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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan suatu negara dapat berjalan jika terdapat aparat pemerintahan 

sebagai penyelenggara pelaksanaan pencapaian tujuan nasional yaitu mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan 

spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur 

Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan 

kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang 

bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan 

sadar akan tanggung-jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan. 

Penyelenggara pemerintahan dalam hal ini adalah pegawai yang lebih dikenal 

dengan pegawai negeri sipil. Mengenai Pegawai Negeri Sipil ini pada awalnya diatur 

di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 1974). Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya 

disingkat  PNS) diartikan sebagai  mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat 

yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas 

Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan 

dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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PNS terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

dan  Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Meskipun terdapat pembedaan PNS Pusat dan PNS Daerah, namun kepengurusannya 

baik pengadaan dan pembebanan biaya masih terpusat sebagaimana pasal 2 UU No. 

43 Tahun 1999 bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil;  Anggota. 

Tentara  Nasional Indonesia; dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pegawai Negeri Sipil  terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan Pegawai Negeri 

Sipil Daerah. Di samping Pegawai Negeri, pejabat yang berwenang dapat 

mengangkat pegawai tidak tetap. 

Setelah adanya tuntutan untuk reformasi, terjadilah suatu perubahan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai PNS yang tidak lain diadakannya 

perubahan penyelenggaraan pengaturan antara daerah dan pusat sebagaimana 

diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

yang telah dicabut oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dirubah oleh Undang-undang Nomor 43 

Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang 

Pokok-pokok Kepegawaian (selanjutnya disingkat UU No. 43 Tahun 1999. Maksud 

dan tujuan dilakukannya perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 oleh UU No. 43 tahun 

1999 adalah dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan 

masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, 

adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur 
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negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan 

secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh 

kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.   

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana di kehendaki oleh UU No. 22 

Tahun 1999 yang telah dicabut oleh UU No. 32 Tahun 2004 adalah memberikan 

kewenangan kepada daerah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dalam 

pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, di arahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang kepegawaian diatur dalam pasal 22 

UU No. 32 Tahun 2004, bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah 

disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta 

kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan 

yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan 

yang didekonsentrasikan.  Hal ini berarti bahwa  kepegawaian merupakan salah satu 
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urusan dari pemerintahan daerah yang menerima penyerahan dari pemerintah pusat 

disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana. Pegawai daerah 

yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS). 

Di dalam UU No. 43 Tahun 1999 mengenai kedudukan PNS tidak ada lagi 

Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, melaikan 

cukup antara PNS Pusat dan PNS Daerah. 

Memperhatikan hal tersebut di atas, nampak bahwa telah terjadi suatu 

pembagian PNS antara PNS Pusat dan PNS Daerah. Sesuai dengan asas otonomi 

sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, masing-masing daerah 

mempunyai PNS Daerah yang tentunya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD) yang bersangkutan. Jika demikian 

tentunya PNS Pusat dapat dengan mudah untuk melakukan mutasi pegawai tersebut, 

namun tidak demikian dengan PNS Daerah dalam memberikan pelayanan dan 

pemberdayaan PNS akan berbeda, karena disesuaikan dengan APBD daerah masing-

masing.  Hal ini menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu 

PNS yang gajinya dibebankan pada APBN, dan bekerja pada departemen, lembaga 

non departemen, kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi 

vertikal di daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan. Sedangkan Pegawai 

Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di Pemerintah Daerah 

dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri atas PNS Daerah Provinsi 

dan PNS Daerah Kabupaten/Kota. Baik PNS Pusat maupun PNS Daerah dapat di 

perbantukan di luar instansi induknya. Jika demikian, gajinya dibebankan pada 
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instansi yang menerima pembantuan. Di samping PNS, pejabat yang berwenang 

dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau disebut pula honorer; yaitu 

pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan profesional sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan organisasi. PTT tidak berkedudukan sebagai pegawai 

negeri.1 

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah dalam upayanya memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat, pemerintah melaksanakan pembinaan 

manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan 

manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional. Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban 

kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.  

Eksistensi Pegawai Negeri Sipil di daerah sebagai penyelenggara pelayanan, 

pihak daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan 

lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 

pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 

persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya  kepada 

daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 

                                                 
1 Pegawai Negeri Sipil terdiri atas. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS 

yang gajinya dibebankan pada APBN, dan bekerja pada departemen, ... 
id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri  
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daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kenyataan 

yang terjadi adanya kesulitan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keinginan 

untuk berpindah tugas, misalnya karena tempat tinggalnya atau sedang mengikuti 

perpindahan suami (bagi Pegawai Negeri Sipil perempuan) dari satu daerah ke daerah 

yang lain. Kasus nyata berhubungan dengan mutasi pegawai negeri sipil terjadi di 

Provinsi Riau sebagai berikut: 

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan permasalahan pernah terjadi 

di wilayah Provinsi Riau. Pegawai Negeri Sipil daerah ternyata berlomba-lomba 

ingin pindah menjadi PNS Provinsi, tercatat 750 PNS yang mengajukan permohonan 

pindah ke Provinsi Riau. Namun kepala Badan Administrasi dan kepegawaian 

(BADP) tidak akan mengabulkan permintaan tersebut kecuali Pemerintah Provinsi 

Riau memang membutuhkan. Permintaan pindah ini terjadi di PNS Kabupaten, 

padahal pemerintah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak pelayanan terhadap 

masyarakat. Permintaan pindah mempengaruhi formasi dari penempatan PNS. 

Permintaan pindah tersebut salah satunya karena tunjangan Pegawai Pemprov Riau 

lebih besar dari Kabupaten/Kota karena beberapa Kabupaten yang anggarannya besar 

yang memberikan perhatian khusus untuk kesejahteraan pegawai". Walau demikian 

tim sedang mengkaji persoalan ini, karena saat ini Provinsi sudah banyak 

kader-kader, bila nanti masuk lagi pegawai dan Kabupaten akan berpengaruh pada 

kader di Provinsi. 

Alasan penyelenggaraan otonomi daerah, di mana Pegawai Negeri Sipil digaji 

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga perpindahan tugas antar 
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daerah Kabupaten/Kota atau antar Provinsi mengalami suatu kendala. Pada kondisi 

yang demikian tentunya akan mempengaruhi kinerja pegawai yang bersangkutan. 

 

2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan 

dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kepindahan PNS dalam sistem otonomi daerah ? 

b. Upaya hukum apakah yang ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil daerah yang  

perpindahannya ditolak ?  

 

3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk memahami dan menganalisis prosedur kepindahan PNS dalam sistem 

otonomi daerah, karena dengan pemberian otonomi kepada daerah, masing-

masing daerah memiliki otonomi dengan pendapatan baik pendapatan asli 

daerah maupun perinmbangan keuangan yang digunakan untuk 

penyelenggaraan daerahnya masing-masing. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh oleh 

Pegawai Negeri Sipil daerah yang  perpindahannya ditolak, karena dengan 

pemindahan Pegawai Negeri Sipil setidaknya menjadi beban daerah yang 

menerima pemindahan Pegawai Negeri Sipil tersebut. 
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4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis, dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil umumnya dan kepindahan 

Pegawai Negeri Sipil pada khususnya pada sistem pemerintahan yang 

otonomi dari yang selama ini diperoleh secara teoritis dikembangkan pada 

pengetahuan praktis yang berhubungan dengan eksistensi Pegawai Negeri 

Sipil daerah dalam sistem otonomi daerah 

b. Manfaat secara praktis, dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan 

suatu sumbangan pemikiran guna menyempurnaan peraturan perundang-

undangan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan 

permasalahan yang berhubungan penempatan  dan mutasi Pegawai Negeri 

Sipil daerah. 

 

5. Landasan Teoritis 

 Kranenburg sebagaimana dikutip dari buku karya Suhartini memberikan 

pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut 

tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota 

parlemen, presiden dan sebagainya.2 Logemann dengan menggunakan kriteria yang 

bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan 

                                                 
 
2 Suhartini dan Setiajeng Kadarsih, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2008, h. 31. 
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memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai 

hubungan dinas dengan negara.3 

 Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” 

berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan 

“Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang 

bekerja pada pemerintah atau negara.4 

Otonomi Daerah menurut pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2004 adalah “hak, 

wewenang dan kewajiban  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. Penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk lebih 

menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan 

keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.  Hal ini sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Rienow yang mengatakan bahwa: 

Ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di daerah. 
Pertama, membangun kebiasaan agar rakyat memutuskan sendiri sebagian 
kepentingannya yang berkaitan langsung dengannya. Kedua, memberi 
kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang 
bermacam-macam untuk membuat aturan-aturan dan programnya sendiri.5 

 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah, maksudnya menurut pasal 1 angka 2 

UU No. 32 Tahun 2004 adalah: 

                                                 
 
3 Ibid. 
 
4Ibid.  
 
5Ni`matul Huda, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h. 86. 
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Regara Republik 
Indonesia tahun 1945. 

 
Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana di atas, memerlukan biaya, baik untuk 

kepentingan pembelanjaan daerah maupun untuk pembiayaan proyek-proyek daerah.  

 Anggaran Daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah juga diperoleh dari 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini tidak 

lepas dari penyelenggaraan asas dekonsentarsi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi 

menurut pasal 1 angka 8 UU No. 32 Tahun 2004, adalah “pelimpahan wewenang 

pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau 

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”, sedangkan tugas pembantuan menurut 

pasal 1 angka 9 UU No. 32 Tahun 2004 adalah “penugasan dari pemerintah kepada 

daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa 

serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 

tertentu”. 

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana pasal 1 huruf 5 UU No. 32 

Tahun 2004 yaitu “kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, memerlukan biaya.  

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai 

abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Abdi 

diartikan sebagai hamba, orang bawahan, sehingga abdi masyarakat berarti mengabdi 
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untuk kepentingan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat 

yang dilakukan secara adil dan merata. Adil maksudnya tidak berat sebelah, tidak 

membedakan antara masyarakat dari golongan satu dengan golongan lain, masing-

masing memperoleh perlakuan yang sama. Untuk itu hal yang perlu diketahui adalah 

apakah pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat telah 

sesuai dengan fungsi pelayanan masyarakat yang diberikan secara adil dan merata. 

 Pegawai negeri terdiri dari:  

1) Pegawai Negeri Sipil;  

2) Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan  

3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

Ketentuan ini tidak bedanya dengan penjenisan pegawai negeri yang diatur dalam UU 

No. 8 Tahun 1974, hanya karena Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dilakukan 

pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, maka diadakan pengaturan secara tersendiri. 

 Sebagaimana disebutkan pada konsideran di atas, bahwa pegawai negeri 

adalah abdi masyarakat, yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

sehingga dituntut profesionalisme agar dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak 

membedakan antara yang satu dengan yang lain dalam arti adil dan merata, tidak 

terpengaruh oleh golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) 

UU No. 43 Tahun 1999. 
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 Sebagai imbalannya selaku abdi masyarakat yang memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara adil dan merata, sebagaimana ditentukan  dalam pasal  7 

UU No. 43 Tahun 1999 “pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak 

sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji yang diterima harus 

mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya”. Namun UU No. 43 

Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ukuran gaji yang adil dan layak 

yang mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan pegawai negeri 

beserta keluarganya. Hanya saja disebutkan dalam pasal 32 UU No. 43 Tahun 1999, 

bahwa: 

Kegairahan kerja pekerja, diusahakan kesejahteraan pegawai negeri sipil, 
meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan 
perumahan dan asuransi pendidikan bagi putra-putri pegawai negeri sipil. Jadi 
yang dimaksud dengan kesejahteraan yang diberikan oleh negara kepada 
Pegawai Negeri Sipil selain memperoleh gaji yang layak, juga memperoleh 
kesejahteraan melalui program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi 
kesehatan, tabungan perumahan dan asuransi pendidikan kepada anak-anaknya, 
hal semacam ini tidak diterima oleh pegawai swasta, kecuali diperjanjikan 
tertentu. 

 
 

6. Metode Penulisan 

6.1.Pendekatan Masalah 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative  
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approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).6 

 Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang dibahas yaitu mengenai perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam era otonomi 

daerah.  

 

6.2. Bahan Hukum 

 Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber 

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum 

sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.7 

 
 
6.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan hukum dari tesis ini pertama-tama diperoleh dengan melakukan studi 

kepustakaan yang meliputi pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan 

                                                 
 
6Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, 

h. 93. 
 
7Ibid., h. 141. 
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permasalahan, peraturan perundang-undangan yamg berhubungan dengan apa yang 

menjadi permasalahan yang dibahas dalam tesis ini dan pengumpulan bahan dari 

berbagai media cetak yang membahas dan mengulas mengenai permasalahan ini. 

Setelah bahan hukum yang diinginkan telah tekumpul maka dilakukan pengelolaan 

bahan hukum tersebut dipisah-pisahkan dan dimasukkan dalam bab-perbab, 

disesuaikan dari tiap materi bab dan diperkuat dengan bahan hukum yang ada. 

Dimaksudkan dilakukan cara tersebut guna diperoleh kejelasan dari seluruh 

permasalahan. 

 

6.4 Analisa Bahan Hukum 

 Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) 

mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk 

menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan 

hukum bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga 

bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan 

berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam 

bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi 

berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah 

ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan 

terapan.8  

                                                 
 
8Ibid., h. 171.  
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6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab. Pembagian 

tersebut bertujuan agar sistematis dan mudah dipahami. Tiap-tiap bab terdiri dari 

beberapa sub-bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan. 

Pertama-tama diawali dengan Pendahuluan yang diletakkan pada Bab I. Pada 

bab ini berisi gambaran secara umum tentang materi yang dibahas. Sub babnya terdiri 

atas Latar Belakang dan Rumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. 

Kemudian Bab II, dengan judul bab kepindahan PNS dalam sistem otonomi 

daerah. Bab ini dipaparkan untuk menjawab permasalahan pertama yaitu bagaimana 

kepindahan PNS dalam sistem otonomi daerah, sehingga di dalamnya diuraikan 

mengenai PNS Pusat dan Daerah serta tugas dan wewenang serta mutasi 

kepegawaian. Sub babnya terdiri atas eksistensi PNS pusat dan daerah, hak-hak dan 

tugas serta wewenang masing-masing, serta proses pemutasian. 

 Selanjutnya Bab III, dengan judul bab upaya hukum yang ditempuh oleh 

Pegawai Negeri Sipil daerah yang  perpindahannya ditolak. Bab ini dipaparkan untuk 

menjawab permasalahan kedua yaitu upaya hukum apakah yang ditempuh oleh 

Pegawai Negeri Sipil daerah yang  perpindahannya ditolak. Bab ini disajikan untuk 

mengupas mengenai keluhan-keluhan  PNS terutama PNS Daerah yang meminta 

untuk dimutasi karena kepentingan keluarga banyak yang mengalami hambatan 

dengan pertimbangan adanya asas otonomi daerah. Dengan dibahasnya permasalahan 

ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah-langkah pertimbangan pemutasian 
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PNS agar hak-hak sebagai PNS tidak dirugikan oleh suatu aturan yang di nilai sangat 

kaku. 

Bab IV sebagai bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam 

bab ini merupakan sintesa uraian-uraian dari bab-bab terdahulu dan saran sebagai 

alternatif pemecahan masalah. 
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BAB II 

KEWENANGAN DAERAH DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN 

 

1. Kewenangan Daerah 

Sebelum membahas mengenai kewenangan daerah, maka terlebih dahulu diuraikan 

mengenai latar belakang timbulnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah 

pusat kepada daerah. Sebagainiana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, 

yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar. Setiap negara kesatuan (unitary state, eenheidsstaat) 

dapat disusun dan diselenggarakan menurut asas dan sistern sentralisasi, dapat 

sepenuhnya dilaksanakan oleh dan dari pusat pemerintahan (single centralized 

government) atau oleh Pusat bersarna-sama organnya yang dipencarkan di 

daerah-derahnya. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang 

menjalankan sebagian wewenang Pemerintahan Pusat di daerah dikenal sebagai 

dekonsentrasi (centralisatie men deconsentratie). Desentralisasi akan didapat apabila 

kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata 

mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat (central government), melainkan juga oleh 

kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri (zelftanding), bersifat 

otonoini (teritorial ataupun fungsional).9 Hal ini berarti bahwa desentralisasi bukan 

sekadar pemancaran kewenangan, tetapi juga. pembagian kekuasaan untuk mengatur 
                                                 

9 Ni’matul Huda, Op. cit., h. 85. 
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dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara Pemerintah Pusat dan 

satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah. 

 Kewenangan berasal dari kata wewenang, dibedakan wewenang dalam hukum 

administrasi dan dalam hukum publik. Wewenang dari hukum administrasi adalah 

wewenang pemerintahan. Sedangkan wewenang dalam hukum publik, wewenang 

berkaitan dengan kekuasaan. Wewenang dalam suatu konsep hukum publik, 

sekurang-kurangnya terdiri tiga komponen, yaitu:10 

1) pengaruh; 

2) dasar hukum, dan 

3) konformitas hukum. 

Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 

mengendalikan pelaku subyek hukum. Komponen dasar hukum maksudnya 

wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan konformitas hukum 

yaitu yang menghubungkan kedua wewenang tersebut sebagai standar wewenang, 

yaitu standar umum dan standar khusus. 

Wewenang pemeritah dalam menangani Pegawai Negeri Sipil tidak ada kaitannya 

dengan wewenang membuat keputusan pemeritah, melainkan wewenang dalam 

rangka melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang 

kepegawaian. Wewenang tersebut dapat diperoleh melalui dua cara utama yaitu: 

1) atribusi dan 

                                                 
10 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Majalah Bulanan “YURIDIKA”, No. 5-6 Tahun 

XII, September – Desember 1997, h. 14. 
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2) delegasi.11 

 Wewenang atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan 

pemberiannya, kepada organ tertentu. Pembentuk wewenang dan. atribusi wewenang 

utamanya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945). Pembentukan wewenang pemerintah didasarkan pada wewenang yang 

ditetapkan. oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan wewenang delegasi yaitu  

penyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat pemerintah kepada, 

pihak lain dan wewenang tersebut menjadi wewenang pihak lain tersebut.  

 Mengenai pihak yang memberi/melimpahkan wewenang disebut delegans dan 

yang menerima disebut delegafis. Syarat sebagai delegasi adalah sebagai berikut:12 

a.  delagasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri 
wewenang yang telah dilimpahkan itu; 

b.  delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya 
delegasi hanya dimungkinkan kalau ada, ketentuan untuk itu dalam peraturan 
perundang-undangan; 

c.  delegasi tidak kepada. bawahan, artinya, dalam hubungan hirarki kepegawaian 
tidak diperkenankan adanya. delegasi; 

d.  kewajiban memberi keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang 
untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; 

e.  peraturan kebijakan artinya. delagans memberikan instruksi (petunjuk) tentang 
penggunaan wewenang tersebut. 

 
 Wewenang tersebut diberikan kepada suatu pihak di mana, kewenangan 

tersebut di dasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang ada 

padanya tersebut dapat diselenggarakan sendiri maupun dapat didistribusikan atau di 

                                                 
11 Ibid. 
 
12 Ibid. 
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delegasikan kepada, pihak lain. Pendistribusian maupun pendelegasian tersebut juga 

harus didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perihal kewenangan dalam pemerintah antara pemerintah pusat, Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota, dasar hukum kewenangan tidak lepas dan ketentuan pasal 

18 UUD 1945, yang menentukan bahwa: 

(1)  Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan 
daerah Provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, 
Kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 
dengan undang-undang. 

(2)  Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. 

(3)  Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan kota memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 
pemilihan umum. 

(4)  Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah 
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 

(5)  Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagat urusan 
Pemerintah Pusat. 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan 
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, 

(7)  Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam 
undang-undang. 

 
 Pemberian kewenangan kepada daerah merupakan wujud dan desentralisasi, 

yang terkandung makna pembentukan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap 

potensi dan kemampuan Daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah 

dalam menyelenggarakan pemeritahan dan pembangunan, dengan melatih diri 

menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis. 

Daerah diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan daerahnya masing-masing. 
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Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah tersebut ada dua alasan pokok dan 

kebijaksanaan membentuk pemerintahan di daerah.13 Pertama, membangun kebiasaan 

agar rakyat memutuskan sendiri sebagian kepentingannya yang berkaitan langsung 

dengan mereka. Kedua, memberi kesempatan kepada masing-masing komunitas yang 

mempunyai tuntutan yang bermacam-macam untuk membuat aturan-aturan dan 

bermacam-macam untuk membuat aturan-aturan dan programnya sendiri. 

Meskipun pemerintahan terbagi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berarti 

bahwa kerakyatan tidak mungkin ada dalam suatu negara yang menjalankan 

pemerintah sentralisasi. Bagir Manan, yang mengutip pendapal Kelsen, mengatakan 

bahwa cita-cita kedaulatan rakyat dapat juga terwujud dalam suasana sentralisme. 

Tetapi, desentralisasi lebih demokmtis dari pada sentralisasi. Menurut Bagir Manan, 

dasar-dasar hubungan antara Pusat dan Daerah dalam kerangka desentralisasi ada 

empat macam:14 

a.  Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara: 
     UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat 

daerah, berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desenralisasi. 

b.  Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli: 
     Pada tingkat Daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan 

adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan 
negara. 

c.  Dasar kebhinekaan: 
    "Bhineka Tunggal Ika", melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau 

desentralsiasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan "spanning" yang 
timbul dari keragaman.  

                                                 
13 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Seminar 

Harapan, Jakarta, 1994, h. 40. 
 
14 Ibid., h. 161-167. 
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d.  Dasar negara hukum: 
     Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dan 

paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi 
kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas 
dasar kekuasaaan atau kedaulatan rakyat. 

 
 Sesungguhnya, model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tidak 

hanya berkutat antara model otonomi dan federasi. Menurut Ismail Suny sebagaimana 

di kutip dari Bagir Manan, ada lima tingkatan hubungan antara Pernerintah Pusat dan 

Daerah.15 Pertama, negara kesatuan dengan otonomi yang terbatas. Melalui UU No. 5  

Tahun 1974, Indonesia merupakan contoh negara yang menganut otonomi terbatas. 

Meski di dalamnya ditegaskan asas dentralisasi, substansinya sangat sentralistik. Ia 

memberikan wewenang yang sangat besar pada Pemerintah Pusat dalam banyak hal. 

Kedua, negara kesatuan dengan otonorni luas. Secara ekonomi, otonomi yang luas 

harus didukung dengan kekayaan dan keuangan. Oleh karena itu, sangatlah 

diperlukan pengaturan tentang perimbangan kekayaan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pernerintah Daerah. Perimbangan ini diperlukan agar pengurusan kekayaan 

dan keuangan tidak sernata-mata ada di tangan Pemenintah Pusat. Ketiga, negara 

quas federal dengan Provinsi atas "kebaikan" Pemerintah Pusat. Ciri negara semacam 

ini adalah kekuasaan pada Pemerintahan Pusat untuk menentukan berlaku tidaknya 

keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh daerah-daerah bagian. Karenanya, negara 

model begini disebut juga negara federal semu. Keempat, negara federal dengan 

pemerintah federal, misalnya Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss. Kelima, 

negara konfederasi. 
                                                 

15 Ibid. 
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Dengan kompleksitas tersebut, berbagai kriteria dapat dan harus digunakan untuk 

menilai desentralisasi ini. Kriteria-kriteria ini mengukur sejauh mana, desentralisasi : 

(1) memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan politik; (2) 

meningkatkan efektivitas administasi/ pemerintahan; (3) meningkatkan efisiensi 

ekonomi dan manajerial; (4) meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap 

kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang berbeda; (5) memperbesar 

kepercayaan diri (kemandirian) di antara kelompok-kelompok dan organisasi 

organisasi di daerah yang mewakili kepentingan-kepentingan politik yang sah, dan 

(6) mengembangkan cara-cara yang tepat untuk merencanakan dan menjalankan 

program-program dan proyek-proyek pembangunan daerah.16 

          Di lihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu 

menunjukkan :17 

(1) Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi 
berbagai perubahan perubahan yang terjadi dengan cepat; 

(2)  Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan 
lebih efisien; 

(3)  Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif, 
(4)  Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih 

tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif 
 

            Meski penilaian terhadap desentralisasi memperlihatkan catatan-catatan 

keberhasilan, pemerintah masih berhati-hati dalam bergerak ke arah desentralisasi 

yang lebih luas atau ke arah pendelegasian pelaksanaan pembangunan. Data memang 

                                                 
16 Republika, 30 Agustus 1998. 
 
17 Ni’matul Huda, Op. cit., h. 88. 
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tidak yang pasif terhadap dampak desentralisasi, namun kondisi-kondisi yang 

memengaruhi pelaksanaan program-program desentralisasi dapat di ketahui dengan 

pasti. Kondisi-kondisi tersebut adalah : (i) sejumlah pejabat pusat dan birokrasi pusat 

mendukung desentralisasi dan organisasi-organisasi yang diserahi tanggung jawab; 

(ii) sejauh mana perilaku sikap dan budaya yang dominan mendukung atau kondusif 

terhadap desentralisasi pembuatan keputusan; (iii) sejauh mana 

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program di rancang dan dilaksanakan 

secara tepat untuk desentralisasi pembuatan keputusan dan manajemen; (iv) sejauh 

mana sumber daya keuangan, manusia, dan fisik tersedia bagi organisasi-organisasi 

yang diserahi tanggung jawab. 

             Raung lingkup manajemen kepegawaian, menurut Felix A. Nigro dan Lloyd 

G. Nigro berpendapat bahwa manajemen kepegawaian meliputi kegiatan 

pengangkatan dan seleksi, pengembangan yang meliputi latihan jabatan (in-service 

training), promosi, dan pemberhentian. Kemudian Flippo memberikan batasan 

tentang manajemen kepegawaian (personnel management) sebagai perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pembinaan, 

konpensasi (pemberian gaji dan upah), integrasi, pemeliharaan dan 

pemberhentian/pensiun. Dalam batasan ini terdapat dua fungsi pokok, yakni.18 

1) fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan; 

                                                 
 
18Sri Hartini, Op. cit., h. 84. 
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2) fungsi operatif kepegawaian, meliputi pengadaan, pembinaan/pengembangan, 

konpensasi, perawatan/pemeliharaan, dan pemberhentian. 

Dengan kata lain bidang kegiatan manajemen kepegawaian meliputi 

perencanaan, pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dari kegiatan-kegiatan 

pengadaan, pengembangan, penggajian, dan integrasi tenaga kerja pegawai dalam 

suatu organisasi tertentu. 

Paparan di atas menunjukkan bahwa manajemen kepegawaian meliputi 

kegiatan-kegiatan :19 

1) Pengadaan dan seleksi tenaga kerja/pegawai, yang diketahui dari rangkaian 

kegiatan tentang pengadaan, seleksi, dan pengangkatan melalui ujian calon 

pelamar menjadi pegawai. 

2) Penempatan dan penunjukan, diketahui melalui rangkaian ditempatkannya calon 

pegawai pada jabatan atau fungsi tertentu yang telah ditetapkan. 

3) Pengembangan, yang diketahui dari segenap proses latihan (training) baik 

sebelum atau sesudah menduduki jbatan dikaitkan promosi pegawai. 

4) Pemberhentian, yang diketahui melalui proses diberhentikannya tenaga 

kerja/pegawai, baik sebelum masanya maupun sudah saatnya (pensiun). 

Manajemen kepegawaian adalah perpaduan kata manajemen dan 

kepegawaian, oleh karenanya untuk mendefinisikan pwerlu diartikan masing-masing. 

Sondang P. Siagian menemukakan bahwa manajemen adalah “kemampuan atau 

                                                 
 
19Ibid., h. 85. 
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keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui 

kegiatan orang lain”. Adapun pada umumnya yang dimaksud dengan kepegawaian 

adalah segala hal mengenai kedudukan kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai.20 

Fungsi-fungsi manajemen merupakan kerangka dasar dari peran kegiatan 

manajerial secara universal. Fungsi manajemen dikategorikan sebagai berikut.21 

1. Perencanaan (planning). 

2. Pengorganisasian (organizing). 

3. Pemberian motivasi (motivation) yang terbagi dalam : 

a. pengisian Staf (staffing); 

b. mengarahkan (directing); 

4. Pengawasan (controlling). 

5. Penilaian (evaluating). 

 Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan, bahwa, Pemerintah Daerah 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah 

dan dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan 

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber 

daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 

alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan  

                                                 
 
20 Ibid., h 116. 

 
21 Ibid., h. 118. 
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sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan seara adil dan selaras. 

Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemamfaatan sumber daya alam 

dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar 

susunan pemerintahan. Penegasan ini merupakan koreksi terhadap pengaturan 

sebelumnya di dalam No. 22 Tahun 1999 (Pasal 4), yang menegaskan bahwa Daerah 

Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota masing-masing berdiri sendiri dan 

tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Akibat pengaturan yang 

demikian Kepala Daerah Kabupaten/Kota menganggap Gubernur bukanlah alasan 

mereka, sehingga kalau akan berhubungan Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Kabupaten/Kota tidak perlu berkoordinasi dengan Gubernur, tetapi langsung saja ke 

Pusat akhirnya, kewenangan Gubernur menjadi mandul. Hal yang sangat berbeda jika 

di bandingkan dengan kedudukan Gubernur pada masa UU No. 5 Tahun 1974. 

Penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Daerah, UU 

No.32 Tahun 2004 Pasal 10 menegaskan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangmya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi 

urusan Pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan 

yang menjadi urusan Pemerintahan meliputi: 

a. politik luar negeri;  

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kepindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Otonomi Daerah Aryo Akbar



 28 
 

b. pemerintahan;  

c. keamanan;  

d. yustisi; 

e. moneter dan fiskal nasional; dan 

f. agama 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahm tersebut, Pemerintah 

menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan 

kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah, atau dapat 

menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa. 

 Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa 

selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi 

kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut jaminan 

kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. 

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan pemerintahan lebih diperjelas 

sebagaimana Pasal 13, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah 

Provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi, yang meliputi : 

a.  perencanaan dan penelitian pembangunan; 

b.  perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

c.  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

d.  penyediaan sarana dan prasarana umum; 

e.  penanganan bidang kesehatan; 

f.  penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; 
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g.  penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota; 

h.  pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota; 

i.  fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas 

Kabupaten/Kota; 

j .  pengendalian lingkungan hidup; 

k.  pelayanan perumahan termasuk lintas Kabupaten/kota; 

1.  pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 

n,  pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota; 

o.  penyelenggaraan pelayanan dasar lainnnya yang belum dapat ditaksanakan oleh 

Kabupaten/Kota, dan 

p.  urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Kemudian, dalam Pasal 14 ditegaskan, urusan wajib yang menjadi kewenangan 

Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota, merupakan urusan yang berskala. 

Kabupaten/Kota, yang meliputi: 

a.  perencanaan dan pengendalian pembangunan;  
b.  perencanaan, pemamfatan, dan pengawasan tata ruang;  
c.  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;  
d.  penyediaan. sarana, dan prasarana umum;  
e.  penanganan bidang kesehatan;  
f.  penyelenggaraan pendidikan;  
g.  penanggulangan masalah sosial;  
h.  pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
i.  fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;  
j.  pengendalian lingkungan hidup;  
k.  pelayanan pertanahan,  
l.  pelayanan kependudukan, dan cataan sipil;  
m.  pelayanan administrasi umum pemerintahan;  
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n.  pelayanan administrasi penanaman modal;  
o.  penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan  
p.  urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 
Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

menurut Pasal 16, meliputi : 

a.  kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal; 
b.  pengalokasian pendanaan pelayanan. umum yang menjadi kewenangan 

daerah; dan 
c. fasilitas pelaksanaan kerja sama, antar-Pemerintahan Daerah dalam  

penyelenggaraan. pelayanan. umum. 
 
Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar-Pemerintahan Daerah, meliputi: 

a.  pelaksanaan bidang pelayanan. umum yang menjadi kewenangan daerah; 

b.  kerja sama. antar-Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; 

dan 

c.  pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. 

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 

lainnya antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, sesuai yang diatur dalam Pasal 

17 meliputi: 

a.  kewenangan, tanggung jawab, pemamfaatan, pemeliharaan, pengendalian 

dampak, budidaya, dan pelestarian; 

b.  bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, dan 

c.  penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasl lahan. 

Hubungan dalam bidang pemamfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

antar-Pemerintahan Daerah, meliputi : 
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a. pelaksanaan pemamfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang 
menjadi kewenangan daerah, 

b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya antar-Pemerintahan Daerah; dan 

c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya. 

 
Memperhatikan kewenangan-kewenangan pemerintah Provinsi dan 

pemerintah Kabupaten/Kota, nampak jelas bahwa pembagian kewenangan tidak 

didasarkan pada sistem otonomi luas melainkan lebih menekankan pada otonomi 

materiil maupun otonomi riil. Pembagian ini nampak pada ketentuan Pasal 14 ayat 

(3) di mana kewenangan provinsi, Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah, atau dengan kata lain kewenangan tersebut diserahkan dengan 

cara delegasi, sehingga pengertian. otonomi luas telah menjadi kabur, mengingat 

bahwa selain enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat masih 

berwenang juga dalam urusan lain sebagaimana dinyatakan pada Pasal 10 ayat (5) 

sebagai berikut: 

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan 

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah dapat  

a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, 
b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil 

Pemerintah; 
c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah 

desa berdasarkan asas tugas pembangunan. 
 
Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (5) bahwa pembagian kekuasaan secara 

vertikal tidak hanya didasarkan pada desentralisasi, namun juga dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan. 
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Desentralisasi sebagaimana yang ada pada UU No. 32 Tahun 2004 tidak 

menggunakan prinsip otonomi luas secara umum, melainkan desentralisasi tersebut 

ditekankan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan mulai kesatuan bangsa, 

pemerintah yang demokratis dan kebijakan nasional. Kesatuan pemerintah daerah 

adalah bentukan pemerintah pusat, keberadaan pemerintah daerah adalah "dependen " 

dan subordinate" pada pemerintah pusat. Desentralisasi di pahami sebagai 

penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian tugas pemerintah pusat kepada instansi 

vertikal, sehingga instansi vertikal harus bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. 

Sedangkan tugas pembantuan adalah pelimpahan sebagian tugas kepada daerah 

otonom, sehingga pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

kepada pemerintah pusat. 

         Pembagian kekuasaan secara vertikal ini akan membawa pengaruh pada 

penyelenggaran pemerintahan yang lebih mendekatkan pada rakyat dan lebih 

demokratis. Bentuk  demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut 

dapat di ukur melalui tingkat partisipasi warga dalam setiap pembentukan kebijakan 

pemerintah. Partisipasi terkait secara langsung dengan ide demokrasi, di mana prinsip 

dasar demokrasi dari oleh dan untuk rakyat akan memberikan pada sikap warga 

negara kemungkinan untuk menaiki jenjang atas skala, sosial, dengan demikian 

menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua 

hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi 

keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang. 
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 Partisipasi masyarakat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dapat dilakukan dalam hal : 

a. partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan,  

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;  

d. Partisipasi dalam evaluasi. 

Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan merupakan partisipasi dalam setiap 

penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam tahap penentuan kebijakan. Dalam 

keadaan yang paling ideal keiikutsertaan masyarakat untuk membuat "putusan 

politik” adalah ukuran partisipasi rakyat. Semakin besar menentukan nasib sendiri, 

semakin besar partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Partisipasi dalam 

melaksanakan kebijakan politik merupakan kesediaan untuk membantu keberhasilan 

setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti 

mengorbankan diri sendiri. Dalam keikutsertaan memanfaatkan hasil di mana anggota 

masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha yang 

dihasilkan. 

Namun prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah itu sendiri adalah Otonomi 

Daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Pada hakekatnya Otonomi Daerah disini 

lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut 

melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan 

rakyat yang harus di terima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut membawa beberapa dampak bagi 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kepindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Otonomi Daerah Aryo Akbar



 34 
 

penyelenggaraan Pemerintalian Daerah. Diantaranya yang paling menonjol adalah 

dominasi Pusat terhadap Daerah yang menimbulkan besarnya ketergantungan Daerah 

terhadap Pusat. Pemerintah Daerah tidak mempunyai keleluasaan dalam menetapkan 

program-program pembangian di daerahnya. Demikian juga dengan sumber keuangan 

Penyelenggaraan pemerintahan yang diatur oleh Pusat. 

        Beranjak dari kondisi tersebut timbul keinginan Daerah agar kewenangan 

pemerintahan dapat didesentralisasikan dari Pusat ke Daerah. Otonomi Daerah disini 

diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan lahirnya UU No. 

32 Tahun 2004 tersebut maka dimulailah babak baru pelaksanaan Otonomi Daerah di 

Indonesia. Kebijakan Otonomi Daerah ini memberikan kewenangan otonomi kepada 

Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan kepada desentralisasi saja dalam wujud 

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan Daerah mencakup 

kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar 

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 

kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Namun demikian jalurnya UU No. 32 Tahun 2004 tidak serta merta dapat 

menyelesaikan permasalahan dominasi kekuasaan Pusat yang dirasakan Daerah 

selama ini. Berbagai permasalahanpun muncul sebagai ekses implementasi 

kebijaksanaan Otonomi Daerah tersebut. Sebagian pihak menganggap bahwa 
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kebijaksanaan Otonomi Daerah yang diatur oleh UU 32 Tahun 2004 adalah kurang 

tepat, sehingga perlu segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijaksanaan Otonomi 

Daerah tersebut secara umum dapat kita klasifikasikan dari beberapa aspek antara 

lain; aspek politik, aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek aparatur pemerintahan 

baik Pusat maupun Daerah dan aspek masyarakat. Dan segi aspek politik 

kebijaksanaan Otonomi Daerah sebenarnya sudah mendapat dukungan secara 

nasional dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004. Namun demikian dalam 

perjalanan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 tersebut sepertinya kurang mendapat 

perhatian dan dukungan politik di tingkat nasional. Hal ini terlihat dari belum 

dilakukannya penyesuaian beberapa Undang-Undang yang tidak sejalan dengan 

kebijaksanaan Otonomi Daerah. Mengingat kebijaksanaan Otonomi Daerah ini 

menyangkut seluruh aspek kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan maka 

sudah seharusnya UU 32 Tahun 2004 dijadikan acuan bagi Undang-Undang lainnya.  

Sebagai tindak lanjut dari aspek politik tersebut adalah aspek regulasi atau peraturan 

perundang-undangan. UU No. 22 Tahun 1999 sebagai regulasi induk kebijaksanaan  

Otonom Daerah yang diamanatkan pasal 18 UUD 1945 tentu harus diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden serta peraturan  perundang 

undangan lainnya. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kewenangan antara Pusat, 

Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, dimana 
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Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kejelasan dan batasan kewenangan Pusat, 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

2. Kewenangan Di Bidang Kepegawaian 

Kewenangan di bidang kepegawaian diatur dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian (selanjutnya disingkat UU No. 43 

Tahun 1999). Maksud diundangkannya. UU No. 43 Tahun 1999 dapat dilihat pada 

konsideran UU No. 43 Tahun 1999 sebagai berkut: 

a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan 
masyarakat madani yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, 
makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang 
merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat 
yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945; 

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, diperlukan pegawai negeri yang 
berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab 
dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih 
dan bebas, dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 

c. bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut 
pada huruf b, diperlukan upaya meningkatkan manajemen Pegawai Negeri 
Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri. 

 
Apabila memperhatikan konsideran UU No. 43 Tahun 1999 di atas dapat dijelaskan 

bahwa, maksud diundangkannya UU No. 43 Tahun 1999 dalam rangka untuk 

mewujudkan masyarakat madani, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut yang 

disebut dengan masyarakat madani, hanya saja disebutkan sebagai masyarakat yang 

taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur dan bermoral tinggi. 
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Masyarakat yang taat hukum berarti bahwa segala tindakannya, sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku dengan mengetahui dan menyadari jika melakukan tindakan 

yang menyimpang dan aturan hukum akan dikenakan sanksi. 

 Pegawal negeri sipil merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai 

abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Abdi 

diartikan sebagai hamba, orang bawahan, sehingga abdi masyarakat berarti mengabdi 

untuk kepentingan masyarakat, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat 

yang dilakukan secara adil dan merata. Adil maksudnya tidak berat sebelah, tidak 

membedakan antara masyarakat dan golongan satu. dengan golongan lain, masing-

masing memperoleh perlakuan yang sama. Untuk itu hal yang perlu diketahui adalah 

apakah pegawal negeri dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat telah 

sesuai dengan fungsi pelayanan masyarakat yang diberikan secara adil dan merata. 

 Pegawai negeri menurut pasal 2 UU No- 43 Tahun 1999 terdiri dari: 

1) Pegawai Negeri Sipil; 

2) Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 

3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan 

pada APBN, dan bekeja pada departemen, lembaga non departemen, kesekretariatan 

negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, serta 

kepaniteraan di pengadilan. Pegawai Negen Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS 

yang bekerja di Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah 

terdiri atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota. Baik PNS Pusat 
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maupun PNS Daerah dapat diperbantukan di luar instansi induknya. Jika demikian, 

gajinya dibebankan pada instansi yang menerima pembantuan. Di samping PNS, 

pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau disebut 

pula honorer; yaitu pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk 

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan 

profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. PTT tidak 

berkedudukan sebagai pegawai negeri. 

Perihal kewenangan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian di era otonom 

daerah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawal negeri, sipil dan 

dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. 

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah 

berkonsultasi kepada Gubernur sebagaimana pasat 130 UU No. 32 Tahun 2004. Hal 

ini berarti bahwa jabatan eselon II dibedakan antara jabatan di tingkat Provinsi dan 

tingkat Kabupaten/Kota. Jabatan eselon II tingkat Provinsi pengangkatan, 

pemindahan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh Gubernur. Sedangkan jabatan 

eselon II Kabupaten/Kota, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur. 

Selain pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, masih ada penetapan 

formasi Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran 

dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur, 

sesuai dengan pasal 132 UU No. 32 Tahun 2004.  
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Formasi atau perencanaan adalah unsur yang mengawali seluruh kegiatan 

administrasi kepegawaian. Berbagai masukan (input) dianalisis untuk memperoleh 

alternatif-alternatif yagn terbaik. Berapa jumlah dan jenis tenaga yang diperlukan 

bagi pelaksanaan pembangunan dianalisis secara mendalam. Perencanaan formasi 

kepegawaian didasarkan atas Pasal 15 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 yang 

menyatakakan bahwa :22 

(1) Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan ditetapkan dalam formasi 

(2) Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 

tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. 

Pasal 132 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa penetapan 

formasi PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/kota setiap tahun anggaran dilaksanakan 

oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur. Pejabat Pembina 

Kepegawaian maing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menajukan usul 

persetujaun formasi kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. Gubernur dapat memberikan rekomendasi. Dalam hal ini berarti 

Gubernur memiliki wewenang yang lebih luas daripada yang dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota itu sendiri karena Gubernur dapat mempengaruhi 

usul formasi yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan adanya 

hak untuk memberikan rekomendasi, berbeda dengan pengaturan dalam Undang-

                                                 
 
22Sri Hartini, op. cit. 
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Undang No. 22 Tahun 1999 di mana Gubernur hanya melakukan pengawasan 

pelaksanaan administrasi kepegawaian daerah. 

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003 

tentang Formasi PNS menyebutkan bahwa formasi PNS secara nasional setiap tahun 

anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan 

aparatur negara, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan 

pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian nasional. Berdasarkan ketentuan di atas 

wewenang peneetapan formasi PNS Daerah di Kabupaten Banyumas bukan berada 

pada pemerintah daerah, melainkan pada pemerintah pusat dengan pendelegasian 

wewenang kepada menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan prinsip 

unifield system. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas praktis tidak memiliki 

kewenangan meneapkan formasi PNS Daerah, tetapi hanya sebatgas usulan formasi 

yagn disampaikan kepada Gubernur. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pengadaan, 

Pengembangan dan Jabatan Pegawai BKD adalah sebatas mengkoordinasikan 

penyelenggaraan penyusunan kebutuhan pegawai berdasarkan firmasi yang telah 

dietapkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 

25 huruf I Peraturan Bupati Banyumas No. 9 Tahun 2004.23 

Ketentuan menenai wewenang penetapan formasi PNS tetap berada pada 

tangan pemerintah adalah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kesenjangan 

                                                 
 
23Ibid. 
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pendanaan dari pemerintah kepada masing-masing daerah, sebab sebagian pendanaan 

kepegawaian daerah berasal dari pendapatan APBN yang diberikan  melalui Dana 

Alokasi Umum, seperti yang diatur dalam Pasal 27 UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang 

menyebutkan :24 

(1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh 

enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam 

APBN. 

(2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi 

dasar. 

(3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal 

dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. 

(4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 

jumlah gaji PNS Daerah. 

Berdasarkan ketentuan pada ayat (4) Pemerintah Pusat dalam kebijakan 

penetapan formasi harus memperhatikan kemampuannya dalam hal pembiayaan gaji 

PNS Daerah dan adanya keseimbangan pendanaan dengan daerah lain, sesuai dengan 

prinsip kebijakan perimbangan keuangan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 

Undang-undang ini. 

                                                 
 
24Ibid., 
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Hal ini berarti bahwa, Gubernur selain mempunyai kewenangan mengangkat, 

memindah dan memperhatikan jabatan eselon II Provinsi dan sebagai tempat 

konsultasi pemindahan jabatan eselon II Kabupaten/Kota, Gubernur juga dapat 

mengajukan usulan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk 

penempatan formasi Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten atau Kota. 

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa daerah mempunyai 

kewenangan untuk mengangkat, memindah dan memberhentikan Pegawai Negeri 

Sipil untuk jabatan eselon II Provinsi didasarkan atas penetapan Gubernur. Jabatan 

eselon II Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota setelah mendapatkan usulan dari 

Gubernur. Selain itu daerah juga mempunyai wewenang untuk mengajukan usul 

melalui Gubernur kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk penetapan 

formasi Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. 

 

3. Kewenangan Pembinaan Kepegawaian Pusat dan Daerah 

 Sebagaimana disebutkan pada konsideran di atas, bahwa pegawai negeri 

adalah abdi masyarakat, yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

sehingga dituntut profesionalisme agar dalam menjalankan tugasnya tersebut tidak 

membedakan antara yang satu dengan yang lain dalam arti adil dan merata, tidak 

terpengaruh oleh golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) 

UU No. 43 Tahun 1999. 
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 Sebagai imbalannya selaku adbi masyarakat yang memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara adil dan merata, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 UU 

No. 43 Tahun 1999 “pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak 

sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, gaji yang diterima harus 

mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya”. Namun UU No. 43 

Tahun 1999 tidak memberi penjelasan ukuran gaji yang adil dan layak yang mampu 

memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan pegawai negeri beserta 

keluarganya. Hanya saja disebutkan dalam pasal 32 UU No. 43 Tahun 1999, bahwa: 

Kegairahan kerja pekerja, diusahakan kesejahteraan pegawai negeri sipil, meliputi 
program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan 
dan asuransi pendidikan bagi putra-putri pegawai negeri sipil. Jadi yang 
dimaksud dengan kesejahteraan yang diberikan oleh negara kepada Pegawai 
Negeri Sipil selain memperoleh gaji yang layak, juga memperoleh kesejahteraan 
melalui program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan 
perumahan dan asuransi pendidikan kepada anak-anaknya, hal semacam ini tidak 
diterima oleh pegawai swasta, kecuali diperjanjikan tertentu. 

 
Sebagai abdi negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

dengan menerima gaji dituntut prefesional dengan tidak membedakan antara 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang satu dengan yang lainnya. Jiwa 

prefesionalisme dalam memberikan pelayanan tersebut perlu dilakukan pembinaan 

terhadap pegawai. Pembinaan maksudnya pembangunan atau pembaharuan, sehingga 

maksud dari pembinaan pegawai negeri adalah pembangunan atau pembaharuan 

setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 

tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  
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berlaku. 

 Pembinaan pegawai negeri ada kaitannya dengan manajemen pegawai. 

Menurut pasal I angka 8 UU No. 43 Tahim 1999 adalah "keseluruhan upaya-upaya 

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme 

penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi 

perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, 

kesejahteraan dan pemberhentian". Promosi merupakan suatu pewnghargaan 

(reward) yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi untuk memangku tanggung 

jawab yang lebih besar, berupa kenaikan pangkat atas jabatan. Maksud kenaikan 

pangkat adalah sebagai pendorong/motivasi bagi PNS untuk lebih meningkatkan 

pengabdiannya di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Dalam rangka 

meningkatkan pelaksanan pembinaan PNS pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat PNS. Dalam Pasal 1 angka 

(2) peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 disebutkan bahwa kenaikan pangkat 

adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap 

negara.25 

Pegawai negeri yang saat ini dinilai terlalu banyak bila dibandingkan dengan 

pekerjaan yang harus dilayani, sehingga banyak pegawai negeri yang menjadi 

pengangguran tidak kentara, untuk itu perlu dilakukan efisiensi agar dalam 

menjalankan tugas dapat secara efektif hanya diambil tenaga kerja yang ahli di 

                                                 
 
25Ibid. 
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bidangnya, mempunyai kualitas dan profesional saja yang diambil, disertai dengan 

promosi dan sanksi pemberhentian Jika melanggar aturan dalam menjalankan 

tugasnya. Sehingga manajemen Pegawai Negeri Sipil pengembangannya diarahkan 

untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya 

guna dan berhasil guna, dengan cara dilakukan pendidikan dan pembinaan yang 

dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan 

pada sistem prestasi kerja sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU No. 43 Tahun 1999. 

Dengan diterapkannya sistem pembinaan kerja diharapkan diperoleh nilai yang 

obyektif terhadap kompetensi pegawai negeri sipil. Untuk itu sistem pembinaan 

karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti 

negara, maksudnya dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dan 

Departemen/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Departemen/Lembaga/ 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki 

jabatan-jabatan yang bersifat manajerial (penjelasan pasal 12 ayat (2) UU No. 43 

Tahun 1999). Kebijakan pembinaan pegawai menurut pasal 13 UU No. 43 Tahun 

1999 mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, 

pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, 

tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum. 

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, berada pada Presiden selaku Kepala 

Pemerintahan. Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan dan 

memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Komisi Kepegawaian Negara terdiri dari 2 
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(dua) Anggota Tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 

3 (tiga) Anggota Tidak Tetap yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara, secara ex officio 

menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara. Komisi 

Kepegawaian Negara mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu 

bulan. 

Mengenai pelaksana pembinaan manajemen, pasal 129 UU No. 32 Tahun 

2004 bahwa Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil 

daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara 

nasional. Manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah meliputi penetapan formasi, 

pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, 

tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pcngembangan 

kompetensi, dan pengendalian jumlah. 

Pembinaan yang meliputi pemberian pendidikan dan pelatihan pada Pegawai 

Negeri Sipil dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme sesuai dengan 

ketentuan pasal 31 UU No. 43 Tahun 1999, yaitu: 

Pembinaan dalam rangka untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang 
sebesar-besamya, diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan 
pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan. 

 
Dengan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi 

Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar tercermin keserasian pembinaan pegawai 
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negeri sipil. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan meliputi 

kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian 

akreditasi, penilaian dan pengawasan. Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan 

pendidikan dan pelatihan jabatan antara lain:  

1) meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan ketrampilan, menciptakan 
adanya pola berpikir yang sama, menciptakan dan mengembangkan metode 
kerja yang lebih baik, dan 

2) membina karir pegawai negeri sipil. 
 
Pendidikan dan pelatihan jabatan pada pokoknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

pendidikan dan pelatihan pra jabatan dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan. 

Pendidikan dan pelatihan pra jabatan menurut penjelasan pasal 31 ayat (1) UU No. 43 

Tahun 1999 adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada calon pegawai negeri sipil, 

dengan tujuan agar dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, 

sedangkan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan adalah suatu pelatihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. 

Pembinaan ada hubungannya dengan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil 

daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, 

pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi sesuai dengan pasal 

133 UU No. 32 Tahun 2004. Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawal negeri 

sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan 

pada tingkat daerah oleh Gubernur. Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan 

pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah sesuai dengan pasal 135 LJU No. 32 Tahun 2004. 
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 Apabila didasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa UU No. 43 Tahun 

1999 telah mengatur mengenai peningkatan mutu dan kualitas kerja dalam rangka 

untuk membentuk suatu Pegawai Negeri Sipil yang profesional, yaitu pegawai negeri 

yang merupakan abdi atau pelayan masyarakat yang menjalankan tugas melayani 

masyarakat secara adil dan merata. Peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri 

Sipil telah dilakukan sejak Pegawai Negeri Sipil masih menjadi calon pegawai negeri 

melalui prajabatan, dimaksudkan agar calon Pegawai Negeri Sipil dapat terampil 

melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya ketika telah menjadi pegawai 

negeri sipil, maupun pelatihan dan pendidikan dalam jabatan yaitu pelatihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan. 

Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil oleh para pembina perlu dilakukan 

dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja 

dengan sistem karier yang di titik beratkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberi peluang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi 

tinggi untuk meningkatkan kemampuan secara profesional dan berkompetisi secara 

sehat. Dengan demikian pengangkatan jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi 

kerja yang didasarkan atas penilaian yang obyektif terhadap prestasi, kompetensi dan 

pelatihan pegawai negeri sipil. Demikian halnya dengan pembinaan kenaikan 

pangkat, di samping sistem prestasi kerja, juga diperhatikan sistem karier. Jadi 

pemberian pendidikan dan pelatihan kepada para calon Pegawai Negeri Sipil melalui 

prajabatan maupun kepada Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya serta pembenahan 

manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya bisa berhasil jika dalam memberikan 
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penilaian oleh pembina Pegawai Negeri Sipil benar-benar dilakukan secara obyektif, 

peningkatan jabatan tidak didasarkan cara yang lain selain didasarkan prestasi kerja 

dan sistem karier. Ini semua menjadi tidak ada artinya bagi masyarakat sebagai pihak 

yang seharusnya memperoleh pelayanan dari Pegawai Negeri Sipil jika para pembina 

Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan penilaian tidak secara obyektif, melainkan 

secara subyektif dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang ditentang oleh LJTJ No. 

43 tahun 1999 sebagaimana dapat dilihat pada konsiderannya "diperlukan pegawai 

negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan 

bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, 

serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme". 

 Mengenai sasaran dari pembinaan pegawai negeri sipil, meliputi:26 

1.  Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, keterampilan, 
dan perilaku kerja produktif dalam melaksanakan tugas jabatannya, 

2.  Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang Netral, 
3.  Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang Akuntabel 
4.  Terwujudnya Sistem Kompensasi Berbasis Kinerja, 
5.  Meningkatnya Pelayanan Prima Administrasi kepegawaian, 
6.  Meningkatkanya Kinerja BKN 

 
Selanjutnya tujuan utamanya yaitu peningkatan sumber daya pegawai negeri sipil. 

Sumber daya manusia PNS sebagai peyelenggara tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan dalam menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan 

lingkungan strategisnya semakin dituntut profesionalismenya dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsinya, agar mampu menghadirkan pelayanan prima 

kepada masyarakat, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang produktif, efisien, 
                                                 

26 Badan Kepegawaian Negara/The National Civil Service Agency. 
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dan bebas dan KKN sebagaimana agenda Reformasi Birokrasi. Untuk itu perlu 

diwujudkan:27 

1)  Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, keterampilan dan pelaku 
kerja produktif dalam melaksanakan tugas jabatannya, 

2) Pegawai Negeri Sipil yang netral dari pengaruh berbagai kekuatan politik dan 
kekuatan tertentu lainnya; 

3) Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel baik terhadap kinerjanya maupun akibat 
yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas dan jabatannya Yang menimbulkan 
kerugian bagi negara dan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui apakah 
sasaran terwujudnya PNS sebagai tersebut di atas dapat dicapai atau tidak, 
melalui indikator-indikator yang berupa infrastruktur pengembangan sistem 
manajemen kepegawaian. 

 
 
 
4. Kepindahan Pegawai Negeri Sipil 

 Perihal pemindahan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam UU No. 32 Tahun 

2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

(selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 2003). Maksud diundangkannya PP No. 9 

Tahun 2003 adalah untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian 

dan dalam meningkatkan hubungan antara Pemerintah dengan Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota, serta untuk mendorong peranan Pegawai Negeri Sipil 

sebagai salah satu unsur perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenal 

wewenang pengangkatan, pemindahan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan 

Peraturan Pemerintah.  

                                                 
27 Ibid. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kepindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Otonomi Daerah Aryo Akbar



 51 
 

Pemindahan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah Provinsi 

ditetapkan oleh Gubernur. Pemindahan dalam jabatan eselon II pada pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada 

Gubernur sesuai dengan pasal 130 UU No. 32 Tahun 2004. Hal ini berarti bahwa 

Pegawai Negeri Sipil jabatan eselon II intern Provnsi ditetapkan oleh Gubernur yang 

berarti Gubernur sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pemindahan Pegawai 

Negeri Sipil eselon II. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupetan 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan 

Gubernur, yang berarti penanggungiawab dari kepindahan Pegawai Negeri Sipil 

eselon II adalah Bupati/Walikota. 

 Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dapat 

berpindah didasarkan atas penetapan Gubernur setelah memperoleh pertimbangan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar 

Kabupaten/Kota antar Provinsi, dan antar Provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota ke departemen/lembaga 

pemerintah non departemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 

setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan 

pasal 131 UU No. 32 Tahun 2004. Hal ini berarti bahwa tidak ada halangan bagi 

Pegawai Negeri Sipil baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi yang 

berpindah dengan ketentuan perpindahan tersebut didasarkan atas penetapan 

Gubernur bagi pegawai yang berpindah antar Kabupaten/Kota tetapi masih dalam 
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satu Provinsi. Didasarkan atas, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah 

memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang berpindah antar Provinsi. 

Perihal kepindahan Pegawai Negeri Sipil ini ada kaitannya dengan relokasi 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 

Republik Indonesia Nomor : 800/2365/SJ, Perihal: Pedoman relokasi dan di Penataan 

Pegawai Negeri Seluruh Indonesia Sipil Pusat di Daerah. Prinsip-prinsip relokasi dan 

penataan Pegawai Negeri Sipil pusat di daerah, merupakan kebijakan mendesak yang 

memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari semua pihak terkait, dengan 

pertimbangan bahwa Pegawai Negeri Sipil berperan sebagai perekat Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. relokasi dalam arti umum dilaksanakan dalam keadaan singkat 

dan tepat, maksudnya relokasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah 

harus dilaksanakan dalam waktu singkat sampai dengan bulan Desember 2000, 

proses tidak berbelit-belit dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Obyektif, dalam arti bahwa relokasi Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah 

harus, menggunakan persyaratan/standard yang sama, bagi setiap  PNS yang telah 

dan akan direlokasi serta ditata dengan memperhatikan nilai-nilai profesionalisme. 

Akomodatif, dalam arti bahwa Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota menyerap 

seluruh Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah sehingga relokasi dan penataan 

Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah tidak merugikan hak-hak kepegawaian yang 

melekat pada Pegawai Negeri Sipil. Departemen Teknis, Kantor Wilayah, Kantor 

Departemen bersama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, aktif dalam pelaksanaan 
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relokasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah  dengan memberdayakan 

peran dan fungsi Asosiasi Pemerintah Provinsi dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/ 

Kota di bawah koordinasi Gubemur/BupatilWalikota. Sedangkan dalam arti khusus 

relokasi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan 

atau yang dipekerjakan di Provinsi dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai 

Negerl Sipil Daerah Provinsi. Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Pusat 

yang Diperbantukan atau yang Dipekerjakan di Kabupaten/Kota dialihkan jenis 

kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota. Pegawai 

Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau yang dipekerjakan di 

Provinsi/Kabupaten/Kota, yang sebelumnya menduduki jabatan struktural atau 

jabatan fungsional, diprioritaskan untuk tetap diangkat dalam jabatan struktural atau 

jabatan fungsional pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Bagi tenaga fungsional 

tertentu antara lain Pengawas tenaga Kerja, Penyuluh, penempatannya disesuaikan 

dengan fungsi teknis jabatan tersebut. Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri 

Sipil Pusat yang Diperbantukan atau yang Dipekerjakan di Provinsi/Kabupaten/Kota, 

yang sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional, dapat 

diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional pada Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan 

struktural harus didasarkan pada kecakapan, keahlian. Bagi Pegawai Negeri Sipil 

yang belum selesai proses pengalihannya, penggajiannya tetap dibayar dan secara 

teknis akan diatur kemudian oleh Departemen Keuangan.  
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Perihal tatacara pelaksanaan relokasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil pusat 

di daerah, Gubernur/BupatilWalikota membuat data awal dalam daftar nominatif 

Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Diperbantukan atau 

yang Dipekerjakan yang secara phisik dan yuridis bertugas di masing-masing 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota. Daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Pusat 

yang secara phisik dan yuridis bertugas di Provinsi disampaikan oleh Gubernur 

kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara masing-masing sesuai 

wilayahnya (kecuali wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan) dan Menteri Dalam 

Negeri dan Otonomi Daerah selambat-lambatnya akhir bulan Oktober 2000. Daftar 

nominatif Pegawai Negeri Sipil Pusat yang secara phisik dan yuridis bertugas di 

Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota melalui Gubernur kepada Kepala 

Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara masing-masing sesuai wilayahnya 

(kecuali wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan) dan Menteri Dalam Negeri dan 

Otonomi Daerah selambat-lambatnya bulan Oktober 2000. Gubemur/Bupati/ 

Walikota membuat data awal dalam daftar nominatif, kebutuhan Pegawai Negeri 

Sipil pada masing-masing Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan 

struktur kelembagaan. Masing-masing Kepala Kantor Wilayah/Kantor menyerahkan 

daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya kepada Instansi induknya 

sebagai bahan pengecekan ulang. Teknis operasional relokasi dan penataan Pegawai 

Negeri Sipil Pusat tersebut akan diatur kemudian oleh Badan Kepegawaian Negara. 

 Perihal kepindahan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, pemindahan pegawai 

negeri sipil, Presiden menetapkan pemindahan Pegawal Negeri Sipil dalam dan dari  
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jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama, atau jabatan lain yang  

pemindahannya menjadi wewenang Presiden pemindahan, pejabat stuktural eselon I 

di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.  

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemindahan Pegawai 

Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke 

bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. Pejabat tersebut 

dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada 

pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai Ncgeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke 

bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. Jadi pemindahan 

tersebut tidak harus dilakukan oleh pejabat pusat, melainkan dapat didelegasikan 

kepada pejabat lain dilingkungannya melalui kuasa. 

Pejabat Pembina Kepegawaian. Daerah Provinsi menetapkan pengangkatan 

Sekretaris Daerah Provinsi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari 

jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya 

setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Pengangkatan dan 

pernberhentian Sekretaris Daerah Provinsi dilakukan setelah berkonsultasi secara 

tertulis dengan Menteri Dalam Negeri. Calon Sekretaris Daerah Provinsi yang akan 

dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Provinsi, harus 

memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan stuktural. Konsultasi pengangkatan 
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Sekretaris Daerah dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi 

mengajukan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 

calon Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Hasil konsultasi disampaikan 

secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri. Pejabat dapat mendelegasikan sebagian 

wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk 

menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di 

Provinsi dalam dan jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional 

yang jenjangnya setingkat dengan itu. 

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan 

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dan pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, pemberhentian Sekretaris Daerah 

Kabupaten/Kota; pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional 

yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris 

Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktur eselon II dilakukan setelah berkonsultasi 

secara tertulis dengan Gubernur. Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang akan 

dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, 
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harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural. Konsultasi 

pengangkatan Sekretaris Daerah dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian 

Daerah Kabupaten/Kota mengajukan permintaan persetujuan kepada pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Konsultasi pengangkatan 

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pengangkatan dan berhentian dalam dan dari 

jabatan struktural eselon II, dilakukan secara tertulis dengan mengajukan 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 

syarat. Hasil konsultasi disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah Provinsi. Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya 

atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten/Kota dalam dan dari jabatan struktural eselon IV ke bawah dan jabatan 

fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. 

Mengenai perpindahan Pegawai Negeri Sipil tersebut tata cara konsultasi 

pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta 

tata cara konsultasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktur eselon II 

Kabupaten/Kota, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 

Kepindahan antar instansi Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan 

pemindahan : Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga; Pegawai 

Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Departemen/Lembaga; Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Provinsi; 

Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah 
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Kabupaten/Kota Provinsi lainnya. penetapan oleh Badan Kepegawaian Negara 

dilaksanakan atas permintaan dan persetujuan dari instansi yang bersangkutan. 

 Pejabat dapat mendelegasikan wewenangnya memberikan kuasa kepada 

pejabat lain dilingkungannya. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi 

menetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam 

satu Provinsi; dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah 

Provinsi. Penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dilaksanakan atas 

permintaan dan persetujuan dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang 

bersangkutan. Pejabat dapat mendelegasikan wewenangnya memberikan kuasa 

kepada pejabat lain dilingkungannya. 
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BAB III 

UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DAERAH YANG PERPINDAHANNYA DITOLAK 

 

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri 

Perlindungan hukum, yang berarti perbuatan untuk memberikan perlindungan 

dari segi peraturan perundang-undangan. Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat 

menurut Philipus M. Hadjon berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan 

berbahasa Belanda berbunyi "rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid 

dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris legal protection of the individual inrelation 

to acts ofadministrative authorities".28 

Dalam rumusan perlindungan hukum bagi rakyat tersebut Philipus M. Hadjon 

sengaja tidak dicantumkan terhadap pemerintah atau terhadap tindak pemerintahan 

dengan pertimbangan dan alasan berikut :29 

- Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagal lawan dari istilah 
pemerintah. Istilah rakyat pada. hakekatnya berarti yang dipemenntah (the 
governed, geregeerde). Dengan demikian, istilah rakyat mengandung arti 
yang Iebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, 
seperh : volks, people, peuple. 

- Dicantumkannya terhadap pemerintah atau terhadap tindak pemeritahan dapat 
menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara. rakyat sebagai yang 
diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah. Pandangan yang 
demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup negara kita, yang 

                                                 
28 Phihpus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, h. 1. 
 
29 Ibid., h. 1-2. 
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memandang rakyat dan pemerintah sebagai bagian dalam usaha mewujudkan 
cita-cita hidup bernegara. 

 
Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum terhadap rakyat ini ada kaitannya dengan 

suatu tindakan pemerintah yang bisa melakukan perbuatan secara sewenang-wenang 

atau melampaui wewenang yang ada padanya. 

Dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu : perlindungan hukum 

yang prevenif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum 

yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan 

(inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukm yang preventif 

sangat besar artinya bagi bagi tindak pemerintahan yang didasrkan kepada kebebasan 

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah 

terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didsarkan pada 

diskresi.30 

 Prinsip didahulukan karena atas dasar prinsip, baru dibentuk sarananya,karena 

tanpa dilandaskan pada prinsip, pembentukan sarana menjadi tanpa arah. Dalam 

merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), menurut 

Philipus M. Hadjon landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ldeologi dan 

                                                 
30 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, h. 2.  
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dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber 

pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

dan konsep-konsep rechtsstaat dan the rule of law. Konsep pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep 

rechtsstaat dan the rule of law menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah 

rechtsstaat atau the rule of law, sebaliknya akan gersang di dalam negara-negara 

diktator atau totaliter. 

 Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka berfikir dengan 

landasan pihak pada Pancasila, prinsip perlindungan dan perlindungan terhadap 

harkat dan martabat hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan 

terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena 

pengakuan dan Perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila 

dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila. Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila saya namakan Negara 

Hukum Pancasila. Dengan penamaan yang demikian mungkin ada yang 

mempermasalahkan, kalau demikian apakah terhadap hak-hak.asasi juga diberi nama 

hak-hak asasi Pancasila. Jawabannya, tidak perlu karena pengakuan akan harkat dan 

martabat manusia bukan hanya berdasar tetapi bersumber pada Pancasila. 

Perlindungan hukum Pegawai Negeri Sipil yaitu penghormatan atas hak 

haknya di antaranya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, 

menjadi penting untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang mengatas 
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namakan jabatannya (dalam hal ini Gubernur, Bupati Walikota, Badan Kepegawaian 

Nasional), Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat 

bersifat preventif yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan 

(inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan Pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif, dan perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu untuk 

menyelesaikan masalah yang telah timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan 

Pemerintah tersebut, baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan 

Umum. Perlindungan hukum terhadap rakyat oleh tindakan penguasa ini, menurut 

penulis dapat diterapkan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Pihak yang 

mempunyai wewenang melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai 

Negeri Sipil yang mengajukan mutasi, dengan pertimbangan antara pihak yang 

mempunyai wewenang atau kebijakan dan pihak yang terkena dampak kebijakan 

tersebut. 

Perlindungan hukum preventif, Peraturan perundang-undangan tentang 

Pegawai Negeri Sipil yaitu UU No. 43 Tahun 1999 dan Pemerintahan Daerah yaitu 

UU No. 32 Tahun 2004, tidak memberikan perlindungan hukum yang bersifat 

preventif dimana Pegawai Negeri Sipil yang permohonan mutasinya ditolak tidak ada 

ketentuan secara tegas untuk mengajukan keberatan. 

Perlindungan hukum represifnya yaitu setelah atau ketika pengajuan 

permohonan mutasi ditolak oleh pejabat yang berwenang, maka parameter yang 

digunakan adalah diberikannya jaminan bahwa penolakan permohonan mutasi 

tersebut memang benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
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misalnya memang benar-benar tidak ada formasi disertai dengan alasan-alasan yang 

layak, namun di sisi yang lain pegawai negeri yang mengajukan permohonan mutasi 

tersebut memang harus disertai dengan alasan-alasan yang layak pula, misalnya: 

1) asal-usul daerah sehingga jika tetap bekerja sebagaimana yang saat ini dia 

berkantor, padahal transportasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, atau 

2) pertimbangan kepentingan dan keutuhan keluarga, misalnya mengikuti 

suaminya yang juga, dimutasi dan lain sebagainya. 

Apabila dalam pelaksanaannya Pejabat yang mempunyai kewenangan 

menangani mutasi tersebut menolak tanpa alasan yang jelas, maka upaya hukum yang 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1) Penyelesaian secara internal, dalam arti dilakukan tanpa melibatkan lembaga 

lain yaitu hanya di lingkungan eksekutif Hal tersebut bisa dilihat dalam 

upaya penyelesaian yaitu pengajuan keberatan kepada Gubernur (eksekutif). 

Penyelesaian ini dimungkinkan dalam pembebasan tanah dan pengadaan 

tanah berdasar pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; 

2)  Sedangkan penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga yudikatif 

(Pengadilan) diberikan dengan pengajuan upaya hukum Banding ke 

Pengadilan Tinggi pada tingkat pertama dan terakhir. Tetapi perlu 

diperhatikan bahwa keterlibatan Pengadilan yang diatur di sini hanya 

mengenai jumlah ganti rugi, tidak diatur mengenai kemungkinan 

dilakukannya penafsiran atau penemuan hukum oleh Pengadilan terhadap 

substansi "untuk kepentingan umum'. Batas waktu pengajuan keberatan ini 
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hanya satu bulan setelah diperolehnya Keputusan, Presiden tentang 

pencabutan hak atas tanah tersebut oleh pemilik atau pemegang hak atas 

tanah. Ditentukan pula bahwa proses ini tidak menghentikan pelaksanaan 

pencabutan hak atas tanah, 

3)  Pada dasarnya setelah dikenal adanya Pengadilan Tata Usaha Negara maka 

dimungkinkan pula mengajukan keberatan atas suatu tindakan pemerintah 

atau Keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan tersebut. Hal ini 

dimungkinkan, apabila suatu tindakan Pemerintah berupa pengambilalihan 

hak atas tanah itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuat dengan 

kewenangan yang diberikan, atau tindakan yang onrechmatige-

overheidsdaath.  

4)  Sebagai altematif lainnya, pengajuan hak uji matenil (judicial review) atas 

peraturan yang berlaku secara umum (regulingen) kepada Mahkamah Agung 

dan Mahkamah Konstitusi juga bisa dilakukan atas suatu peraturan 

perundang-undangan tentang pengambilalihan hak atas tanah untuk 

kepentingan umum. Hal ini karena menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hak 

asasi manusia merupakan materi tuntutan yang harus diatur dengan 

Undang-undang sebagai kelanjutan ketentuan UUD 1945, Sedangkan pasal I  

ditentukan bahwa,  Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh 

Undang-undang atau untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. 
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Kaitannya dengan perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan yang 

dimaksud oleh pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia, bahwa 

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". 

Pemindahan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah Provinsi 

ditetapkan oleh Gubernur. Pemindahan dalam jabatan eselon II pada pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada 

Gubernur sesuai dengan pasal 131 UU No. 32 Tahun 2004. Hal ini berarti bahwa 

Pegawai Negeri Sipil jabatan eselon II intern Provinsi ditetapkan oleh Gubernur yang 

berarti Gubernur sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemindahan Pegawai 

Negeri Sipil eselon II. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil antar kabupetan 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan 

Gubernur, yang berarti perpindahan Pegawai Negeri Sipil eselon II adalah 

Bupati/Walikota. 

 Pegawai negeri sipil antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dapat 

berpindah didasarkan atas penetapan Gubernur setelah memperoleh pertimbangan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara. Perpindahan pegawai negeri. sipil antar 

Kabupaten/Kota antar Provinsi, dan antar Provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil provinsi/Kabupaten/Kota ke departemen/lembaga 

pemerintah non departemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 

setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan 
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pasal 131 UU No. 32 Tahun 2004. Hal ini berarti bahwa tidak ada halangan. bagi 

Pegawai Negeri Sipil baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi yang 

berpindah dengan ketentuan perpindahan tersebut didasarkan atas penetapan 

Gubemur bagi pegawai yang berpindah antar Kabupaten/Kota tetapi masih dalam 

satu provinsi. Didasarkan atas ditetapkan oleh Menten Dalam Negeri setelah 

memperoleh pertimbangan, Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang berpindah antar provinsi. 

Memperhatikan uraian di atas, menunjukkan bahwa perpindahan Pegawai 

Negeri Sipil baik antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, maupun antar Provinsi 

merupakan hak dan pegawai negeri sipil. Oleh karena merupakan suatu hak, maka 

tidak ada pihak lain yang dapat menghalang-halanginya dalam hak ini baik Gubernur 

maupun Menteri Dalam Negeri, Menghalang-halangi Pegawai Negeri Sipil untuk 

berpindah, yang berarti melanggar hak rakyat. 

Perihal hak bekerja diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28 E ayat (1) ditentukan sebagai berikut: 

"Setiap orang bebas, memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal 

diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". 

Dengan demikian bekerja bagi setiap orang merupakan suatu hak asasi. Hal ini 

dijabarkan lebih lanjut oleh pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, yang menentukan sebagai berikut: 
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1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan,berhak 
atas pekerjaan yang layak. 

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan 
berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. 

3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, 
sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian 
kerja yang sama. 

4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaaan yang 
sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai 
dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan 
keluarganya. 

 
Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 sebagai berikut: 

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang 
tubuhnya, terutama berkaitan dengan persarataan kedudukan warga negara dalam 
hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya, itu, hak untuk 
memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

 
Setiap orang dalam menggunakan haknya, tidak seorangpun boleh merampas dalam 

arti mengambil hak tersebut secara sewenang-wenang, meskipun demikian dalam 

menggunakan hak miliknya tersebut harus memperhatikan kepentingan sosial atau 

masyarakat sekelilingnya. Selain itu penggunaan hak asasi juga harus memperhatikan 

atau menghormati hak orang lain serta wajib tunduk pada pembatasan sebagaimana 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana, diatur dalam Pasal 70 

UU No. 39 Tahun 1999 bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap 

orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang 

dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
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pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis. 

Mengambil hak seseorang secara sewenang-wenang berarti telah melakukan 

perbuatan melanggar hak asasi manusia, menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 1999 bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 

seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak 

disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukun mengurangi, menghalangi, 

membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang 

yang dijamin oleh undang-undang im dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak 

akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme 

hukum yang berlaku. 

Apabila memperhatikan urutan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 di atas dapat dijelaskan bahwa dikatakan melanggar hak asasi adalah 

apabila melakukan perbuatan yang mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau 

mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 

undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh 

penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang 

berlaku. 

 Hak asasi manusia pada intinya diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 

merupakan hukum dasar tentulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis 

besar hukum dalam penyelenggaraan negara (Pasal 3 ayat (1) Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/ 2000 tentang Sumber Hukum. Sebagai 
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dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara, berarti hal-hal yang 

berkaitan dengan hak asasi manusia yang diatur lebih lanjut oleh Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 1999 merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar 1945. Oleh 

karena itu telah tepat jika dalam penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

dijelaskan bahwa Undang-undang hak asasi manusia ini adalah merupakan payung 

dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena 

itu pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asas manusia 

dikenakan sanksi pidana, perdata atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Sebagai payung, maka UU No. 39 tahun 1999 dimaksudkan untuk 

memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi 

manusia. Oleh karena sebagai payung dan peraturan perundang-undaugan yang lain, 

maka diharapkan dapat memayungi peraturan perundang-undangan yang lain yang 

mengatur mengenai hak asasi manusia. Sehingga kepada siapapun juga baik orang 

perseorangan, golongan maupun aparat negara yang melakukan suatu tindakan 

dengan maksud menghalang-halangi hak asasi manusia adalah dilarang dan dapat 

dikatakan telah melanggar hak asasi manusia, kecuali dijalankan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang membebankan batasan penggunaan hak asasi 

manusia sebebas-bebasnya. 

Apabila didasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa seseorang dapat 

dikatakan melanggar hak asasi manusta yaitu baik disengaja maupun tidak disengaja 

atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi 
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dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin 

oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak akan 

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme 

hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia memperoleh 

perlindungan hukum dengan segala bidang. 

 

2.  Penolakan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil  

 Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam sistem otonomi daerah 

mengenai pegawai negeri dibedakan antara pegawai negeri pusat dan pegawai Negeri 

daerah.  

Pegawai Negeri Sipil Pusat, adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada 

Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga 

Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan 

Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. 

Pegawai Negeri Sipil Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar 

instansi induknya.31 Daerah dalam hal ini Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai hak 

untuk mengangkat, memindah dan memberhentikan pegawai negeri sipil. Khusus 

                                                 
 
31 Ibid. 
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untuk jabatan eselon II Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, untuk wilayah 

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan dari 

Gubernur melalui usulan Bupati/Walikota, Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan 

permohonan kepindahan baik antar Kabupaten atau kota dalam satu Provinsi maupun 

antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi lain. Kepindahan Pegawai Negeri Sipil antar 

Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh 

pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Hal ini berarti bahwa pegawai 

negen sipil diperkenankan berpindah atau mutasi antar Kabupaten/Kota yang masih 

dalam satu provinsi. Perpindahan tersebut didasarkan atas penetapan dari Gubernur 

setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Perpindahan 

Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota antar Provinsi, dan antar Provinsi 

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil 

Provinsi/Kabupaten/Kota ke departemen/lembaga pemerintah non departemen atau 

sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara.  

Meskipun Pegawai Negeri Sipil diperkenankan untuk berpindah atau mutasi 

baik intern Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi maupun antar 

Provinsi serta antar departemen, namun tidak semudah itu perpindahannya dan 

semudah itu pula, instansi terkait, Bupati, Walikota/Gubernur maupun badan 

kepegawaian mengabulkan pengajuan permohonan kepindahan tersebut. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kepindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Otonomi Daerah Aryo Akbar



 72 
 

 Sebagaimana disebutkan dalam pasal 132 UU No. 32 Tahun. 200, bahwa 

penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap 

tahun anggaran dilaksanakan oleh Menten Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul 

Gubernur. Hal ini berarti bahwa pegawai negeri yang akan mengajukan permohonan 

dan atau mutasi dapat dilihat pada formasi kepegawaian yang setiap tahunnya 

dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Gubernur maupun 

Badan Kepagawaian Negara dapat menggunakan laporan formasi kepegawaian yang 

disusun oleh Menteri Penyelenggaraan Aparatur Negara sebagai dasar untuk 

mengabulkan atau menolak permohonan pindah atau mutasi Pegawai Negeri Sipil 

tersebut. 

Perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan permasalahan pernah 

terjadi di wilayah Provinsi Riau. Permintaan pindah mempengaruhi formasi dari 

penempatan PNS. Permintaan pindah tersebut salah satunya karena tunjangan 

Pegawai Pemprov Riau lebih besar dari Kabupaten/Kota karena beberapa Kabupaten 

yang anggarannya besar yang memberikan perhatian khusus untuk kesejahteraan 

pegawai". Walau demikian tim sedang mengkaji persoalan ini, karena saat ini 

Provinsi sudah banyak kader-kader, bila nanti masuk lagi pegawai dan Kabupaten 

akan berpengaruh pada kader di Provinsi. 

Memperhatikan hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa meskipun setiap 

Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pindah atau 

mutasi baik dalam satu Kabupaten/Kota atau antar Kabupaten/Kota dalam satu 

Provinsi maupun antar Provinsi, tidak semua permohonan pindah tersebut dikabulkan 
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oleh Gubernur maupun Badan Kepegawaian Nasional. Permohonan pindah atau 

mutasi akan dikabulkan jika memang ada formasi untuk pegawai yang pindah 

tersebut. Mengenai formasi kepegawaian ini dapat dilihat dari laporan tahunan dan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, meskipun ada formasi, belum tentu 

dikabulkan karena juga harus mempertimbangkan alasan pengajuan perpindahan atau 

mutasi tersebut. Apabila alasan perpindahan atau mutasi sebagaimana yang terjadi di 

Provinsi Riau di mana Pegawai Negeri Sipil Kabupaten atau kota yang ingin 

berpindah ke Provinsi hanya semata-mata pertimbangannya besarnya tunjangan. 

Penolakan permohonan kepindahan atau mutasi Pegawai Negeri Sipil selain 

didasarkan atas formasi juga didasarkan atas alasan-alasan yang jelas, sehingga jika 

permohonan mutasi tersebut oleh Gubernur dan Badan Kepegawaian Nasional harus 

didasarkan atas alasan-alasan yang jelas, mengenai penolakan, yaitu mengenai ada 

tidaknya formasi dan alasan pengajuan permohonan mutasi. Apabila menurut formasi 

dari hasil evaluasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dibutuhkan pegawai 

pindahan dan alasan pengajuan permohonan pindah seharusnya dapat diterima, 

namun oleh Gubernur dan Badan Kepegawaian Nasional ditolak, maka penolakan 

tersebut tidak berlandaskan hukum dan dapat dikatakan telah melanggar hak pegawai 

negeri sipil. 

 Gubernur maupun Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara merupakan Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, 

menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun 

asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu dalam menjalankan tugasnya 
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harus memperhatikan pula asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu 

asas yang digunakan sebagai pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara 

dalam mengarnbil keputusannya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik diatur 

dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, yang menentukan: "Alasan-alasan yang 

dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik”. Asas umum penerintahan yang baik menurut penjelasan 

pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN adalah: 

a. kepastian hukum; 

b. tertib penyelenggaraan negara; 

c. keterbukaan; 

d. proporsionalitas; 

e. profesionalitas; 

f. akuntabilitas. 

Sedangkm menurut Philpus M. Hadjon, asas-asas umum pemerintahan yang layak 

atau patut terdiri atas: 

1. asas persamaan; 

2. asas kepercayaan; 

3. asas kepastian hukum; 

4. asas kecermatan; 

5. asas pemberian alasan; 
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6. asas larangan penyalahgunaan wewenang.32 

Asas persamaan, maksudnya bahwa hal-hal yang sama harus (diperlakukan 

secara, sama, dengan perlakuan yang sama ini dimaksudkan untuk memaksa agar 

badan pemerintah tidak mengulangi suatu keputusan tata usaha negara yang salah 

atau mengulangi sesuatu kekeliruan. Apabila Gubernur maupun Menteri Dalam 

Negeri didasarkan atas penetapan dapat mengabulkan permohonan perpindahan 

Pegawai Negeri Sipil baik satu Provinsi maupun antar Provinsi, jika terdapat Pegawai 

Negeri Sipil mengajukan permohonkan pindah ditolak, maka dapat dikatakan 

Gubernur atau Menteri Dalam Negeri memperlakukan pegawal negeri sipil tidak 

sama dalam arti terdapat suatu perbedaan perlakuan. 

Asas kepercayaan maksudnya bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan 

sedapat mungkin dipenuhi, yang berhubungan dengan janji-janji, keterangan 

keterangan, aturan-aturan kebijakan dan bentuk-bentuk rencana yang tidak diatur 

dengan peraturan perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan 

permindahan dengan berbagai alasan yang dapat diterima, misalnya mengikuti tugas 

suami/istri, bekerja pada tempat yang dekat dengan domisili. Apabila harapan 

tersebut tidak terpenuhi dalam arti ditolak oleh Gubernur/Menteri Dalam Negeri, 

yang berarti tidak menarapkan asas kepercayaan. 

Asas pemberian alasan, berarti bahwa suatu keputusan harus dapat didukung 

oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. Dapat dibedakan dalam tiga sub varian, 
                                                 

32Philipus M. Hadjon et.all, Pengantur Hukum Admin&&asi Indonesia, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1994, h. 188. 
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yaitu: 1) syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan; 2) ketetapan harus 

memiliki dasar fakta yang teguh dan 3) pemberian alasan harus cukup dapat 

mendukung. Apabila. Gubernur/Menteri Dalam Negeri menolak perpindahan 

Pegawai Negeri Sipil tidak disertai dengan alasan-alasan yang tepat, yang berarti 

keputusan tersebut tidak didasarkan atas asas pemberian alasan. 

Penolakan perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang tidak didasarkan atas suatu 

alasan yang tepat, maka dapat dikatakan Gubernur/Menteri Dalam Negeri selaku 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tugas dan wewenangnya tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal 130 dan 131 UU 

No. 32 Tahun 2004 atau menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik 

sebagaimana pasal 53 ayat (2) UU PTUN, yang berakibat merugikan orang lain maka 

dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-

undang, atau melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya, maka dapat 

dikatakan sebagai penguasa telah melakukan perbuatan melanggar hukum. 

Aspek yang ditelaah dalam hal perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

oleh penguasa ini meliputi tiga hal, di antaranya: kriteria perbuatan melanggar hukum 

oleh penguasa. 

1) Perumusan peraturan tentang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, dan  

2) kompetensi pengadilan umum dan pengadilan administrassi negara menyangkut 

perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa. 

Perbuatan melanggar hukum menurut putusan Mahkamah Agung dalam 

perkara Kasum (Putusan Nomor 66 K/Sip/1952) dan dalam perkara, Josopandojo 
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(Putusan Nomor 838 K/SIP/1972). Juga didasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor MA/Pemb/0159/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 dan melalui kegiatan loka 

karya tentang Pembangunan Hukum melalui Peradilan yang diselenggarakan di 

Lembang Bandung tanggal 30 Mel 1977, diartikan sebagai berikut: Perbuatan 

dikatakan melanggar hukum apabila, ada perbuatan yang sewenang-wenang dari 

pemerintah atau merupakan tindakan yang tiada cukup anasir kepentingan umum. 

Kriteria perbuatan melanggar hukum dan tindakan penguasa adalah: Undang-undang 

dan peraturan formil yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi 

oleh penguasa. 

 Perumusan pertama perbuatan melanggar hukum. atas tindakan penguasa 

adalah Undang-undang dan peraturan-peraturan formal yang berlaku. Hal ini 

mengandung maksud bahwa perbuatan melanggar hukum, ini diartikan secara luas, 

yaitu tidak saja melanggar undang-undang dalam arti tertulis, melainkan juga 

peraturan-peraturan lain yang tidak tertulis. Kriteria yang demikian ini mengingatkan 

pada pendirian Hoge Raad di negeri Belanda sebelum tahun 1919 berpegang pada 

peraturan perundang-undangan untuk menentukan pelaku dikatakan melakukan 

perbuatan melanggar hukum, sehingga diartikan secara sempit. Sejalan dengan yang 

dikemukakan Philiphus M. Hadjon bahwa pendirian Hoge Raad. di Belanda sebelum 

tahun 1919 yang berpegang pada wet sebagai satu-satuya ukuran rechtmatigheid, 

sehingga onrechtmatig berarti onwetmatig dan jika ditarik lebih jauh akan masuk ke 
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dalam konsep rechtsstaat yang sempit dan kerdil yaitu wettensswat (negara undang 

Undang).33 

Perihal perbuatan melanggar hukum, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa:  

Istilah onrechtmatige daad dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti 
sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 Burgerlijke Wetboek (KUH 
Perdata) yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut sedang 
kini istilah perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada 
umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian besar merupakan hukum 
adat.34 

 

Apabila memperhatikan pendapat Wirjono Prodjodikoro di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum dapat ditemukan dalam pasal 1365 

KUH Perdata, hanya saja diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar 

undang-undang dalam arti peraturan perundang-undangan yang tertulls. 

Perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 diartikan secara sempit, yaitu 

melanggar peraturan perundang-undangan. Perihal perbuatan melanggar hukum 

setelah tahun 1919 diartikan secara luas sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Riduan syahrani sebagai berikut: "Baru tahun 1919 Hoge Raad meninggalkan 

penafsiran yang sempit atas pengertian perbuatan melanggar hukum, yaitu ketika 

memberikan putusan pada tingkat kasasi terhadap perkara Lindenboum vs Cohen, 

tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan nama arrest drukker”.35 

                                                 
33 Ibid. 
 
34Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Jakarta, 1984, h. 7.  
 
35 Riduan Syahrani, Sluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1989, h. 

276. 
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Perbuatan melanggar hukum secara luas diartikan sebagai: "Berbuat atau tidak 

berbuat melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang 

yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan. kesusilaan atas sikap berhati-hati 

sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat, terhadap diri atau barang-barang 

orang lain". Berdasarkan putusan Hoge Raad terhadap perkara Lindenboum vs 

Chohen tersebut, saat ini digunakan oleh para sarjana hukum di Indonesia untuk 

menafsirkan pengertian perbuatan melanggar hukum, sebab di dalam KUH Perdata 

sendiri tidak ada rumusan untuk pengertian perbuatan melanggar hukum. 

Perumusan peraturan tentang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, hingga saat 

ini di Indonesia belum menunjukkan suatu kemajuan, karena tetap berlandaskan 

ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.Sehingga pengertian perbuatan melanggar hukum 

oleh penguasa masih mengadopsi Hoge Raad negeri Belanda, yang mengartikan 

perbuatan melanggar hukum setelah tahun 1919 secara luas, yaitu tidak saja 

perbuatan melanggar hukum dalam arti melanggar peraturan perundang-undangan 

secara tertulis, melainkan juga norma-norma hukum yang tidak tertulis (norma 

kepatutan). 

 Soetojo Prawiroharnidjojo mengartikan perbuatan melanggar hukum adalah: 

"Suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau 

melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan 

kesusilaan atau bertentangan dengan skap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas 

masyarakat terhadap orang lain atau barangnya". Setiawan menggolongkan pelaku 

melakukan perbuatan melanggar hukum apabila: 
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1) melanggar hak orang lain, atau 
2) bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau 
3) bertentangan dengan kesusilaan, atau 
4) bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat  
      terhadap diri atau barang orang lain.36 
 

Melanggar hak orang lain maksudnya adalah melanggar hak subyektif orang 

lain. Hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah:  

1)  Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik. 

2) Hak hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak 

lainnya.37 

Jadi termasuk perbuatan melanggar hak orang lain yaitu apabila. hak seseorang 

tersebut dihambat atau kehormatan serta nama baiknya dilanggar. Termasuk pula 

pelanggaran terhadap hak atas harta kekayaan dan hak-hak mutlak lain yang dimiliki 

oleh seseorang.  

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat maksudnya melanggar 

kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis. 

Bertentangan dengan kesusilaan, maksudnya bertentangan dengan norma-

norma moral, selama dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Jadi 

jika masyarakat setempat menganggap bahwa tindakan pelaku telah melanggar 

norma-norma moral, maka dapat dikatakan telah melanggar kesusilaan. 

                                                 
36 Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Jakarta, 1999, h. 82. 
 
37Ibid.  
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Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat 

terhadap diri atau orang lain. Dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila: 

1) perbuatan yang sangat merugikan orang lain kepentingan yang layak; 

2)  perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di 

mana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.38 

Apabila memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa badan atau 

pejabat tata usaha negara sebagai penguasa baik pusat maupun daerah jika dalam 

menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau asas 

asas umum pemerintahan yang baik yang dapat merugikan pihak lain, maka dapat 

dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perihal perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan oleh penguassa adalah sebagaimana perbuatan 

melanggaar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata, 

sehingga disertakan suatu kewajiban untuk memberikan ganti kerugian.  

                                                 
38 Ibid., h. 83. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas mengenai kepindahan Pegawai 

Negeri Sipil dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a.  Kepindahan PNS dalam sistem otonomi daerah didasarkan atas ketentuan pasal 

130 dan 131 UU No. 32 Tahun 2004 dan didasarkan atas formasi untuk pegawai 

yang pindah tersebut. Mengenai formasi kepegawaian ini dapat dilihat dari 

laporan tahunan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, meskipun ada 

formasi kepegawaian, namun permohonan kepindahan belum tentu dikabulkan 

karena juga harus mempertimbangkan alasan pengajuan perpindahan atau mutasi 

tersebut dan kebutuhan PNS disesuaikan dengan yang diperlukan di daerah 

tersebut sesuai dengan formasi yang ada.  

b. Pegawai Negeri yang permohonan mutasi ditolak, padahal menurut formasi 

kepegawaian berdasarkan laporan tahunan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara di Kabupeten/Kota ada dan sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, 

maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PNS yang kepindahannya ditolak 

adalah menggugat ganti kerugian atas dasar Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar 

hak PNS. 
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2. Saran 

a. Hendaknya dibentuk petunjuk pelaksana mengenai syarat kepindahan PNS serta 

keterbukaan formasi laporan tahunan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara, guna memudahkan bagi PNS untuk mengajukan permohonan kepindahan 

dan adanya suatu kepastian hukum bahwa permohonan kepindahan tersebut akan 

dikabulkan. 

b. Memudahkan PNS untuk mengajukan upaya hukum jika memang benar-benar 

permohonan kepindahannya ditolak,  padahal berdasarkan formasi dari laporan 

tahunan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut ada dan tidak ada 

halangan atas kepindahan tersebut, serta tuntutan ganti kerugian jika memang 

benar-benar permohonannya ditolak. 
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