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ABSTRAK 

 

Dyan Fernando S. 2013. Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawain Dalam Pengangkatan Jabatan Struktural 

(Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang). Bagian Hukum Tata Negara 

- Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

Drs. Sartono Sahlan, M.H, Tri Sulistiyono, S.H., M.H. 

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Struktural 

 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil  dalam jabatan struktural merupakan 

perwujudan dari sistem pembinaan pegawai negeri yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil antara lain pembinaan 

karier dan prestasi kerja belum berjalan dengan baik dan penempatan Pegawai 

Negeri Sipil sering tidak sesuai dengan karier yang dimiliki, sehingga 

penempatan Pegawai Negeri Sipil cenderung berdasarkan kemauan subjektif. 

 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang (2) Bagaimana mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam jabatan struktural di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Semarang, (3) Apa saja hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan 

dalam proses pengangkatan jabatan struktural di Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Semarang.  

 Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi 

Penelitian berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Sumber data 

penelitian melalui informan, responden, dan dokumen. Metode pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis. 

 Hasil penelitian sebagai berikut: (1) sistem pembinaan Pegawai Negeri 

Sipil dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

menitikberatkan pada sistem prestasi kerja dan sistem karir, (2) pengangkatan 

jabatan struktural sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, namun masih ada penyimpangan-penyimpangan atau kepentingan 

pribadi yang mendominasi pengangkatan jabatan struktural, (3) faktor 

penghambat dalam pengangkatan jabatan struktural adalah pengusulan atau 

rekrutmen calon pejabat struktural, pengaturan sistem karir, dan disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 

 Simpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Pembinaan Pegawai Negeri 

Sipil yang efektif memerlukan perencanaan kebutuhan yang matang, (2) 

Mekanisme pengangkatan jabatan struktural sudah sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) faktor penghambat dalam 

pengangkatan jabatan struktural adalah pengusulan atau rekrutmen calon pejabat 

struktural, pengaturan sistem karir, dan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh 

karena itu perlu ada ketegasan hukum dalam mengatur pembinaan Pegawai 

Negeri Sipil dan mekanisme dalam pengangkatan jabatan struktural agar dapat 

mengurangi penyimpangan atau kepentingan kelompok dalam lingkungan 

kepegawaian. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada prinsipnya setiap orang selalu berusaha untuk melakukan sesuatu 

yang lebih baik dan menginginkan yang lebih baik pula dari pada yang 

sebelumnya, karena semua itu sudah menjadi sifat manusia yang telah dikodratkan 

oleh sang pencipta. Keinginan untuk meraih suatu kesuksesan dan keberhasilan 

dalam setiap usaha dan karyanya diupayakan guna mencapai kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup bersama keluarga. 

Kebijakan merupakan suatu upaya yang digunakan pemerintah untuk 

mencapai tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam alinea keempat 

Pembukaan UUD 1945, perwujudannya berupa pembangunan nasional dalam 

rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang 

merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan (dalam arti luas) merupakan 

suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja 

berdasarkan suatu rencana tertentu.  

Peningkatan mutu sumber daya manusia yang strategis terhadap 

peningkatan ketrampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen sumber daya 

manusia merupakan syarat utama dalam era globalisasi agar mampu bersaing dan 

mandiri. Sejalan dengan itu, visi dalam konteks pembangunan sumber daya 

manusia pemerintah dimasa yang akan datang adalah mempersiapkan Pegawai 
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Negeri Sipil yang profesional, mampu bersaing, dan mengantisipasi 

perkembangan dunia yang pesat di berbagai aspek kehidupan sehingga mampu 

meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja yang tinggi.  

Pegawai Negeri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat berkedudukan 

dan memegang peranan penting, karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka 

mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui 

pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis sera 

dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil 

guna. 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian, telah menjelaskan tentang Aparatur Negara yang 

baik dalam penjelasan umumnya sebagai berikut: 

1. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan 

nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara 

khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat 

madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, 

makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang 

merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi 

masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil 

dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan 

ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan 

pemeritah kepada Daerah, Pegawai Negeri berkewajiban untuk 

tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus 

melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab 

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan 

serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  
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Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pembinaan Pegawai Negeri 

Sipil diarahkan untuk dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, 

memiliki wawasan luas, dan memiliki kapabilitas dengan kualitas tinggi yang 

setara dan seimbang baik pusat maupun daerah. Upaya pengembangan Pegawai 

Negeri Sipil pusat dan daerah sebagaimana tersebut diatas dapat diwujudkan 

dengan melaksanakan pembinaan berdasarkan norma, standart dan prosedur 

operasional yang berlaku secara nasional. 

Pasal 12 (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian menyebutkan  bahwa “untuk mewujudkan penyelenggaraan 

tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 

(1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur, 

dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja 

dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja”. berdasarkan 

hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rukmiati, S.H Kepala Subbagian Bantuan 

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 21 Agustus 2012, 

menerangkan bahwa: 

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang Sudah baik dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun lebih lanjut lagi 

Ibu Rukmiati, S.H menjelaskan bahwa hubungan pembinaan dengan 

prilaku Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang belumlah pada kategori baik. Contoh sederhana 

dalam hal apel pagi, dimana masih ada Pegawai Negeri Sipil yang 

terlambat bahkan yang tidak mengikuti apel tersebut.  

 

 Berkaitan dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sikap prilaku 

Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 
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terdapat beberapa jenis/bentuk pelanggaran disiplin  yang dilakukan Pegawai 

Negeri Sipil meliputi: 

1) Terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas dan masuk akal 

2) Pulang kantor lebih awal tanpa izin atasan 

3) Dalam jam kantor tidak melaksanakan pekerjaan (keluar kantor untuk 

tujuan di luar kedinasan/urusan pribadi) 

4) Mangkir/tidak masuk kerja 

Dalam kaitan pengembangan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, untuk 

mendapatkan para Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas sesuai dengan 

kompetensinya, tentu harus ada prosedur seleksi jabatan yang ideal, baik, dan 

transparan. Disamping itu pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

suatu jabatan juga harus didasarkan pada prinsip profesionalisme yang 

mendasarkan pada prestasi kerja, kompetensi bidang, pengalaman, dan unsur-

unsur objektivitas, serta tidak dilakukan secara diskriminatif dengan membedakan 

jenis kelamin, golongan, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. 

 Selama ini banyak dijumpai seleksi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

dalam jabatan struktural baik pada instansi pemerintah pusat maupun instansi 

pemerintah daerah, dilaksanakan secara tidak jelas. Hasil seleksi tidak dapat 

menghasilkan para pejabat sebagaimana yang diharapkan, mutu rendah, kurang 

berpengalaman, pendidikan tidak sesuai, tidak memiliki kompetensi dibidangnya, 

moralitas rendah dengan banyaknya para pejabat yang melakukan praktek KKN, 

dan lain-lain. Ketidakefektifan dalam pengangkatan jabatan juga disebabkan oleh 

beberapa faktor lain, seperti faktor politis, otonomi daerah, ras, almamater, dan 
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lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rukmiati, S.H Kepala 

Subbagian Bantuan Hukum pada tanggal 21 Agustus 2012 menjelskan bahwa: 

Dalam praktek yang sering terjadi, bukan hanya faktor objektif 

(prestasi kerja, kecakapan, dan lain-lain) yang menjadi ukuran, tetapi 

adakalanya faktor subjektif yang lebih dominan (penilaian kepala 

apakah seorang pegawai dapat dipercaya atau tidak, loyal atau tidak). 

Tetapi walaupun demikian, faktor objektif seperti kecakapan, keahlian 

dan prestasi kerja harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu, 

sesudah itu barulah dipertimbangkan faktor subjektif. Pada dasarnya 

dan logikanya Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, baik pejabat struktural 

maupun staf haruslah berstatus S1 Hukum, namun pernah terjadi 

dimana jabatan struktural di isi oleh Pejabat yang berstatus bukan S1 

Hukum sekitar tahun 2000. Hal inilah yang mendasari dikeluarkannya 

peraturan bupati yang mengatur tentang persyaratan jabatan struktural 

perangkat daerah Kabupaten Semarang. 

 

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

rangka memimpin suatu satuan organisasi negara (PP Nomor 100 Tahun 2000 

Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural). Jabatan 

struktural ini erat kaitanya dengan Eselon, yaitu tingkatan dalam jabatan struktural 

yang disusun berdasarkan berat ringan, tanggungjawab wewenang, dan hak. 

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan struktural pada suatu 

instansi pemerintah memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan 

jabatan yang akan disandangnya. Semua persyaratan dalam jabatan struktural 

harus sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan 

pemerintah. 

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia Pegawai Negeri 

Sipil khusus dalam pengangkatan jabatan struktural, Ida Gumelar berpendapat 

bahwa: 
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Ada berbagai permasalahan dalam menempatkan seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam suatu jabatan lebih dikarenakan oleh tidak adanya 

klasifikasi dan persyaratan jabatan sehingga menyebabkan 

pengembangan pegawai menjadi tidak terencana dengan baik. 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural 

cenderung lebih didasarkan pada aspek senioritas semata, bukan 

didasarkan pada kompetensi seseorang yang akan menduduki jabatan 

tersebut. 

(http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F74

46/ManajemenPNSPerluDireformasi.html// [accessed 07/06/2012]. 

 

Fakta menunjukkan bahwa dalam proses pengangkatan dan penempatan 

dalam jabatan struktural terjadi berbagai penyimpangan, serta kurang 

memperhatikan faktor-faktor objektif yang telah ditentukan. Ini berarti Pegawai 

Negeri Sipil tidak memperoleh jaminan hukum dalam proses promosi dan 

pengembangan karier. Bahkan kini ada persepsi yang berkembang, (Puslitbang 

BKN: 2003) “dalam promosi jabatan/pengembangan harus memiliki empat syarat, 

yakni 4D (duit, dekat, dukung, dan dawuh)”. Persepsi itu tentu tidak sehat, 

kendatipun realitas sosial menyatakan begitu.  

 Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang: 

Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian Dalam Pengangkatan Jabatan Stuktural. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latarbelakang yang telah diuraikan di atas mengenai “Implementasi 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

Dalam Pengangkatan Jabatan Stuktural”, adapun beberapa masalah yang dapat 

diindetifikasi adalah sebagai berikut: 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F7446/ManajemenPNSPerluDireformasi.htm
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F7446/ManajemenPNSPerluDireformasi.htm
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F7446/ManajemenPNSPerluDireformasi.htm
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1) Pembinaan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang antara 

lain pembinaan karier dan prestasi kerja belum berjalan dengan baik. 

2) Dalam kaitan pengembangan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, 

untuk mendapatkan para Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas sesuai 

dengan kompetensinya, prosedur seleksi jabatan yang ideal, baik, dan 

transparan belum terealisasi dengan baik. 

3) Proses pengangkatan dan penempatan dalam jabatan struktural terdapat 

penyimpangan, serta kurang memperhatikan faktor-faktor objektif yang 

telah ditentukan.  

4) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses 

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural 

sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah 

pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
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1)  Bagaimana sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang?  

2)  Bagaimana mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

jabatan struktural di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Semarang? 

3) Apa saja hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam 

proses pengangkatan jabatan struktural di Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Bagian 

Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Semarang. 

2) Untuk mendeskripsikan proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

dalam jabatan struktural di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang.  

3) Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses 

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan /manfaat 

antara lain sebagai berikut: 
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1.6.1 Manfaat Teoritis  

Secara Teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum 

khususnya hukum kepegawaian yang menyangkut pengangkatan jabatan 

struktural berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian. Selain itu, dengan tulisan ini penulis berharap dapat 

menambah dan melengkapi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi 

pemikiran yang terkait dengan pengangkatan jabatan struktural. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat secara praktis yang akan diharapkan diperoleh dengan penelitian 

ini yaitu :  

1) Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat, tentang 

pengangkatan jabatan struktural berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

2) Dapat memberikan dorongan dan masukan kepada mereka yang tertarik untuk 

meneliti masalah tentang pengangkatan jabatan struktural dan implementasi 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

3) Memberikan sumbangan pikiran bahwa pengangkatan jabatan struktural 

begitu penting, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil dalam peningkatan karier 

mereka. 
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1.7 Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi 

dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar berlogo Universitas 

Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, lembar  judul, lembar pengesahan, 

lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, kata pengantar, lembar 

abstrak, daftar isi, daftar singkatan dan tanda teknis, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yaitu; pendahuluan, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. 

- BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah 

penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang 

memperkuat penelitian seperti; teori implementasi atau penegakan hukum, 

birokrasi, karakteristik manusia, pegawai negeri, dan jabatan struktural. 
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- BAB III METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

menguraikan tentang; jenis dan sifat penelitian, wujud data, sumber data, 

instrumen penelitian disertai penentuan validitas dan reliablitasnya, teknik 

pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data. 

- BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini penulis membahas tentang; sistem pembinaan, 

mekanisme, dan hambatan-hambatan dalam pengangkatan jabatan 

struktural berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya 

tentang kepegawaian. 

- BAB V PENUTUP SKRIPSI 

  Bab penutup merupakan bab terakhir skripsi, isi adalah simpulan 

dari hasil penelitian dan saran kepada pihak terkait. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan 

data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Local Government 

Konsep local government berasal dari Barat, untuk itu konsep ini harus 

dipahami sebagaimana orang Barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein 

menjelaskan bahwa “local government dapat mengandung tiga arti: (1) berarti  

pemerintah lokal; (2) berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah 

lokal; dan (3) berarti daerah otonom” ( Nurcholis 2005: 18). 

Local government dalam arti pertama menunjuk pada lembaga/organnya. 

Maksudnya local government adalah organ/badan/organisasi pemerintah di tingkat 

daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. 

“Dalam arti ini isi istilah local government sering dipertukarkan dengan istilah 

local authority” (Nurcholis 2007:24). Local government dalam arti kedua 

menunjuk pada fungsi/ kegiatannya. Dalam arti ini local government sama dengan 

pemerintahan daerah. Dalam konteks Indonesia pemerintah daerah dibedakan 

dengan istilah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah badan atau 

organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, sedangkan pemerintahan 

daerah merupakan bentuk aktifnya. Dengan kata lain, “pemerintahan daerah 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah” (Nurcholis 2007:24). 

Subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial 

mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk 

memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu. Dalam pengertian 
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ini local government memiliki otonomi (lokal), dalam arti self government. Yaitu 

mempunyai kewenangan “mengatur (rules making=regelling) dan mengurus 

(rules application=bestuur) kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri” (Nurcholis 2007: 25). 

Masing-masing wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk 

kebijakan (policy making) dan wewenang melaksanakan kebijakan (policy 

executing). Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang 

berlaku umum. Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam 

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan. 

Sedangkan “mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang 

berlaku umum pada situasi konkrit dan individual (beschikking) atau perbuatan 

material berupa pelayanan dan pembangunan obyek tertentu” (Nurcholis 2007: 

25-26). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006: 10), ada tiga bentuk kegiatan 

pengambilan keputusan yang dapat dibedakan dengan penggunaan istilah 

“peraturan”, “keputusan/ketetapan” dan “tetapan”, menurut Jimly istilah-istilah 

tersebut sebaiknya hanya digunakan untuk:  

1. Istilah “peraturan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan 

pengaturan yang menghasilkan peraturan (regels). 

2. Istilah “keputusan” atau “ketetapan” digunakan untuk menyebut 

hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif 

(beschikkings). 

3. Istilah “tetapan” digunakan untuk menyebut penghakiman atau 

pengadilan yang menghasilkan putusan (vonnis). 

 

Dalam rangka menjalankan kewajibannya pemerintah daerah harus 

melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan tata cara yang baik. Dalam hal ini 

sering disebut dengan “good local goverment yang artinya adalah tata 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik pada kabupaten/ kota/ nama 

lainnya yang memenuhi prinsip-prinsip responsive, participatory, partisipasi, 

transparant, equitable, accountable dan consensus oriented” (Syani:2008). 

 

2.2 Good Governance 

Jika mengacu pada program World Bank dan United Nation Development 

Program (UNDP), orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk 

menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan 

sebagai kepemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat (1999: 251) 

menyatakan good governance adalah “upaya pemerintahan yang amanah dan 

untuk menciptakan good governance pemerintahan perlu didesentralisasi dan 

sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas 

korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good 

governance sebagai suatu “penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid 

dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 

efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha” 

(Mardiasmo, 2002: 18).  

UNDP (World Bank dan United Nation Development Program) 

memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, meliputi: 

(1) Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan 

yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas 

dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 

konstruktif. 
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(2) Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang 

bulu. 

(3) Transparency, tranparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 

informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 

(4) Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam 

melayani stakeholder. 

(5)  Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang 

lebih luas. 

(6)  Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 

(7)  Efficiency and Effectiviness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan 

secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 

(8)  Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas 

yang dilakukan. 

(9) Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus 

memiliki visi jauh ke depan. 

 

Dalam prakteknya, perwujudan good local governance tidak hanya 

terfokus pada domain negara, melainkan  juga  membutuhkan  peran  yang  sangat  

penting  dari  sektor  swasta  serta  masyarakat yang  ada  di  daerah  yang  

bersangkutan.  Untuk  menuju  pemerintahan  daerah  yang  baik  adalah dengan   

menerapkan prinsip – prinsip kepemerintahan yang baik  dalam   penyelenggaraan 

kepemerintahan di daerah dalam segala aspek kehidupan yang sangat luas yang 

mencakup aspek hukum,  politik,  ekonomi,  sosial,  yang  terkait  dengan  tugas  

dan  fungsi  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif serta melibatkan seluruh pihak. 

Artinya mutlak diperlukan kerjasama dan hubungan yang sinergis diantara domain 

governance yang mencakup negara (penyelenggara kekuasaan negara di tingkat 

lokal), sektor swasta dan masyarakat lokal. 

Menurut Syaukani HR (2003: 37)  disimpulkan  bahwa perwujudan  

good  local  governance  sangat  bergantung kepada : 

(1) Sistem pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat. 
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(2) Kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan 

kekuasaan di tingkat lokal. 

(3) Kapasitas sektor swasta di daerah (local private sector). 

(4) Kapasitas Organisasi masyarakat sipil di daerah dan kapasitas 

masyarakat umum. 

Untuk mewujudkan good governance dalam konteks otonomi daerah 

sekaligus bagaimana upaya sistem pelayanan publik yang berorientasi pada 

kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya 

reformasi kelembagaan (institutional reform) dan reformasi manajemen publik 

(public management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan 

seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastruktur dan 

yang menyangkut reformasi manajemen publik, organisasi sektor publik perlu 

mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor 

swasta.  

 

2.3 Kekuasaan Birokrasi  

Administrasi dalam menyelenggarakan tugas tidak boleh mengorbankan 

kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, bahkan sebaliknya harus 

mengabdikan diri untuk kepentingan warganya. Melaksanakan tugas mengurus 

yang berorientasi pada negara kesejahteraan, pemerintah banyak menguasai dan 

mengatur masyarakat dengan menetapkan peraturan-peraturan, mengambil 

keputusan-keputusan, menciptakan serangkaian kebijakan serta menjalankan 

tindakan-tindakan yang bersifat menegakkan hukum dan kekuasaan negara, 

disamping melayani kepentingan umum warga masyarakat. 

Hukum Administrasi Negara adalah sebagian dari hukum yang mengatur 

tindakan penyelenggara negara (administrasi negara) berdasarkan kewenangan 
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yang dimilikinya dalam hubungan dengan rakyat atau warganya. Dengan kata lain 

dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan 

pemerintah sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan 

pemerintah sebagai administrasi negara dengan rakyat dalam rangka pelaksanaan 

servis public (bertuurzorg) sesuai dengan kewenangan yang telah diciptakan 

Undang-Undang Dasar.  

Richard J. Stillman II dalam Tesis Tetty E.R (2009: 33) berpendapat 

bahwa, “Birokrasi adalah suatu unsur umum dan formal dari suatu organisasi 

manusia, khususnya organisasi pemerintah”. Lebih jauh lagi Stillman II 

menguraikan tentang tipe ideal dari kekuasaan dengan mengambil pendapat 

“Bapak Birokrasi” dari Jerman, yaitu Max Webber. 

Max Webber dalam Tesis Tetty E.R (2009: 33) membagi tiga tipe ideal 

tentang kekuasaan yang menerangkan mengapa manusia mematuhi penguasa, 

yaitu : 

1. Tipe kekuasaan traditional yang terdapat pada masyarakat primitif 

yang percaya karena tradisi itu suci. Artinya, bahwa keluarga 

penguasa selalu berkuasa, sehingga masyarakat selalu patuh dan 

menilainya apa adanya dan bahwa penguasa itu selalu benar. Waktu 

kejadian, dan tradisilah yang memberikan kesempatan kepada 

penguasa tersebut legitimasi kekuasaan dari masyarakat yang 

diperintah. 

2. Tipe kekuasaan charismatic yang didasarkan pada kualitas pribadi 

dan faktor-faktor yang menarik dari peminpin. Figur karismatik 

dipilih karena mereka luar biasa, manusia yang super, dan arena 

kualifikasi lainya. Pemimpin-pemimpin militer, kepala-kepala suku, 

pemimpin-pemimpin partai yang popular, dan nabi-nabi adalah 

contoh pribadi yang semangat kepahlawanan dan keajaibannya 

menarik pengikutnya. 

3. Tipe legal-rational yang merupakan dasar bagi peradaban modern. 

Tipe kekuasaan ini didasarkan pada suatu kepercayaan legitimasi 

yang berasal dari peraturan dan hak-hak normatif bagi mereka yang 

diangkat sebagai penguasa di bawah peraturan tertentu untuk 
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memerintah. Kepatuhan masyarakat diperoleh karena ketetapan 

hukum, seperangkat peraturan yang impersonal (berlaku bagi semua 

orang, tidak membeda-bedakan), bukan karena kepatuhannya 

terhadap penguasa. Kekuasaan legal-rational memberikan 

kekuasaan kepada organisasi bukan kepada pribadi yang menjabat 

jabatan tertentu di organisasi tersebut, dengan demikian setiap orang 

dapat memerintah sepanjang yang bersangkutan masih menjabat 

“sebagaimana diatur oleh peraturan tersebut”. 

 

Tipe kekuasaan yang ketiga inilah yang membentuk dasar konsepsi 

Webber tentang birokrasi. Menurut Webber dalam buku Richard J. Stillman II 

(1988: 38) “Birokrasi adalah suatu cara wajar yang membuat kekuasaan legal-

rational terlihat dalam bentuk kelembagaan, yang memegang peran sentral dalam 

menyeluruh dan mengontrol masyarakat modern”. Menurut Webber tipe ini lebih 

baik dari tipe-tipe lainnya dalam hal ketetapan, stabilitas, dan ketegasan untuk 

berdisiplin dan dalam hal memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dengan 

demikian memungkinkan suatu perolehan hasil dalam tingkat tinggi bagi 

pempinan organisasi dan bagi mereka yang jabatannya berhubungan dengan 

pimpinan tersebut. Hal ini pada akhirnya merupakan yang terbaik dalam 

pelaksanaan efisiensi dan secara formal mampu menerapkan semua jenis tugas 

administratif. Tugas administratif tersebutlah yang sebenarnya merupakan 

penyubur yang baik bagi birokrasi administrasi, karena dengan cara itu birokrasi 

tumbuh dan berkembang untuk kepentingan masyarakat yang memerlukan banyak 

hal dalam hidupnya, misalnya untuk membangun jalan, mendidik murid, 

memungut pajak, berperang dengan musuh, merencanakan pembangunan dan 

menegakkan keadilan. 
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Dari pembahasan tentang tipe-tipe ideal birokrasi tersebut, Richard J. 

Stillman II dalam Tesis Tetty E.R (2009: 34) kemudian dilanjutkan dengan tiga 

kelengkapan terpenting dalam konsepsi birokrasi, yaitu: 

1. Pembagian tugas (spesialisasi pegawai), yang berarti bahwa seluruh 

pekerjaan yang ada dalam birokrasi secara nasional dibagi kedalam 

unit-unit kerja tertentu yang akan dikerjakan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang kompeten untuk melaksanakan tugas itu. 

Tidak seperti penguasa-penguasa tradisional, dimana pegawai tidak 

“memiliki” kantor dalam birokrasinya, tetapi hanya mengerjakan 

pekerjaan tertentu yang diberikan oleh penguasa. 

2. Aturan hierarki dari birokrasi memisahkan atasan dari bawahan, 

sesuai dengan dasar hierarki, balas jasa dibagi sesuai dengan 

pekerjaan, kewenangan diketahui, hak-hak pribadi diberikan dan 

promosi dihadiahkan. 

3. Peraturan-peraturan yang impersonal membentuk kehidupan dunia 

birokrasi. Pada birokrat, menurut Webber, tidaklah bebas untuk 

bertindak semaunya karena pilihan mereka telah ditentukan untuk 

melaksanakan pola-pola yang telah diatur. Sebagai kebalikan dari 

kekuasaan tradisional atau karismaatik, aturan birokrasi diadakan 

untuk bawahan oleh atasan secara sistematis, sehingga membatasi 

kesempatan bagi arbitrasi dan favoritisme terhadap pribadi tertentu. 

 

Teori Webber dalam Tesis Tetty E.R (2009: 35), satu-satunya cara bagi 

masyarakat modern untuk mengoperasikan hal itu secara efektif adalah dengan 

mengorganisasikan spesialis-spesialis birokrasi yang fungsional dan terlatih. 

dijelaskan bahwa ciri birokrasi dalam perkantoran modern mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Terdapat prinsip wilayah jurisdiksi yang tetap dan resmi, yang diatur 

dalam peraturan, yaitu melalui undang-undang atau keputusan 

administratif. 

2. Di dalam prinsip-prinsip hierarki organisasi dan tingkatan-tingkatan 

kewenangan terdapat sistem pemerintah yang jelas dari atasan pada 

bawahan, yang berarti unit kerja yang lebih rendah diawasi oleh 

yang lebih tinggi. 

3. Manajemen organisasi modern didasarkan atas dokumen tertulis. 

4. Manajemen perkantoran, paling tidak seluruh manajemen 

perkantoran yang terspesialisasikan dan manajemen sejenis yang 

modern biasanya terlatih dan dipersiapkan. 
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5. Jika organisasi telah dikembangkan sepenuhnya, aktivitas official 

menginginkan kapasitas kerja penuh dari pejabatnya. 

6. Manajemen organisasi mengikuti aturan yang berlaku umum, stabil, 

dan dapat dipelajari. 

 

 

2.4  Teori Bekerjanya Hukum (Pembentukan dan Implementasi) 

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teoretis tentang 

implementasi hukum adalah teori dari Robert Seidman yaitu teori tentang 

bekerjanya hukum. Teori ini akan  didayagunakan untuk melakukan analisis 

tentang implementasi hukum . Robert B. Seidman dalam Disertasi Nurul A. 

(2007: 15) “Menurut teori ini, implementasi hukum tidak akan lepas dari 

pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal , terutama 

pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik”. 

Dengan menggunakan teori bekerjanya hukum ini akan dapat 

dijelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, 

budaya, serta politik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam pengangkatan jabatan 

struktural.  
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Secara konstruktif teori Robert Seidman Disertasi Nurul A. (2007: 

16)  tentang bekerjanya hukum dilukiskan oleh Satjipto sebagai berikut  .  

Bagan 2.1 

Bekerjanya Hukum menurut Seidman  

sebagaimana dilukiskan oleh Satjipto Rahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Seidman sebagaimana dilukiskan oleh Satjipto Rahardjo Dalam 

Disertasi Nurul A (2007:16) 

 

Dari model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dalam 

Disertasi Nurul A. (2007: 17) dirumuskan beberapa pernyataan teoretis 

sebagai berikut:  

(1) Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang 

bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;  

Lembaga 

Pembuat 

Peraturan 

Lembaga 

Penerap 

Peraturan 

 

Pemegang  

Peran 

Norma 

Umpan-balik 

Faktor-faktor Sosial  

dan Personal 

Norma 

Aktivitas 

Penerapan sanksi 

Faktor-faktor Sosial  

dan Personal 

Faktor-faktor Sosial  

dan Personal 

Umpan-balik 
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(2) Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran 

sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan 

dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-

sanksi, dari aktivitas lembaga pelaksanaan, serta dari seluruh 

kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja 

atas dirinya;  

(3) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai 

respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung 

dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-

sanksi, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain 

sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang 

datang dari pemegang peran dan birokrasi;  

(4) Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-

undang  sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat 

tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum 

yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks 

kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas 

mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran 

dan birokrasi. 

 

2.5 Karakteristik Manusia 

Kajian berikutnya yang dilakukan dalam menganalisis pengangkatan 

jabatan struktural berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai pelaksana dari tugas dalam kapasitasnya 

sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah dengan menggambarkan karakteristik 

manusia yang ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. hal ini ditujukan 

untuk mengetahui sosok Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada kebutuhan 

dan kepentingan manusia didalamnya. 

Dalam bukunya berjudul Filsafat Administrasi, Sondang P. Siagian 

(1996: 9-10) menggambarkan karakteristik manusia sebagai berikut: 

Manusia disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan, 

melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia 

dikatakan sebagai homo sapiens, homo politikus dan homo 

ekonomikus dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan 

pula bahwa manusia adalah zoon politicon. Berdasarkan 
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perkembangannya dalam hidup modern, dalam prosesnya, setiap 

individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas 

dan perkembangannya berikutnya adalah dimulainya konsep 

organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan. sehingga manusia 

dapat dikatakan sebagai homo administratikus dan organization man. 

 

Berdasarkan konteksnya sebagai homo administratikus, salah satu 

bentuknya adalah pegawai dalam suatu organisasi. Pegawai dalam prosenya 

memiliki perilaku awal yang dibentuk oleh lingkungan maupun pendidikannya. 

Perilaku dasar tersebut dapat berbeda dengan perilaku yang diinginkan oleh 

organisasi, dimana pegawai harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di 

dalam organisasi sehingga dapat diarahkan pada tujuannya. 

Langkah-langkah yang ditepuh dalam suatu organisasi bertujuan untuk 

mempertatkan antara kepentingan pegawai dan organisasi. Kepentingan pegawai 

pada umumnya terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi 

kebutuhannya dan hal ini pun masih dipengaruhi oleh kepentingan lainnya berupa 

: keserasian arahan kerja dari pimpinan organisasi, kesempatan mengembangkan 

diri sampai dengan adanya jaminan di hari tua (pension). 

Burhanudin A. Tayibnapis (1995: 243) Pada Pegawai Negeri Sipil 

diberikan jaminan kesejahtraan yang memadai dalam arti memperhatikan 

pengembangan kariernya; gaji yang berkelayakan, sarana perumahan, transportasi, 

dan sebagainya. Pada umunya perbedaan kepentingan dalam lingkungan Pegawai 

Negeri Sipil lebih berorientasi pada kebutuhan manusia. 

Manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi 

dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang 

bagi pemenuhan kebutuhan. Pada masyarakat yang hidupnya masih terbelakang, 
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kebutuhan dipenuhi dari alam sekitarnya, sedangkan pada masyarakat yang maju 

telah terdapat diferensiasi tugas, pemenuhan dilakukan dengan membuat barang 

atau jasa.  

Maslow dalam teorinya yang tercantum dalam buku Burhanudin A. 

Tayibnapis (1995: 342) tentang hierarki kebutuhan berpendapat bahwa ada lima 

kebutuhan manusia yang tersusun secara hierarki, kebutuhan tersebut meliputi: 

a. Kebutuhan filosofis, seperti sandang, pangan, dan papan; 

b. Keamanan, seperti kepastian kedudukan, jaminan pekerjaan dan 

lain-lain; 

c. Perasaan dicintai dan diterima oleh lingkungannya; 

d. Perasaan dihargai, seperti status sosial, promosi, dan lain-lain; 

e. Kejayaan diri yang tercermin dalam kepercayaan diri untuk 

mewujudkan cita-cita demi kepentingan pribadi. 

 

Teori hierarki kebutuhan ini mengatakan bahwa efek yang timbul dalam 

suatu organisasi pemerintahan dikembangkan reward and punishment system. 

Pada pegawai yang berprestasi diberikan penghargaan, sebaliknya pada pegawai 

yang indispliner dikenakan sanksi. 

Herzberg dalam teorinya yang tercantum dalam buku Sri Hartini, dkk 

(2008: 169) teori tentang motivasi berpendapat bahwa setiap manusia memerlukan 

dua kebutuhan dasar, yaitu: 

1. Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan 

mempertahankan kelangsungan hidup 

2. Kebutuhan untuk tumbuh, berkembang, dan belajar. 

Herzberg mengadakan analisis yang menghasilkan dua buah hubungan 

sinergis, yang pertama adalah mengenai tingkat kepuasan pegawai dari tingkat 

tidak puas hingga hilangnya ketidakpuasan yang disebabkan oleh pengaruh 
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lingkungan. Type ini disebut hygienic factor yang terdiri atas gaji, hubungan antar 

pegawai, kebijaksanaan dalam bidang administrasi, prosedur, dan lain-lain. 

Hubungan sinergis berikutnya adalah tipe motivator yang dimulai dari tingkat 

ketidakpuasan kerja hingga tingkat adanya kepuasan kerja, misalnya faktor 

pengetahuan, keberhasilan untuk mencapai tujuan, kesempatan untuk tumbuh 

berkembang serta dapatnya kemajuan diri. Keseluruhan faktor berkaitan erat 

dengan pekerjaan dan tidak ada kaitanya dengan lingkungan fisik, administrasi 

dan faktor sosial. 

Secara umum, tinjaun dari segi sosial ekonomis mengenai pegawai 

merupakan suatu kesatuan yang kompleks. Pegawai atau tenaga kerja disebut 

sebagai human resources adalah manusia dalam usia kerja (working ages) yang 

mampu menyelenggarakan pekerjaan fisik ataupun mental. Hubungan manusia 

hendaknya dilihat dari segi objek dan tujuan, yaitu manusia insani yang menjadi 

tujuan daripada segala usaha, usaha mana yang dilakukan pula oleh manusia 

sebagai subjek atau pelaksananya. Manusia merupakan faktor atau sumber 

produksi yang berkewajiban memberikan hasil karyanya. 

Pemahaman mengenai kepegawaian tersebut didasari bahwa administrasi 

dari suatu negara adalah hasil produk dari pengaruh-pengaruh politik dan sosial 

sepanjang sejarah negara yang bersangkutan, oleh karena itu suatu sistem 

administrasi tidak akan cukup dipahami dengan baik tanpa adanya pengetahuan 

administrasi dalam bentuk lampau. Perkembangan saat ini adalah negara akan 

mengembangkan administrasinya dengan sistem yang sama satu sama lain. 
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Kemudian pemberdayaan mengandung makna adanya perubahan pada 

diri seseorang dari ketidakmampuan menjadi mampu, dari tidak memiliki 

kewenangan menjadi memiliki kewenangan, dari ketidakmampuan untuk 

bertanggung jawab menjadi memilik tanggung jawab terhadap sesuatu yang 

dikerjakan. Pemberdayaan aparatur berarti memberikan kesempatan kepada 

seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan suatu aktivitas dengan 

kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya.  

“Pemberdayaan adalah upaya memberikan otonomi, wewenang dan 

kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong 

mereka untuk kreatif agar dapat merampungkan tugasnya sebaik mungkin” 

(Soerjono: 1999). Untuk mewujudkan pemberdayaan yang dimaksud, maka 

diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

kepegawaian yang meliputi pengadaan, pengembangan, pembinaan, penggajian, 

dan pengawasan. Pengadaan sumber daya manusia dimaksudkan untuk mengisi 

lowongan pekerjaan yang tersedia, sedangkan rekruitmen biasanya ditujukan 

untuk penarikan sumber daya manusia baru dari luar perusahaan atau organisasi. 

Pengadaan diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi 

yang lowong, mulai dari perencanaan (tentunya rencana pengadaan), 

pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan 

penempatan. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang selama ini dilakukan melalui 

seleksi cenderung tidak objektif dan bersifat formalitas terhadap ketentuan 

peraturan kepegawaian, ternyata dari banyaknya tuntutan dan gugatan dari pencari 

kerja yang melihat bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil selama ini dilakukan 
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cenderung bermuatan politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan hasilnya sudah 

dapat diketahui sebelum pengumuman hasil penyaringan ditetapkan. Akibat dari 

praktek pengadaan yang dilakukan selama ini tidak bersifat transparan dan 

objektif, maka komposisi Pegawai Negeri Sipil yang ada tidak sejalan dengan 

harapan pemberdayaan. 

 

2.6 Pegawai Negeri 

Dalam pengetahuan hukum kepegawaian ada beberapa pendapat yang 

perlu dikemukakan tentang Pegawai Negeri, yang pertama menurut pendapat 

Kranenburg-Vegting bahwa, “untuk membedakan pegawai negeri dengan pegawai 

lainnya dilihat dari sistem pengangkatannya untuk menjabat dalam dinas publik, 

pegawai negeri adalah pejabat yang ditunjuk, jadi tidak termasuk yang memangku 

jabatan mewakili (Vertengen Woordgendefuntie) seperti Anggota Parlemen, 

Seorang Menteri, Seorang Presiden, dan sebagainya”. 

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah: Pegawai Negeri 

adalah setiap warga negara Republik Indonesia 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 berlaku’’. 

Dari uraian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-Pokok kepegawaian, dijelaskan bahwa ada 4 (empat) unsur yang harus 

dipenuhi agar dapat disebut Pegawai Negeri yaitu: 

1. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 
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2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 

3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara. 

4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri adalah pegawai 

pemerintah yang berada diluar politik, bertugas melaksanakan administrasi 

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, Aparatur atau Pegawai Pemerintah Daerah dapat didefinisikan 

sebagai alat kelengkapan Pemda yang bertugas melaksanakan roda pemda sehari-

hari, yang berda diluar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintah di 

daerah dan mendapatkan imbalan (gaji) berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan. 

Dalam setiap menjalankan tugas, Pegawai Negeri Sipil mempunyai 

kewajiban yang harus ditaati yaitu: 

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

1945, negara dan pemerintah. 

2. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan 

penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab. 

3. Menyimpan rahasia jabatan. 

Kewajiban tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, dan seorang pegawai harus dapat menyimpan 

rahasia jabatannya dan tidak boleh mengemukakan rahasia tersebut pada orang 

lain, kecuali pada pejabat yang berwenang. 
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2.7 Jabatan Struktural 

Dalam fungsi manajemen bahwa penempatan karyawan (pegawai) 

disebut dengan staffing. Teori manajemen Sumber Daya Manusia modern 

menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru akan 

tetapi berlaku pula bagi pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Hal 

ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Sondang P Siagian (1992: 98) bahwa 

“konsep penempatan mencakup promosi, transfer, dan bahkan demosi sekalipun”. 

Sebagaimana hal dengan pegawai baru, pegawai lama perlu direkrut 

secara internal, perlu dipilih dan biasanya juga menjalani program pengenalan 

sebelum mereka ditempatkan pada posisi baru dan melakukan pekerjaan baru 

pula. Menurut Saydam Gauzali (2000: 152) bahwa: 

“Penempatan tenaga kerja adalah suatu proses pemberian tugas dan 

pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus dalam seleksi untuk 

dilaksanakan secara kontinuitas dengan wewenang dan tanggung 

jawab sebesar porsi dan komposisi yang ditetepkan serta mampu 

mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan yang 

terjadi atas fungsi dan pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab 

tersebeu”. 

 

Beberapa pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa penempatan pegawai 

merupakan suatu upaya untuk mengisi posisi yang kosong atau jabatan segera 

akan ditinggalkan oleh pejabat lama, dengan pemberian tugas dan tanggung jawab 

yang sesuai dengan kemampuan, sehingga menimbulkan kepuasan kerja bagi 

pegawai tersebut. 

Penempatan pegawai pada suatu jabatan tertentu, dapat merupakan 

promosi bagi pegawai yang bersangkutan apabila jabatan yang dipangku saat ini 

memiliki grade, tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar dibandingkan 
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dengan jabatan sebelumnya. Sebaliknya dapat merupakan demosi bila jabatan 

yang dipangku saat ini memiliki grade, tanggung jawab dan wewenang yang lebih 

kecil dibandingkan dengan jabatan sebelumnya. 

Penempatan pegawai selain merupakan kewenangan atasan atau 

pimpinan sepenuhnya untuk mengisi jabatan yang kosong, melainkan juga 

mengandung unsur promosi atau demosi. Transfer, disamping merupakan 

kewenangan pempinan, dapat pula atas permintaan pegawai untuk dipindah ke 

suatu tempat yang lowong. Pada prinsip, transfer tidak mengandung unsur 

promosi maupun demosi serta tidak diikuti oleh perubahan gaji dan tingkat 

jabatan (grade). 

Penempatan pegawai yang tepat dan benar pada dasarnya sebagai upaya 

untuk memotivasi pegawai, baik dengan uang, kebutuhan untuk berafilasi, 

kebutuhan untuk berprestasi dan ingin memberikan sesuatu yang berart di dalam 

pekerjaan. Jadi jika penempatan pegawai pada jenjang jabatan secara benar, 

dampaknya akan memberikan motivasi kepada pegawai lain serta memberikan 

penilaian positif terhadap sistem yang diterapkan oleh instansi. Dalam pencapain 

tujuan organisasi tersebut diperlukan pula pemberian motivasi.  

Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil dalam jabatan struktural terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999. Dalam Pasal 13 ayat (1) diesebutkan bahwa, “kebijaksanaan 

manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, 

formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri 

Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, 
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dan kedudukan hukum”. Berkaitan dengan karier Pegawai Negeri Sipil terutama 

masalah pengangkatan jabatan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil, dalam 

pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 43 Tahun 1999 ditekankan bahwa, 

“pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan 

berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan 

jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat obyektif lainnya 

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan”. Kemudian 

Pasal 20 menyebutkan bahwa, “Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam 

mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan 

penilaian prestasi kerja”. 

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan 

PP Nomor 100 Tahun 2000 dilakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

jabatan struktural. Adapun tujuan dari pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

jabatan struktural adalah sebagai proses pengembangan karier Pegawai Negeri 

Sipil. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1)  PP Nomor 13 Tahun 

2002 Tentang Perubahan PP Nomor 100 Tahun 2000 bahwa, “pengangkatan, 

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

struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang”. Adapun 

persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 5, yaitu: 

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil; 

2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat satu tingkat dibawah      

jenjang pangkat yang ditentukan; 

3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; 

4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai 

baik dalam dua tahun terakhir; 
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5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; 

6. Sehat jasmani dan rohani. 

 

Kemudian Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dari jabatan 

struktural (Pasal 10), apabila: 

1. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; 

2. Mencapai batas usia pensiun; 

3. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

4. Diangakat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional 

5. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan 

negara karena persalinan; 

6. Tugas belajar lebih dari enam bulan; 

7. Adanya perampingan organisasi pemerintah; 

8. Tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani; 

9. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

 

Hal yang terkait dengan jabatan struktural adalah masalah eselonisasi. 

Penetapan eselon ini dilakukan dengan urutan dari eselon tertinggi sampai eselon 

terendah dengan urutan dari eselon Ia sampai Va. Adapun dasar penetapan eselon 

menurut pasal 3 PP No. 100 Tahun 2000 adalah berdasarkan penilaian atas bobot 

tugas, tanggung jawab dan wewenang. 
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Tabel 2.1 Eselon dan Jenjang Pangkat Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil 

 
 

NO 

 

 

ESELON 

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG 

TERENDAH TERTINGGI 

PANGKAT GOL/ 

RUANG 

PANGKAT GOL/ 

RUANG 

1 I a Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e 

2 I b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e 

3 II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 

4 II b Pembina Tingkat I IV/b Pembina Utama Muda IV/c 

5 III a Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b 

6 III b Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a 

7 IV a Penata III/c Penata Tingkat I III/d 

8 IV b Penata Muda Tingkat I III/b Penata III/c 

9 V a Penata Muda III/a Penata Muda Tingkat I III/b 

Sumber: Lampiran PP No.13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No. 100 

Tahun 2000 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural. 
 

 

Jabatan struktural pada instansi pemerintah hanya dapat diduduki oleh 

Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat dirangkap dari jabatan struktural lainnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, pada 

dasarnya Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan struktural tidak 

dapat merangkap dalam jabatan stuktural lain atau jabatan fungsional. Hal ini 

dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat memusatkan 

perhatian dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas jabatanya, sehingga 

dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Hanya ada beberapa saja pengecualian 

saja jabatan yang dapat dijabat secara rangkap karena pekerjaan tersebut memang 

sangat melekat pada tugas pokok dan fungsinya. Adapun beberapa jabatan yang 

dapat di rangkap oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam PP Nomor 

47 Tahun 2005 Tentang Perubahan  PP Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai 
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Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa,  

“ketentuan pelarangan menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan 

dalam jabatan”: 

a. Jaksa, dapat merangkap jabatan struktural dilingkungan kejaksaan 

yang tugas pokonya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau 

dapat diberi tugas penuntutan. 

b. Peneliti, merangkap jabatan struktural dilingkungan instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang 

penelitian. 

c. Perancang, merangkap jabatan struktural dilingkungan instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang 

peraturan perundang-undangan. 

 

Alasan spesifik tentang rangkap jabatan terhadap jaksa, peneliti dan 

perancang Undang-Undang juga dituangkan pada penjelasan PP Nomor 47 tahun 

2005, bahwa beberapa jabatan-jabatan struktural diatas dapat dirangkap karena 

terdapat tugas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansi pemerintah yang hanya 

dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional 

tersebut. Hal ini mengingat sifat tugas dan tanggungjawab jabatan struktural 

tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tugas dan 

tanggungjawab jabatan fungsionalnya. 
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2.8  Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bagaimana sistem pembinaan PNS di 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang?  

2. Bagaimana mekanisme pengangkatan PNS 

dalam jabatan struktural di Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang? 

3. Apa saja hambatan-hambatan dan upaya-

upaya yang terjadi dalam proses 

pengangkatan jabatan di Bagian Hukum 

Sekretariat daerah Kabupaten Semarang? 

Landasan teori: 

- Local Government 

dan Good Governance 

- Seidman 

- Hukum Kepegawaian 

 

OUTCOME 

INPUT 

Kepastian hukum dalam 

Pengangkatan Jabatan 

Struktural 

Local Government 

Dan 

Good Governance 

 

OUTPUT 

 

 Pancasila 

 Undang-Undang Dasar 1945 

 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian  

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 

2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 

100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil Dalam Jabatan Struktural 

 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 

tahun 2000 Tentang Pengangkatan Jabatan Struktural 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah 

No. 13 Tahun 2002. 

 

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir 
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 Peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan jabatan struktural 

dimulai dari Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

diteruskan kedalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan 

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. 

 Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan dalam penulisan 

skripsi yang membahas mengenai Implementasi UU No. 43 Tahun 1999 Tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian Dalam Pengangkatan Jabatan Struktural. Fokus 

penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai 3 (tiga) permasalahan yaitu 

bagaimana pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil, Mekanisme pengangkatan 

Pegawai dalam jabatan struktural dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam 

proses pengangkatan jabatan struktural berdasarkan UU No.43 Tahun 1999 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

 Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan sebuah 

metologi penelitian dan dilandasi dengan teori-teori dan landasan teori yang 

disebutkan didalam bagan diatas. Tujuan utama penelitian ini adalah menemukan 

dan mengamati kepastian hukum dalam pengangkatan jabatan struktural. 
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Keseluruhan proses dalam kerangka pikiran diatas, merupakan jalan untuk 

mencapai tujuan Local Government dan Good Governance. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, tidak ada 

salahnya lebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa 

pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan tehnik 

penelitian. Bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sera seni. Melalui proses 

penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah 

dikumpulkan dan diolah. 

 Perbedaan metodologi pada setiap disiplin ilmu merupakan akibat dari 

keberadaan identitas pada masing-masing disipilin ilmu. Penelitian hukum 

merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala 

hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Disamping itu, “juga diadakan 

pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian untuk 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di 

dalam gejala yang bersangkutan” (Ali 2009:18). 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Maka penelitian 

ini secara garis besar akan berjalan dengan memperhatikan apa yang menjadi 

rumusan dari jenis penelitian yuridis sosiologis itu, yakni : 
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Secara yuridis berarti “penelitian ini bisa mencakup penelitian 

terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi 

hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum” secara sosiologis 

berarti “penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi 

hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum” 

(Soekanto 1986:51).  

 

3.2   Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (studi kasus). 

Dengan pendekatan penelitian kualitatif akan memberikan data awal yang tepat 

tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dengan maksud memperoleh data 

untuk membantu penulisan skripsi  ini.  

Penelitian ini diharapkan dapat memahami yang disampaikan responden dan 

informan dari interaksi yang terjadi pada setiap proses penelitian, ekspresi 

maupun dokumen yang tersedia sehingga tujuan dari penelitian membuat 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan 

hubungan fenomena yang diteliti.  

Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisa 

segala temuan yang ada saat penelitian dilaksanakan dan disertai usulan 

penyelesaian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam pengangkatan jabatan struktural di 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. 

 

3.3  Sumber data 

 Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data yang diperoleh. 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 
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3.3.1  Data Primer 

 Arikunto (2002: 107) menerangkan bahwa “sumber data primer 

diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak 

yang mengetahui benar masalah yang akan dibahas”. Data primer adalah jenis 

data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian atau narasumber. 

Perlunya bahan non hukum dalam penelitian hukum ini diperoleh dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi atau pengamatan dengan pencatatan 

data berupa jawaban informan atau responden. Informan atau responden 

merupakan pihak atau orang yang menjadi sumber data yang terkait langsung  

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang, Baperjakat Daerah Kabupaten 

Semarang, sedangkan yang menjadi responden adalah Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Semarang. 

 

3.3.2  Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

data ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian, pendapat para ahli, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder 

ini sebagai data pendukung primer. 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1990: 51) teknik pengumpulan data 

terdiri dari studi pustaka, pengamatan dan wawancara. Teknik pengumpulan data 

yang penulis gunakan adalah: 

1) Studi Kepustakaan dan Dokumen 

 Metode kepustakaan yang merupakan data sekunder, diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangan-

undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. 

2) Wawancara (Interview) 

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan 

alat yang dinamakan panduan wawancara (Nazir: 1988). Adapun yang 

diwawancarai dalam penelitian ini adalah Ibu Wenny S.H Kepala Bidang 

Pengelolaan Data dan Jabatan sekaligus sebagai sekretaris Baperjakat 

Daerah Kabupaten Semarang, Ibu Marlina SE, Kepala Bidang Pembinaan 

dan Pengembangan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang, Ibu Tun 

Ikhtiarti Kepala Subbagian Kelembagaan pada  Bagian Organisasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan Ibu Rukmiati, S.H Kepala 

Subbagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. 

3) Pengamatan dan Observasi 
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 Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui 

informasi dan pengamatan-pengamatan atau observasi yang dilakukan di 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen utama adalah peneliti juga menggunakan alat bantu berupa 

pedoman wawancara (interview guide), alat perekam, kamera dan buku catatan 

supaya informasi yang diperoleh lebih lengkap & efektif. Prinsipnya peneliti 

diharapkan memposisikan diri sebagai pencari data utama  (key instrument) 

sehingga keabsahan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti 

sendiri yang langsung datang ke lokasi, melakukan wawancara, pencatatan 

dokumen dan pengamatan terhadap data yang diperlukan untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai pengangkatan jabatan struktural di Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Semarang.  Adapun instrumen atau penelitian ini  terlampir. 

3.6  Keabsahan Data 

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat 

besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga untuk mendapatkan 

data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong: 

2007). Untuk menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dapat ditempuh 

dengan cara-cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 
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dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu; (4) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan (Moleong:  2007). Dalam penelitian ini penulis menggunakan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan 

Berdasarkan pendapat Moleong di atas, maka penulis melakukan 

perbandingan  data yang telah diperoleh,yaitu data-data primer di lapangan akan 

dibandingkan dengan  data-data sekunder yaitu studi pustaka. Sehingga kebenaran 

dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan. 

3.7  Analisis Data 

“Analisis data adalah data mentah yang dikumpulkan oleh para petugas 

lapangan, yang mana hal tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan akhir” 

(Subagyo: 2004). Digunakan untuk mencari kesimpulan dari peristiwa atau 

masalah yang didukung oleh teori-teori yang berkaitan dengan objek 

permasalahan. 

Dalam bukunya Zainuddin Ali, berdasarkan sifat penelitian yang 

menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, “analisis data yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder” (Ali: 2009). 

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan yang dijadikan rujukan 

dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian. 
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Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah analisis 

kualitatif. Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan 

data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Yang dimaksud dengan metode 

analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptis 

analitis. Data deskriptis analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara 

lisan, juga tingkah laku secara nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu 

yang utuh, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan skripsi ini. 

Dalam metode ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Pengumpulan data 

 Dalam hal pengumpulan data, peneliti mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di 

lapangan yaitu di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Semarang. 

(2) Reduksi data 

 Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang manajamkan, menggolongkan, menyatukan 

dan membuang yang tidak perlu dan mengorgannisasikan data dengan 

cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Data yang akan direduksi adalah data yang diperoleh dari 

penelitian di lapangan yaitu di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 
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Kabupaten Semarang serta data yang dikumpulkan melalui media tertulis 

seperti buku, majalah, koran, dan internet. 

(3) Penyajian data 

 Penyajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset yang dapat dilakukan dengan melihat data, sehingga 

peneliti dapat mengerti apa yang menjadi dan memungkinkan untuk 

mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan 

pengertian itu. Data yang akan disajikan adalah data yang telah dikumpul 

dari penelitian di lapangan dan data yang dikumpulkan melalui media 

tertulis yang telah direduksi. 

(4) Menarik kesimpulan dan Verifikasi 

 Kesimpulan adalah “suatu tinjauan ulang catatan lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana makna-makna yang muncul dari 

data yang harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokan yakni yang 

merupakan validasi” (Miles dan Huberman: 1992). Dalam mengambil 

simpulan, digunakan pola penalaran deduktif dan induktif. 

1) Penalaran Deduktif 

Pola ini diawali dengan mengemukakan pernyataan yang umum lalu 

diikuti dengan pernyataan-pernyataan khusus.  

2) Penalaran Induktif 

Pola penalaran ini bermula dari pengungkapan hal-hal yang khusus, 

kemudian yang bersifat umum. 

Tahap analisis data kualitatif dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut: 
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Bagan 3.1 Analisa Data Kualitatif, Miles dan Hubberman dalam Rachman 

(1992:120). 

 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-

tama peneliti melakukan penelitian di lapangan, di pustaka dan sumber lain 

dengan membaca, wawancara, dan observasi yang disebut dengan tahap 

pengumpulan data. Data yang diperoleh, dikumpulkan dan diadakan reduksi data 

dengan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah direduksi 

kemudian dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan 

untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu telah selesai dilakukan, maka 

diambil sebuah kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan 
kesimpulan/ 

verifikasi 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kelembagaan Daerah Kabupaten Semarang 

Berkaitan Dengan Pengangkatan Jabatan Struktural  

 

Kabupaten Semarang merupakan 1 (satu) dari 29 (dua puluh sembilan) 

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota dari Kabupaten Semarang adalah 

Ungaran. Berdasarkan data dari website resmi Pemerintah  Kabupaten Semarang 

dijelaskan bahwa:  

Kabupaten Semarang pada tahun 2012 terdiri dari 19 kecamatan, 208 

desa dan 27 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada 

Januari tahun 2012 tercatat berjumlah 936.058 dengan perbandingan 

luas wilayah mencapai 950,21 Km
2
. Di tahun 2011 APBD Kabupaten 

Semarang telah mencapai 843,41 milyar rupiah. 

(Semarangkab.go.id)[diakses,01/08/2012]. 

 

Potensi Kabupaten Semarang sebagaimana dijelaskan di atas tentu akan 

dioptimalkan dalam pencapaian visi dan misi untuk kesejahteraan Kabupaten 

Semarang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor  7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015. Adapun yang menjadi visi dan 

misi tersebut sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Semarang Mandiri, 

Tertib, Sejahtera (MATRA)". 

Visi dan misi Kabupaten Semarang sebagai bukti konkrit tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan tersebut, tentu membutuhkan personil sumber 

daya manusia sebagai aktor pelaksana dalam perwujudan visi dan misi itu, dimana 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
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pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Semarang diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang besar. 

Ibu Tun Ikhtiarti Kepala Subbagian Kelembagaan pada  Bagian Organisasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, pada 24 Agustus 2012  menerangkan:  

Pemerintah Kabupaten Semarang terhitung pada Januari tahun 2012, 

pemerintah kabupaten dalam menjalankan tugas-tugasnya didukung 

oleh 10.995 personil yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) dan PNS tersebut tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. 

 

Berdasarkan data dokumentasi penelitian dan hasil wawancara penulis 

dengan Ibu Tun Ikhtiarti Kepala Subbagian Kelembagaan pada  Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang pada 24 Agustus 2012, juga 

menerangkan: 

Unsur perangkat daerah Kabupaten Semarang terdiri dari Sekretariat 

Daerah dengan 3 asisten dan 9 bagian, sekretariat DRPD, 11 dinas 

daerah, 6 badan, 4 kantor, Inspektorat, 2 RSUD (Rumah Sakit Umum 

Daerah), Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD (Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah), 19 kecamatan, 27 kelurahan dan 208 desa. 

 

Peraturan perundang-undangan yang mendasari terbentuknya Pemerintah 

Kabupaten Semarang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah. Kabupaten Semarang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah dan dibantu oleh Wakil 

Bupati selaku Wakil Kepala Daerah. Kabupaten Semarang sejak bulan Juli tahun 

2010 dipimpin oleh Dr. H. Mundjirin ES, SpOG selaku Bupati dan Ir. Warnadi, 

MM selaku Wakil Bupati.  

http://semarangkab.go.id/utama/selayang-pandang/bupati-semarang.html
http://www.semarangkab.go.id/utama/selayang-pandang/wakil-bupati-semarang.html
http://www.semarangkab.go.id/utama/selayang-pandang/wakil-bupati-semarang.html
http://www.semarangkab.go.id/utama/selayang-pandang/wakil-bupati-semarang.html
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Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pemerintah 

daerah Kabupaten Semarang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang yang kemudian diubah menjadi Peraturan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD Kabupaten Semarang, maka diharapkan dapat meningkatkan kualiatas 

pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang baik maka dengan sendirinya 

peran serta masyarakat Kabupaten Semarang akan meningkat dalam rangka 

pembangunan daerah.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Semarang, dapat di lihat mengenai rekapitulasi Eselonisasi di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Eselonisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

Tahun 2011 

 

No UNIT KERJA 

ESELON 

II 

ESELON 

III 

ESELON 

 IV 

ESELON 

V JML 

a b a b a b a b 

1 Sekretariat Daerah 1 3 9   26       39 

 

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 
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4.1.2 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang 
 

 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang adalah unit pelaksana 

teknis bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Semarang dan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Semarang melalui 

sekretaris Daerah Kabupaten Semarang. Adapun yang menjadi dasar hukum  

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang adalah Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian 

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis 

Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabuputen Semarang. 

 Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 

Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas BAPPEDA, Inspektorat, 

Lembaga Teknis Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuputen Semarang, Bagian III tentang 

Badan Kepegawaian Daerah (Lampiran 6) dapat dilihat mengenai rincian tugas 

mulai dari kepala, sekretariat sampai dengan subbagian-subbagian yang ada dalam 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang. 

 

4.1.3 Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Daerah 

Kabupaten Semarang 
 

 Untuk menjamin kualitas objektifitas dalam pengangkatan, pemindahan 

dan pemberhentian Pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural, Eselon 

II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 
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(1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. 

 Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2002 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, maka berdasarkan 

Keputusan Bupati Semarang Nomor: 845.1/0067/2012 tentang Pembentukan 

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi Daerah Kabupaten 

Semarang Masa Bhakti 2012-2015, Baperjakat daerah Kabupaten Semarang 

beranggotakan: 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang sebagai Ketua merangkap 

anggota. 

2. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Jabatan pada Bagian 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang sebagai sekretaris. 

3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang sebagai 

anggota. 

4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang sebagai anggota. 

5. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Semarang sebagai 

anggota. 

6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Semarang sebagai 

anggota. 

 

 Mengenai Tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Instansi 

Daerah Kabupaten Semarang, adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati 

Semarang dalam (Diktum Bagian Kedua Keputusan Bupati Semarang Nomor: 

845.1/0067/2012 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan Instansi Daerah Kabupaten Semarang Masa Bhakti 2012-2015) : 

a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah dan 

jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Semarang; 
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b. Pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja yang 

luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat 

bagi negara dan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau 

Ijazah; 

c. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

menduduki jabatan struktural Eselon II dan Pejabat Fungsional di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang; 

d. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan teknis dan 

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. 

 

 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Wenny S.H Kepala Bidang 

Pengelolaan Data dan Jabatan sekaligus sebagai sekretaris Baperjakat Daerah 

Kabupaten Semarang pada tanggal 22 Agustus 2012, menerangkan bahwa:  

Dalam memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah (Bupati), Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan Daerah Kabupaten Semarang berpedoman kepada 

ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

Jabatan Struktural. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan tersebut, pejabat pembina kepegawaian daerah perlu 

memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan 

dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki. 

 

 

4.1.4 Organisasi dan Tata Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Semarang 
 

 Secara sederhana organisasi dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu 

organisasi sebagai sebuah lembaga dan organisasi sebagai sebuah proses. 

Organisasi dan Tata Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 

2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana yang telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011. Lebih 
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lanjut lagi mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang diatur di dalam Lampiran Peraturan 

Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang  Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Semarang. 

 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dipimpin oleh 

seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok: melaksanakan sebagian 

tugas Asisten Pemerintahan dalam merumuskan kebijakan, mengordinasikan, 

membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang perundang-undagan, 

dokumentasi, dan informasi hukum dan bantuan hukum dan hak asasi manusia.   
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 Susunan organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Semarang dapat di lihat dalam bagan sebagai berikut: 

Bagan 4.1. Susunan Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  

       Semarang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011  

    tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat    

    DPRD Kabupaten Semarang 

 

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 

2008 Tentang  Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, 

menerangkan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

memiliki rincian tugas pokok, fungsi  sebagai berikut: 

 

 

Bupati/Wakil Bupati 

w 

Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintahan 

 

Bagian Hukum 

 

Subbagian 

Bantuan Hukum 

 

 

Subbagian 

Pengkajian 

Dokumentasi dan 

Publikasi Produk 

Hukum 

 

 

Subbagian 

Perundang-undangan 
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1. Tugas Pokok 

    Melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dibidang 

hukum 

2. Fungsi 

    a.  Pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian Perundang-

 undangan, Sub Bagian Bantuan  Hukum, dan Subbagian 

 Pengkajian, Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum 

    b.  Pengoordinasian penyusunan produk hukum daerah 

3. Rincian Tugas 

a. Merumuskan program kerja dan anggaran Bagian Hukum 

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya 

dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan 

c. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan produk hukum 

daerah 

d. Merumuskan kebijakan teknis kebijakan hukum 

e. Merusmuskan kebijakan teknis pengkajian, dokumentasi dan  

publikasi produk hukum daerah 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Bagian Hukum; 

g. Merumuskan penyusunana laporan pertanggungjawaban 

kegiatan bagian hukum 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas 

i. Melaksankan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di 

atas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang membawahi 

Subbagian yang terdiri dari (Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 

Tahun 2008 Tentang  Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah 

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang) : 

(1)  Subbagian Perundang-undangan 

 Tugas Pokok:  

 Melaksanakn sebagian tugas Kepala Bagian Hukum dibidang       

 penyusunan Perundang- undangan. 

 Rician Tugas: 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perundang-  

undangan. 

b. Membagi tugas dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan  

c. Mengkordinasikan penyusunan produk hukum daerah 

d. Melaksanakan penelitian penyusunan produk hukum daerah 
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e. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum  

daerah 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Subbagian Perundang-undangan 

g. Menyusun laporan pertanggungjawaban Subbagian Perundang- 

undangan 

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan  

Perundang-undangan yang berlaku 

 

(2) Subbagian Bantuan Hukum 

Tugas Pokok:  

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Hukum di bidang 

bantuan hukum. 

Rincian Tugas: 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Bantuan   

    Hukum 

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan    

    kegiatan 

c. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan   

    kegiatan 

d. Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan  

    terhadap pelaksanaan produk 

e. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat 

f. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bantuan hukum 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan  

    Subbagian Bantuan Hukum 

h. Menyusun laporan pertanggungjawaban Subbagian Bantuan    

   Hukum 

i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna  

   kelancaran pelaksanaan 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan perundang- 

   undangan yang berlaku 

 
(3) Subbagian Pengkajian Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum 

Tugas Pokok:  

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Hukum dibidang 

pengkajian dokumentasi, dan publikasi produk hukum. 

 Rincian Tugas: 

a. Menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Pengkajian,   

    Dokumentasi dan 

b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahakan  

    pelaksanaan kegiatan 

c. Menghimpun dan menginventarisir produk-produk hukum 

d. Melaksanakan pengkajian produk-produk hukum 
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e. Melaksanakan pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan  

    Informasi (SJDI) Hukum 

f. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, instansi  

    pemerintah yang membutuhkan produk hukum 

g. Melaksanakan publikasi produk-produk hukum 

h. Melaksanakan penggandaan produk hukum daerah 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan    

   Subbagian Pengkajian, Dokumentasi dan Publikasi Produk  

   Hukum 

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna    

   kelancaran pelaksanaan   

k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna  

    kelancaran pelaksanaan tugas 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan  

   perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 Berdasarkan data yang di peroleh di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang, dapat diuraikan mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil 

yang berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang adalah 

sejumlah 14 orang dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S1 

sebanyak 12 orang , SMEA 1 orang dan SLTA 1 orang. Jabatan struktural yang 

dipangku oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu Eselon IIIa 1 orang dan  Eselon IVa 3 

orang. Berikut Daftar Urut Kepangkatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang (Lampiran 7).  

 

4.1.5 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang 

 

 Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik melalui 

observasi dan wawancara dalam hal pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, baik itu pembinaan disiplin, 

karier dan etika profesi berada pada kategori baik namun masih terdapat beberapa 

kekurangan.  
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 Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rukmiati, S.H Kepala Subbagian 

Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 21 

Agustus 2012, menerangkan bahwa: 

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang Sudah baik dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun lebih lanjut lagi 

Ibu Rukmiati, S.H menjelaskan bahwa hubungan pembinaan dengan 

prilaku Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang belumlah pada kategori baik. Contoh sederhana 

dalam hal apel pagi, dimana masih ada Pegawai Negeri Sipil yang 

terlambat bahkan yang tidak mengikuti apel tersebut.  

 

 Berbeda dengan hasil Observasi penulis yang berkaitan dengan 

pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sikap prilaku Pegawai Negeri Sipil di 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang terdapat beberapa 

jenis/bentuk pelanggaran disiplin  yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil meliputi: 

5) Terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas dan masuk akal 

6) Pulang kantor lebih awal tanpa izin atasan 

7) Dalam jam kantor tidak melaksanakan pekerjaan (keluar kantor untuk 

tujuan di luar kedinasan/urusan pribadi) 

8) Mangkir/tidak masuk kerja 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, sehubungan dengan 

pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Semarang, Ibu Marlina, SE, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan 

Kepegawaian pada tanggal 22 Agustus 2012, menerangkan bahwa:  

Pembinaan setiap Pegawai Negeri sipil yang berada di Kabupaten 

Semarang, khususnya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila ada Pegawai 

Negeri Sipil yang melanggar ketentuan yang berlaku (Peraturan 
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Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil) akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam kaitan sanksi dengan absensi Pegawai Negeri Sipil Badan 

Kepegawaian Daerah ( Bidang Pembinaan dan Pengembangan 

Kepegawaian) mewajibkan setiap instansi yang berada di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Semarang untuk menyerahkan salinan absensi 

kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagai evaluasi disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 

 

 Dalam hal pembinaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian, yang menyatakan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil 

diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna, dan untuk mewujudkan hal 

tersebut, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, bertanggung jawab, 

jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi 

kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rukmiati, S.H Kepala Subbagian 

Bantuan Hukum pada tanggal 21 Agustus 2012 menjelskan bahwa: 

Dalam praktek yang sering terjadi, bukan hanya faktor objektif 

(prestasi kerja, kecakapan, dan lain-lain) yang menjadi ukuran, tetapi 

adakalanya faktor subjektif yang lebih dominan (penilaian kepala 

apakah seorang pegawai dapat dipercaya atau tidak, loyal atau tidak). 

Tetapi walaupun demikian, faktor objektif seperti kecakapan, keahlian 

dan prestasi kerja harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu, 

sesudah itu barulah dipertimbangkan faktor subjektif. 

 

 Dalam hal pembinaan karier, maka ada 2 (dua) hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu (Hasil wawancara dengan Ibu Marlina SE, Kepala Bidang 

Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian pada tanggal 22 Agustus 2012): 

1)   Adanya analisis tugas jabatan yang baik, suatu analisis yang 

menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-sifat tugas yang 

dilaksanakan sesuatu organisasi dan syarat-syarat yang harus 
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dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki jabatan di dalam unit 

organisasi itu. 

2)   Adanya penilaian pelaksanaan pekerjaan, kecakapan dari masing-

masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. 

Dengan adanya penilaian pekerjaan maka dapat diketahui tentang 

sifat, kecakapan, disiplin, prestasi kerja dan lain-lain dari masing-

masing pegawai. Contoh penilian pekerjaan adalah DP3. 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marlina SE, Kepala Bidang 

Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian, pada tanggal 22 Agustus 2012, 

memberikan gambaran berupa factor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari 

Pegawai Negeri Sipil, berupa: 

1)  Budaya kerja 

Faktor ini dapat dikategorikan sebuah permasalahan yang harus 

diberikan perhatian khusus. Lemahnya budaya kerja didasarkan 

oleh kepentingan masing-masing individu yang mempunyai 

motivasi yang berbeda dalam setiap kegiatan. Hubungan dengan 

kinerja, budaya kerja yang kurang kondusif dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja yang dirasakan bersikap toleran terhadap 

pelanggaran-pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga 

memberikan pengaruh bagi kinerja masing-masing individu dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.  

2)  Sistem Pengawasan 

 Sistem pengawasan dilakukan oleh unsur pimpinan dan 

pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian 

Daerah. Bentuk pengawasan itu sendiri hanya bersifat temporer dan 

tidak secara terus-menerus sehingga hasil didapatkan belum 

maksimal. 

 

 

4.1.6 Mekanisme Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 

Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

 

 Dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian , disebutkan bahwa “pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai 

dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk 

jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, 
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agama, ras, atau golongan”. Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan harus 

konsisten dengan prinsip penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat.  

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rukmiati, S.H Kepala 

Subbagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 

21 Agustus 2012, menerangkan bahwa: 

Mekanisme pengangkatan Pejabat Struktural yang berada dalam 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang sudah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku, yakni 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Lebih lanjut Ibu 

Rukmiati, S.H menerangkan bahwa “Baperjakat yang seharusnya 

menjadi Badan yang memberikan pertimbangan kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian Daerah tentang Pegawai Negeri Sipil yang 

harus mengisi jabatan kosong dirasakan kurang melaksanakan 

fungsinya tersebut dengan baik”. 

 

 Berbeda dengan hasil wawancara dengan Ibu Wenny, S.H Kepala Bidang 

Pengelolaan Data dan Jabatan sekaligus sebagai sekretaris Baperjakat Daerah 

Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa “tugas Baperjakat Daerah Kabupaten 

Semarang hanya memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian 

daerah, untuk keputusan semua berada pada pejabat pembina kepegawaian daerah 

Kabupaten Semarang”. Lebih lanjut lagi Ibu Wenny S.H, menerangkan bahwa:  

Dalam memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah (Bupati), Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan Daerah Kabupaten Semarang berpedoman kepada 

ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

Jabatan Struktural. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan tersebut, pejabat pembina kepegawaian daerah perlu 

memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan 

dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki. 
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 Dalam proses pengangkatan jabatan struktural, Baperjakat  dan Badan 

Kepegawaian Daerah menetapkan 2 (dua) buah syarat, yaitu (Hasil wawacara 

dengan Ibu Wenny, S.H Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Jabatan sekaligus 

sebagai sekretaris Baperjakat Daerah Kabupaten): 

a. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon pejabat 

struktural sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Jabatan Struktural adalah: 

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil 

2. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah   

jenjang pangkat yang ditentukan 

3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan 

4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 

5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan 

6. Sehat Jasmani dan Rohani. 

 

b. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon pejabat  

struktural: 

1. Senioritas dalam kepangkatan  

2. Usia 

3. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) jabatan 

4. Pengalaman 

 

 Kedua syarat di atas adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang 

Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural secara umum. 

Berikut ini penulis akan menguraikan pelaksanaan syarat-syarat di atas dan 

bagaimana pelaksanaan di Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten 

Semarang. 

1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil 

Dalam pengangkatan jabatan struktural di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang harus berstatus Pegawai Negeri Sipil. Anggota TNI dan 
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Polri tidak boleh memasuki jabatan karier Pegawai Negeri Sipil, hal ini sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Kepangkatan 

Bahwa syarat kepangkatan adalah merupakan salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh calon pejabat struktural pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang.  

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2009 Tentang 

Persyaratan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, dapat 

dijelaskan bahwa untuk menduduki jabatan struktural Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang pangkat minimal IV/a dan pangkat 

maksimal IV/b, untuk Kepala Subbagian pangkat minimal III/c dan pangkat 

maksimal III/d.  

3) Pendidikan  

Kualifikasi dan tingkat pendidikan pada dasarnya akan mendukung 

pelaksanaan tugas dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil secara profesional, 

khususnya dalam upaya penerapan pelaksanaan tugas dalam jabatan. Dalam 

syarat pendidikan ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

juga menerapkan standar, hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan 

sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, disamping itu, karena 

tingkat pendidikan dapat mempermudah pejabat yang bersangkutan dalam 

melaksanakan tugas. Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 99 

Tahun 2009 Tentang Persyaratan Jabatan Struktural Perangkat Daerah 

Kabupaten Semarang, dapat dijelaskan bahwa untuk menduduki jabatan 



64 
 

 
 

struktural di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

pendidikan formal adalah S1 Hukum dan diutamakan yang telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan bidang ketatausahaan, pelayanan publik, hukum, 

dan pemerintahan. 

4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 

Untuk menduduki jabatan struktural di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) 

merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk diangkat ke dalam jabatan 

yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan DP3 sebagai satu-satunya alat ukur 

prestasi pegawai, karena belum ada alat ukur lain yang dapat digunakan 

sebagai dasar penilaian prestasi pegawai. Peraturan perundang-undangan 

yang mengatur DP3 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 

Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Unsur-unsur 

yang dinilai dalam DP3 adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, 

ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa,dan kepemimpinan. semua unsur 

penilaian DP3 bernilai baik dalam dua tahun terakhir. Nilai Pelaksanaan 

pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut:  

- Amat baik = 91 – 100 

- Baik = 76 – 90 

- Cukup = 61 – 75 

- Sedang = 51 – 60 

- Kurang = 50 ke bawah 
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5) Sehat Jasmani dan Rohani 

Sehat jasmani dan rohani menjadi salah satu syarat utama dalam 

pengangkatan pejabat struktural di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang, karena seorang pejabat harus mampu menjalankan 

tugas secara profesional, efektif dan efisien karena secara fisik dibutuhkan 

seorang pejabat yang tidak dalam keadaan sakit-sakitan sehingga mampu 

menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6) Senioritas  

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang juga memperhatikan 

faktor senioritas ini karena seorang Pegawai Negeri Sipil yang senior dalam 

pangkat, masa kerja, pelatihan jabatan, pendidikan, dan usia harus menjadi 

salah satu pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural. 

7) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

Dalam rangka menciptakan kompetensi kepemimpinan aparatur dan 

meningkatkan mutu, pengetahuan, keahlian, kemampuan dan ketrampilan 

pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka kepada Pegawai Negeri 

Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural harus mengikuti Diklatpim 

sesuai jenjang jabatan struktural. 

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2009 Tentang 

Persyaratan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, dapat 

dijelaskan bahwa untuk menduduki jabatan struktural Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang telah atau akan mengikuti dan lulus 
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DIKLATPIM III, dan untuk Kepala Subbagian telah atau akan mengikuti dan 

lulus DIKLATPIM IV. 

8) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 

Daftar Urut kepangkatan (DUK) adalah suatu daftar yang memuat nama 

Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi negara yang disusun 

menurut tingkatan kepangkatan, adapun ukuran yang digunakan untuk 

menetapkan nomor urut dalam DUK secara berturut-turut adalah: pangkat, 

jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan, dan usia. DUK digunakan 

sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam melaksanakan 

pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang. 

 Hasil wawancara dengan Ibu Rukmini, S.H Kepala Subbagian Bantuan 

Hukum pada Tanggal 21 Agustus 2012, menerangkan bahwa:  

Pada dasarnya dan logikanya Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, baik pejabat 

struktural maupun staf haruslah berstatus S1 Hukum, namun pernah 

terjadi dimana jabatan struktural di isi oleh Pejabat yang berstatus 

bukan S1 Hukum sekitar tahun 2000. Hal inilah yang mendasari 

dikeluarkannya peraturan bupati yang mengatur tentang persyaratan 

jabatan struktural perangkat daerah Kabupaten Semarang. 

 

 Untuk menduduki jabatan struktural di Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Semrang ditetapkan syarat-syarat pengangkatan jabatan 

struktural yang diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2009 

Tentang Persyaratan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. 

Dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.2. Persyaratan Jabatan Struktural Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah   

  Kabupaten Semarang 

 

NO SATUAN KERJA ESELON SYARAT FORMAL 

1 Kepala Bagian 

Hukum 

IIIA 1. Pangkat Minimal IV/a 

2. Pangkat Maksimal IV/b 

3. Telah atau akan mengikuti dan 

lulus DIKLATPIM III 

4. Pernah menduduki 2 kali jabatan 

struktural eselon IV yang berbeda, 

masing-masing minimal 2 tahun 

5. berkemampuan di bidang hukum, 

baik secara teknis maupun managerial. 

6. Semua unsur penilaian DP3 

bernilai baik dalam dua tahun terakhir 

7. Berusia setinggi-tingginya 2 tahun 

sebelum mencapai batas pensiun  

8. Berpendidikan Formal S1 Hukum 

9. Diutamakan yang telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan bidang: 

- Ketatausahaan 

- Pelayanan Publik 

- Hukum 

- Pemerintahan 

2 Kepala Subbagian 

Perundang-

undangan 

IVA 1. Pangkat Minimal III/c 

2. Pangkat Maksimal III/d 

3. Telah atau akan mengikuti dan 

lulus DIKLATPIM IV 

4. Pernah menjabat eselon V/staf 

5. Berkemampuan di bidang 

penyusunan perundang-undangan 

6. Semua unsur penilaian DP3 

bernilai baik dalam dua tahun terakhir 

7. Berusia setinggi-tingginya 2 tahun 

sebelum mencapai batas pensiun 

8. Berpendidikan formal S1 Hukum 

9. Diutamakan yang telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan bidang: 

- Ketatausahaan 

- Pelayanan Publik 

- Hukum 

- Pemerintahan 

3 Kepala Subbagian 

Bantuan Hukum 

IVA 1. Pangkat Minimal III/c 

2. Pangkat Maksimal III/d 

3. Telah atau akan mengikuti dan lulus 

DIKLATPIM IV 
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4. Pernah menjabat eselon V/staf 

5. Berkemampuan di bidang penyusunan 

perundang-undangan 

6. Semua unsur penilaian DP3 bernilai baik 

dalam dua tahun terakhir 

7. Berusia setinggi-tingginya 2 tahun 

sebelum mencapai batas pensiun 

8. Berpendidikan formal S1 Hukum 

9. Diutamakan yang telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan bidang: 

- Ketatausahaan 

- Pelayanan Publik 

- Hukum 

- Pemerintahan 

4. Kepala Subbagian 

Pengkajain, 

Dokumentasi dan 

Publikasi Produk 

Hukum 

IVA 1. Pangkat Minimal III/c 

2. Pangkat Maksimal III/d 

3. Telah atau akan mengikuti dan lulus 

DIKLATPIM IV 

4. Pernah menjabat eselon V/staf 

5. Berkemampuan di bidang penyusunan 

perundang-undangan 

6. Semua unsur penilaian DP3 bernilai baik 

dalam dua tahun terakhir 

7. Berusia setinggi-tingginya 2 tahun 

sebelum mencapai batas pensiun 

8. Berpendidikan formal S1 Hukum 

9. Diutamakan yang telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan bidang: 

- Ketatausahaan 

- Pelayanan Publik 

- Hukum 

- Pemerintahan 

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2009 Tentang 

Persyaratan Jabatan Struktural Perangkat Daerah kabupaten Semarang. 

 

 

 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Wenny S.H Kepala Bidang 

Pengelolaan Data dan Jabatan sekaligus sebagai sekretaris Baperjakat Daerah 

Kabupaten Semarang pada tanggal 22 Agustus 2012, secera sederhana prrosedur 

dan layanan dalam proses pengangkatan pejabat struktural dapat di terangkan 

dalam bagan sebagai berikut: 



69 
 

 
 

Bagan 4.2  Prosedur dan layanan dalam proses pengangkatan pejabat struktural di  

Kabupaten Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Wenny S.H Kepala Bidang Pengelolaan 

Data dan Jabatan sekaligus sebagai sekretaris Baperjakat Daerah 

Kabupaten Semarang pada tanggal 22 Agustus 2012 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1  Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 

4.2.1.1  Pegawai Negeri Sipil 

4.2.1.1.1  Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

 Untuk melihat implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawain dalam pengangkatan jabatan struktural, perlu 

dipahami terlebih dahulu yang menjadi subjek dari hukum kepegawain adalah 

Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan peran dari Pegawai Negeri Sipil dalam 

setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil 

merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan 

nasional. 

 Pengertian Pegawai Negeri menurut Kranenburg adalah Pejabat yang 

ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang 

memangku jabatan mewakili seperi anggota parlemen, presiden, dan sebagainya.  

http://greenioushurray.blogspot.com/2012/01/kepegawaian.html// 

[diakses25/07/2012] 

 

 Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Besar 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 pemerintahan atau negara.  

 Pengertian Pegawai Negeri dalam peraturan perundang-undangan 

terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pengertian yang terdapat dalam 

Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan Pegawai Negeri dengan hukum 

http://greenioushurray.blogspot.com/2012/01/kepegawaian.html/%20%5bdiakses
http://greenioushurray.blogspot.com/2012/01/kepegawaian.html/%20%5bdiakses
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(administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan 

Pegawai Negeri dengan pemerintah, atau mengenal kedudukan Pegawai Negeri. 

Pengertian selengkapnya berbunyi: 

Pasal 1 angka 1 

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia 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 berlaku. 

Pasal 3 ayat (1) 

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, 

jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraaan tugas negara, 

pemerintahan dan pembangunan. 

 

 Menurut Sri Hartini, dkk (2008: 35)  unsur-unsur dari Pegawai Ngeri, 

adalah sebagai berikut: 

1. Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat menurut 

peraturan perundang-undangan. 

2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 

3. Diserahi tugas dalam jabatan negeri. 

4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan. 

 Dari beberapa pengertian Pegawai Negeri Sipil di atas berdasarkan 

analisis dari penulis diketahui yang menjadi dasar dari pengertian Pegawai Negeri 

Sipil terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian. 
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4.2.1.1.2  Jenis Pegawai Negeri Sipil 

 Mengenai jenis Pegawai Negeri didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai 

Negeri dibagi menjadi: 

1. Pegawai Negeri Sipil, 

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawain tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian 

masing-masing bagian, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan anggota 

Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang 

merupakan aparatur negara. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil dibagi 

menjadi: 

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat 

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah 

non-Departemen, Kesekretariatan lembaga Negara, Instansi Vertikal 

di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau 

dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. 

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Yang dimaksud dengan 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. 
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 Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, “Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai 

Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan 

pada instasnsi yang menerima bantuan”. Disamping Pegawai Negeri sebagaimana 

yang disebutkkan pada Pasal 2 ayat (1), pejabat yang berwenang dapat 

mengangkat pegawai tidak tetap. Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap 

(penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999) adalah 

“pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi”. 

 Pegawai Negeri Sipil pada Bagaian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Semrang adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah  yang penggajian 

Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD). 

 

4.2.1.1.3  Kedudukan Pegawai Negeri Sipil  

 Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi 

masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, karena itu 

Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap 

Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah sehingga dapat memusatkan segala 

perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaga untuk 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna 

dan berhasil guna.  
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 Kedudukan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 

yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan 

merata dalam penyelenggaraaan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. 

Rumusan kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran 

bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi 

juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain 

pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan untuk 

kepentingan rakyat banyak. 

 Demikian halnya dengan Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dituntut 

untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sera memiliki ketaatan 

dan kesetiaan terhadap pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. 

 

4.2.1.1.4  Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian di tetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sebagai 

berikut: 

Pasal 4 

Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan 

Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam 

negara kesatuan Republik Indonesia. 
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Pasal 5 

Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya 

dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. 

Pasal 6 

Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan 

rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas 

kuasa Undang-Undang. 

 

 Berdasarkan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang kewajiban Pegawai 

Negeri Sipil dapat disimpulkan untuk menjunjung tinggi kedudukan Pegawai 

Negeri Sipil, diperlukan elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, 

ketaatan, pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur , tertib, bersemangat 

dengan memegang rahasia negara dan melaksanakan tugas kedinasan.  

a. Kesetiaan berarti tekad dan sikap batin serta kesanggupan untuk mewujudkan 

dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab. Pada umumnya kesetiaan timbul dari 

pengetahuan, pemahaman dan keyakinan yang mendalam terhadap apa yang 

disetiai, oleh karena itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari, 

memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945.  

b. Ketaatan berarti kesanggupan seorang untuk menaati segala peraturan 

perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku serta kesanggupan 

untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. 

c. Pengapdian (terhdap Negara dan masyarakat) merupakan kedudukan dan 

peranan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dalam hubungan formal baik 

dengan negara secara keseluruhan maupun dengan masyarakat secara khusus. 
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d. Kesadaran berarti merasa, tahu dan ingat (pada keadaan yang sebenarnya) atau 

keadaan ingat (tahu) akan dirinya. 

e. Jujur berarti lurus hati; tidak curang, terus terang (benar adanya). Kejujuran 

adalah ketulusan hati seorang dalam melaksanakan tugas dan kemampuan 

untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberkan kepadanya atau 

keadaan wajib menangggung segala sesuatu apabila terdapat suatu hal, boleh 

ditintut dan dipersalahkan. 

f. Menjungjung tinggi berarti memuliakan atau menghargai dan menaati martabat 

bangsa. Menjungjung tinggi kehormatan bangsa dan negara mengandung arti 

bahwa norma-norma yang hidup dalam bangsa dan Negara Indonesia harus 

dihormati. Setiap Pegawai Negeri Sipil harus menghindari tindakan dan 

tingkah laku yang dapat menurunkan atau mencemarkan kehormatan Bangsa 

dan Negara. 

g. Cermat (dengan Seksama); teliti; dengan penuh perhatian 

h. Tertib berarti menaati peraturan dengan baik, aturan yang bertalian dengan 

baik. 

i. Semangat berarti jiwa kehidupan yang mendorong seseorang untuk bekerja 

keras dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan tugas dalam rangka 

pencapaian tujuan. Biasanya semangat timbul karena keyakinan dan kebenaran 

dan kegunaan tujuan yang akan dicapai. 

j. Rahasia merupakan seseuatu yang tersembunyi (hanya diketahui oleh seorang 

atau beberapa orang saja; ataupun sengaja disembunyikan supaya orang lain 

tidak mengetahuinya). Rahasia dapat berupa rencana, kegiatan atau tindakan 



77 
 

 
 

yang akan, sedang atau telah dilaksanakan yang dapat menimbulkan kerugian 

atau bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak 

berhak. 

k. Tugas Kedinasan berarti sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk 

dilakukan terhadap bagian pekerjaan umum yang mengurus sesuatu pekerjaan 

tertentu. 

 Dari uraian kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatas dan 

berdasarkan hasil analisis penulis diketahui bahwa kewajiban Pegawai Negeri 

Sipil yang bertugas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten semarang  

telah dilaksanakan dengan baik sebagai unsur aparatur negara yang profesional, 

jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan 

pembangunan. Terhadap pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban-

kewajiban akan dilakukan penindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

4.2.1.1.5  Hak Pegawai Negeri Sipil 

 Pemerintah memberikan hak kepada Pegawai Negeri Sipil yang terdapat 

dalam pasal 7-10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian, adalah sebagai berikut: 

Pasal 7 (hak memperoleh gaji) 

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

layak sesuai dengan beban pekerjaan dalam tanggung jawabnya. 

(2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu 

produktivitas dan menjamin kesejahteraan. 

(3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 8 (hak atas cuti) 

Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti. 
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Pasal 9 (hak atas perawatan, tunjangan dan uang duka) 

(1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa sesuatu kecelakaan dalam 

dan menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh 

perawatan. 

(2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat 

rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang 

mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun 

juga, berhak memperoleh tunjangan. 

(3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak 

memperoleh uang duka. 

Pasal 10 (hak atas pensiun) 

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan berhak atas pensiun. 

 

 Berdasarkan Pasal 7-10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diketahui bahwa analisis mengenai 

aspek kebutuhan pegawai dihubungkan antara hak dengan kewajiban dari 

pegawai. Hubungan ini meliputi kecenderungan pegawai untuk melaksanakan 

pekerjaan berdasarkan kebutuhan secara umum. Faktor motivasi yang timbul 

untuk memberikan prestasi, dipengaruhi oleh hukum tertulis yang membatasi 

setiap aktivitas dan timbulnya output yang sepadan terhadap pekerjaan yang 

dikerjakannya. Hal ini sesuai dengan teori Herzberg yang tercantum dalam buku 

Sri Hartini, dkk (2008: 169) teori tentang motivasi berpendapat bahwa setiap 

manusia memerlukan dua kebutuhan dasar, yaitu: 

1) Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan 

mempertahankan kelangsungan hidup 

2) Kebutuhan untuk tumbuh, berkembang, dan belajar 

 Dalam hal ini, Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang telah dipenuhi haknya oleh Pemerintah 

dengan memberikan hak memperoleh gaji, hak atas cuti, hak atas perawatan dan 
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uang duka serta hak atas pensiun. Oleh karena itu, setiap Pegawai Negeri Sipil 

yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dituntut 

untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. 

 

4.2.1.2 Konsep Pembinaan  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah “suatu usaha, 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara bedaya guna dan behasil guna untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik”. Sedangkan menurut Miftah Thoha (1999: 7) 

“pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi 

lebih baik”. Pengertian di atas mengandung dua hal, yaitu pertama, bahwa 

pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu 

tujuan; dan kedua, pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. 

 “Pembinaan pegawai dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan agar 

perusahaan (organsiasi) memiliki pegawai yang handal dan siap menghadapi 

tantangan” (Saydam Gouzali 1997). Kegiatan yang dilakukan antara lain 

pembentukan sikap mental yang loyal, peningkatan keterampilan dan kecakapan 

melaksanakan tugas organisasi. Oleh karena itu, rencana pembinaan harus 

berkaitan dengan sistem penghargaan agar pegawai bersemangat untuk mengabdi 

dan setia kepada organisasi. 

 Sebagai landasan normatif kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak secara tegas membedakan 

pengertian manajemen dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkatkan efisiensi, 

efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan 
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kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan 

kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian 

(Pasal 1 ayat 8). Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan 

berhasil guna (Pasal 12 ayat 1). Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaain tidak secara tegas dijelaskan 

pengertian pembinaan Pegawai Negeri Sipil, namun secara tersirat dapat 

ditafsirkan bahwa pembinaan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari 

manajemen kepegawaian.  

 

4.2.1.2.1 Jenis Pembinaan Pegawai  

 Untuk kepentingan penelitian ini, pembinaan pegawai difokuskan pada 3 

(tiga) hal, yaitu: pembinaan disiplin kerja, pembinaan karier dan pembinaan etika 

profesi. Penjelasan dari ketiga hal di atas adalah sebagai berikut: 

a. Pembinaan Disiplin Kerja 

Saydam Gouzali (1996: 54) mendefenisikan disiplin adalah “kemampuan untuk 

menguasai diri sendiri dan melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan bersama”. “Disipilin adalah prosedur mengoreksi atau menghukum 

bawahan karena melanggar peraturan dan prosedur, disiplin merupakan bentuk 

pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan sebuah organisasi” (Henry 

Simamora: 1999). Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin pada 

dasarnya adalah ketaatan atau kepatuhan pegawai pada peraturan yang berlaku. 

Oleh karena itu, pegawai yang disiplin berarti pegawai yang mampu mematuhi 

semua peraturan yang berlaku di kantor atau organisasi. 
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Bentuk disiplin kerja yang baik akan tergambar pada suasana (Saydam Gouzali 

1996: 54):  

1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan;  

2. Tingginya semangat dan gairah kerja serta prakarsa para 

karyawan dalam melakukan pekerjaan; 

3. Besarnya tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan 

tugas dengan sebaik-baiknya; 

4. berkembangnya rasa memilik dan kesetiakawanan yang tinggi di 

kalangan karyawan; 

5. meningkatnya efisiensi dan produktivitas para karyawan. 

 

 Menurut Sondang P. Siagian (1996: 305) disiplin pegawai adalah “suatu 

bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, dan 

prilaku pegawai, sehingga para pegawai secara sukarela berusaha dan bekerja 

keras secara terus-menerus dengan para pegawai yang lain serta meningkatkan 

prestasi”. 

 Untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, pembinaan disiplin pegawai 

dapat dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut (Saydam Gauzali: 1996): 

1. Penciptaan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan  

2. Menciptakan dan memberi sanksi bagi pelanggar disiplin 

3. Melakukan pembinaan disiplin melalui pelatihan kedisplinan yang terus 

menerun 

b.  Pembinaan Karier Pegawai 

Kata karier pada dasarnya dapat diartikan berbeda-beda, tergantung dipandang 

dari perspektif yang mana. Dari perspektif objektif, karier adalah urit-urutan 

posisi yang diduduki oleh seorang selama masa hidup. Dalam perspektif 

subjektif, karier terdiri atas perubahan-perubahan nilai, sikap dan motivasi 
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yang terjadi karena seorang menjadi semakin tua (Henry Simamora: 1999). 

Kedua perspektif tersebut, objektif dan subjektif, terfokus pada individu yang 

menganggap bahwa orang memiliki beberapa tingkat pengendalian terhadap 

nasib mereka sehingga dapat memanipulasi peluang agar memaksimalkan 

keberhasilan dan kepuasan yang berasal dari karier mereka.  

Selanjutnya agar dapat menentukan jalur karier, tujuan karier dan 

pengembangan karier, para pegawai perlu mempertimbangkan lima fakror 

sebagai berikut (Sondang P. Siagian 1996: 207): 

(1) Perlakuan yang adil dalam berkarier. Perlakuan yang adil hanya 

bisa terwujud apabila kriteria promosi didasarkan pada 

pertimbangan yang objektif, rasional dan diketahui secara luas di 

kalangan pegawai. 

(2) Kepedulian atasan langsung. Para pegawai pada umumnya 

mendambakan keterlibatan atasan langsung mereka dalam 

perencanaan karier masing-masing. Salah satu bentuk kepedulian 

itu adalah memberikan umpan balik pada para pegawai 

mengetahui potensi perlu dikembangkan dan kelemahan yang 

perlu diatasi. 

(3) Informasi tentang berbagai peluang promosi. Para pegawai 

umumnya mengharapkan bahwa mereka memiliki akses pada 

informasi tentang berbagai peluang untuk dipromosikan. 

(4) Minat untuk dipromosikan. Pendekatan yang tepat digunakan 

dalam menumbuhkan minat para pegawai untuk pengembangan 

karier adalah pendekatan yang fleksibel dan proaktif. Artinya, 

minat untuk mengembangkan karier sangat individualistik 

sifatnya. Seorang pegawai memperhitungkan berbagai faktor, 

seperti: usia, jenis kelamin, jenis dan sifat pekerjaan, pendidikan 

dan pelatihan yang pernah ditempuh, jumlah tanggungan dan 

berbagai variabel lainnya. Berbagai faktor tersebut dapat 

berakibat pada besarnya minat seorang mengembangkan 

kariernya. Sebaliknya, berbagai faktor tersebut tidak mustahil 

membagi keinginan mencapai jenjang karier yang lebih tinggi. 

(5) Tingkat Kepuasan. Meskipun secara umum dapat dikatakan bhwa 

setiap orang ingin meraih kemajuan, termasuk dalam meneliti 

karier, ukuran keberhasilan yang digunakan memang berbeda-

beda. Perbedaan tersebut merupakan akibat tingkat kepuasan 

seseorang berlainan pula. Menarik untuk mencatat bahwa 

kepuasan dalam konteks karier tidak selalu berarti keberhasilan 
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mencapai posisi tinggi dalam organisasi, melainkan dapat 

mencapai tingkat tertentu dalam kariernya, meskipun tidak 

banyak anak tangga karier yang berhasil dinaikinya. 

 

c. Pembinaan Etika Profesi 

 Sony A Keraf (2002: 3) membedakan etika kedalam pengertian yaitu 

etika dalam pengertian sempit dan etika dalam arti umum, yaitu: 

Dalam pengertian sempit, etika atau dalam bahasa Inggris ethic, secara 

etimologis berasal dari bahasa Latin “ethicus” yang berarti himpunan 

asas-asas nilai atau moral. Sedangkan menurut pengertian umum, kata 

etika merujuk pada prinsip-prinsip prilaku yang membedakan antara 

baik, buruk, benar dan salah. Tujuan etika, atau kode etik, adalah 

untuk memungkinkan individu membuat berbagai pilihan di antara 

prilaku-prilaku alternatif. 

 

 Dalam kaitan dengan pengembangan etika profesi, organisasi memegang 

penting dalam membuat peraturan etika profesi, yang sering disebut kode etik. 

Kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan dan ditaati bersama 

oleh seluruh anggota yang tergabung dalam suatu profesi. Sedangkan etika profesi 

merupakan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran yang diterima 

dan ditaati para pegawai atau karyawan, berupa peraturan-peraturan, tatanan yang 

ditaati semua karyawan dari organisasitertentu, yang telah diketahuinya untuk 

dilaksanakan, karena hal tersebut melekat pada satus atau jabatan 

 Menurut Herman (2005: 41) pemahaman etika profesi para profesional 

diharapkan memiliki kualifikasi kemampuan tertentu, antara lain: 

1. Kemampuan kesadara etis (ethical sensibility) 

 Ethical sensibility merupakan landasan utama bagi seorang 

profesional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan 

profesi yang tidak ditujukan untuk kepentingan diri sendiri (subjektif), 

tetapi ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas (objektif). 

2. Kemampuan berpikir secara luas (ethical reasoning) 

 Memiliki kemampuan, berwawasan dan berpikir secara etis dan 

mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil kepuasan harus 
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berdasarkan pertimbangan rasional, objektif dan selalu dilandasi oleh 

integritas pribadi sera tanggung jawab yang tinggi. 

3. Kemampuan berperilaku secara etis (ethical conduct) 

 Ethical conduct artinya memiliki sikap, perilaku, etika, moral dan tata 

krama yang baik dalam bergaul atau berhubungan dengan pihak lain. 

Termasuk memperhatikan hak-hak orang lain dan salaing 

menghormati pendapat atau menghargai martabat orang lain. 

4. Kemampuan kepeminpinan (ethical leadership) 

 Kemampuan atau memiliki jiwa memimpin secara etis diperlukan 

untuk mengayomi, membingbing dan membina pihak lain yang 

dipimpinnya. Termasuk menghargai pendapat dan kritikan orang lain 

demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama. 

 

 Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

dalam hal pembinaan Pegawai Negeri Sipil baik berupa pembinaan disiplin kerja, 

pembinaan karier, dan pembinaan etika profesi, Pegawai Negeri Sipil yang berada 

dalam Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang masih terdapat 

kekurangan-kekuranagan karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dari 

aturan yang berlaku. 

 

4.2.1.2.2 Sikap dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil 

 Sikap adalah gambaran kepribadian seseorang, yang terlahir melaui 

gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. 

Sikap adalah evaluasi, perasaan dan kecenderungan seseorang yang relatif 

konsisten terhadap sesuatu objek atau gagasan. Umar Husein (2003: 25) 

memberikan gambaran bahwa “sikap akan menempatkan seseorang kedalam satu 

pikiran menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekati atau menjauhi 

sesuatu tersebut”. Selanjutnya Umar Husein menjelaskan bahwa: 

Dalam melahirkan sikap, dapat dilakukan dalam bentuk ungkapan 

pemikiran atau tanggapan melalui pembicaraan atau dalambentuk 

tulisan, yang wujudnya dilahirkan dalam dua konsisi, yaitu sikap 

dualisme. Artinya, lain yang terkandung dalam pikiran atau nurani, 
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lain pula yang dilahirkan sesuai dengan yang terkandung dalam 

pikiran atau nurani, lain pula dilahirkan sesuai dengan yang ada dalam 

pikiran. Misalnya, pertama, sikap menyatakan setuju atau tidak setuju, 

dengan mengemukakan berbagai pertimbangan atau bisa juga sikap 

yang menunjukkan antipati tanpa alasan yang jelas. Kedua, dapat 

dilakukan dalam bentuk sikap fisik, seperti duduk, cara bicara, 

berjalan, dan sebagainya. 

 

 Secara sederhana dapat dinyatakan, bahwa sikap mental (yang umumnya 

berwujud perilaku) adalah searah atau tidak searahnya perbuatan seseorang sesuai 

dengan hati nuraninya, atau apakah seseorang bersikap sesuai dengan 

pengetahuan dan keyakinannya. Dengan kata lain, perilaku atau pola sikap 

seseorang umumnya tidak terlepas dari pengetahuan dan keyakinan, termasuk 

aspek ketrampilan, motivasi dan rasa percaya diri. Karena tidak setiap orang yang 

memiliki sikap baik, menghasilkan sesuatu (prilaku) yang benar, karena bisa saja 

mereka kurang pengetahuan atau ketrampilan, atau mungkin mereka tidak percaya 

diri atau tidak termotivasi untuk melakukan. Dengan demikina bisa dikatakan, 

bahwa beberapa aspek, seperti pengetahuan, ketrampilan, keyakinan diri dan 

motivasi yang ada pada seseorang dapat dipakai untuk memprediksi apakah 

prilakunya sesuai atau tidak dengan yang diharapkan. 

 Dalam kaitan penjelasan diatas, paling tidak ada tiga hal yang harus 

diperhatikan dan dipahami oleh para pimpinan ketika akan mendeskripsikan 

perilaku sorang pegawai. Pertama, perilaku pegawai yang tidak sama dengan 

tujuan organisasi; Kedua, perilaku pegawai yang tidak terarah pada tujuan 

organisasi; Ketiga, perilaku pegawai yang terarah pada tujuan organisasi. Ini 

semua menunjukkan, bahwa pembinaan dapat mamainkan peranan yang amat 
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penting dalam mengarahkan perilaku seseorang atau sekelopok pegawai sehingga 

berubah dari ego sentris menjadi kelompok sentris.  

 

4.2.1.2.3 Hubungan Pembinaan Dengan Perilaku Pegawai 

 Perilaku pegawai, pada hakikatnya adalah membahas perilaku individu 

organisasi. Unsur pokok perilaku ditentukan oleh tiga hal, yaitu: orang, struktur, 

dan lingkungan (Umar Husein: 2003). Selanjutnya Husein menjelaskan bahwa 

permasalahan pokok dalam perilaku keorganisasian dapat di bagi dua, yaitu:   

pertama, adalah permasalahan pokok individu dalam organisasi, 

misalnya: karakteristik biografis, seperti usia, jenis kelamin, status 

keluarga, dan masa kerja; kemampuan intelektual dan sikap 

berbudaya; belajar; persepsi dan inisiatif dalam pengambilan 

keputusan; nilai, sikap, dan kepuasan kerja; dan motivasi. Kedua, 

adalah permasalahn pokok kelompok dalam organisasi, misalnya: 

interaksi kelompok, perilaku kelompok, sumber daya anggota 

kelompok, tugas kelompok, pengambilan keputusan kelompok, tim 

kerja, komunikasi, kepemimpinan, keluasan dan politik, konflik, 

perundingan dan perilaku atar kelompok. 

 

 Struktur menentukan hubungan yang resmi antar orang-orang dalam 

organisasi. Beberapa hal pokok mengenai struktur, menyangkut struktur 

organisasi; teknologi, desain kerja, dan stres; kebijakan sumber daya manusia; dan 

budaya organisasi. Sedangkan lingkungan, khususnya lingkungan luar akan 

mempengaruhi sikap orang-orang, mempengaruhi kondisi kerja, dan 

menimbulkan persaingan untuk memperoleh sumber daya dan kekuasaan. Oleh 

karena itu, lingkungan luar harus dipertimbangkan untuk menelaah perilaku 

manusia dalam organisasi. 

 Sebagaimana yang dijelaskan diatas, bahwa ada kriteria kualitatif dalam 

mendiagnosis perilaku pegawai, yaitu apakah perilaku tersebut memenuhi, 
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melebihi, atau tidak memenuhi harapan. Perilaku yang tidak memenuhi harapan, 

sehingga bersifat defisien, dalam hal ini berarti mengindikasikan adanya suatu 

masalah. Dengan kata lain, defisiensi adalah perilaku pegawai yang tidak sesuai 

dengan harapan organisasi. Jika dalam suatu organisasi terjadi defisiensi, maka 

diperlukan upaya pembinaan secara sistematis dan berkesinambungan oleh 

pimpinan organsisasi agar perilaku setiap pegawai sesuai dengan harapan 

organisasi. 

 Membentuk perilaku pegawai agar selaras dengan tuntutan organisasi, 

harus dilakukan berkesinambungan dan terarah dengan melalui pembinaan 

perilaku secara utuh. Dalam kenyataannya, setiap individu pegawai memiliki 

karakteristik, keinginan, harapan dan cita-cita yang berbeda-beda antara individu 

satu dengan individu lain. Dalam hal ini, peranan pembinaan organisasi 

mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting serta menentukan, dalam 

mengarahkan perilaku individu pegawai yang berbeda-beda tersebut, agar selaras 

dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dengan kata lain, bila ditemukan 

sebuah kasus yang dapat menganggu jalannya organsisasi, pihak pimpinan 

organisasi empunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya menciptakan 

suatu iklim atau suasana kerja yang kondusif dalam suatu sistem nilai, norma dan 

peraturan-peraturan yang mendukung semangat dan kepuasan kerja para pegawai. 

 Berdasarkan data dari hasil penelitian dan teori-teori yang dikemukakan 

beberapa ahli diatas, terdapat latar belakang yang komplek (bersifat subjektif) 

dalam terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun hal yang 

paling mendasar adalah sebagai berikut. 
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a.  Pengaruh lingkungan kerja yang kurang kondusif. Adanya suatu pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan kerja dengan penyelenggara pemerintahan, dalam 

arti kecenderungan pegawai untuk membiarkan terjadinya pelanggaran karena 

menganggap hal tersebut merupakan perbuatan yang masih dapat ditolerir. 

b. Adanya pengaruh yang signifikan antara fungsi perepan hukum dengan 

perbuatan pegawai yang melanggar peraturan, karena terdapat pengawasan 

yang kurang dan dapat diasumsikan bahwa: 

1) Respon yang kurang dari aparat terhadap sanksi, karena terdapat 

pengawasan dari pihak yang terkait dan membiarkan pelanggaran terjadi. 

2) Terdapat motivasi yang kurang dari Pegawai Negeri Sipil dikarenakan 

sistem yang tidak mewajibkan setiap pegawai untuk bekerja mengejar 

keuntungan bagi instansi sehingga tidak menuntut mereka untuk saling 

memberikan prestasi karena hasil yang diterima setiap bulan relatif tidak 

berubah. Hal ini berimbas pada kinerja yang hanya berorintasi pada hasil 

bukan proses penyelenggaraan tugas. Pengaruh dari kurang motivasi 

tersebut membuat pihak penyelenggara pemerintahan hanya menjalankan 

tugasnya dalam artian formalitas hanya untuk mengisi jadwal kehadiran 

kerja dan bekerja dalam artian mengejar deadline suatu tugas. 

 Berdasarkan hal diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa inti dari 

permasalahan, yaitu faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran disiplin 

Pegawai Negeri Sipil meliputi: 

1. Lemahnya pengawasan atasan secara langsung; 

2. Kurang pemahaman terhadap perundang-undagan yang berlaku; 
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3. Kurang pembinaan/sosialisasi tentang perundang-undangan di bidang 

kepegawaian disiplin pegawai; 

4. Tingkat kesadaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

4.2.1.2.4  Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

 Di lingkungan Pegawai Negeri dalam rangka menjamin tata tertib dan 

kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat suatu ketentuan Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimana ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan 

ketentuan pelaksanaannya di tetapkan dalam Surat Edaran Kepala Badan 

Administrasi Kepegawaian Negera Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

 Menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, “ Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah 

kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari 

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau 

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman 

disiplin”. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa “Pelanggaran disiplin 

adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban 

dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di 

dalam maupun diluar jam kerja. Berikut dijelaskan mengenai kewajiban dam 

larangan yang harus ditaati Pegawai Negeri Sipil. 
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a.  Kewajiban yang Harus Ditaati 

Kewajiban yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menetapkan kewajiban Pegawai Negeri 

Sipil sebagai berikut: 

Pasal 3 

1. mengucapkan sumpah/janji PNS; 

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan; 

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Pemerintah; 

4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS 

dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 

6. menjungjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat 

PNS; 

7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/atau golongan; 

8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 

perintah harus dirahasiakan; 

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 

kepentingan negara; 

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui 

ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau 

Pemerintah terutama di bidang keamanan, keungan, dan materiil; 

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara 

dengan sebaik-baiknya; 

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 

karier; dan 

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

 

b.  Larangan yang tidak boleh dilanggar 

 larangan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menetapkan setiap PNS dilarang: 
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Pasal 4 

1. menyalahgunakan wewenang; 

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi 

dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara 

lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga 

swadaya masyarakat asing; 

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 

dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, 

bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 

kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau 

pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 

negara; 

7. memberi atau menyanggupi atau memberi sesuatu kepada 

siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan 

dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun 

juga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan 

yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang 

dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai 

atau atribut PNS; 

c. sebagai peseta kampanye dengan menggunakan fasilitas 

negara; 

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden 

dengan cara: 

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan 

atau  merugikan salah satu pasangan calon selama masa 

kampanye; dan/atau 

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi 

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 

kepda PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, 

dan masyarakat; 
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14. memberikan dukungan kepda calon anggota Dewan Perwakilan 

Daerah atau calon Kepala Daerah dengan cara memberikan surat 

dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat 

Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-

undangan; dan 

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil 

Daerah, dengan cara: 

a. terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah; 

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam 

kegiatan kampanye; 

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan 

atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa 

kampanye; dan atau 

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan 

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, himbauan, 

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan 

unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 

 

c.  Jenis Hukuman Disiplin 

Jenis hukuman disiplin yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menetapkan jenis hukaman 

disiplin berupa: 

Pasal 7 

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 

 a. hukuman disiplin ringan; 

 b. hukuman disiplin sedang; dan 

 c. hukuman disiplin berat. 

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdiri dari: 

 a. teguran lisan; 

 b. teguran tertulus; dan 

 c. pernyataan tidak puas secara tertulis. 

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b terdiri dari: 

a. penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) 

tahun; 

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah; 

c. pembebasan dari jabatan 
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d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai PNS; dan 

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

 

 

4.2.2 Mekanisme Pengangkatan Jabatan Struktural Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

 

 Setelah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil, maka terbuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk diangkat 

dalam jabatan tertentu. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 

susunan suatu organisasi. Jabatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jabatan 

struktural dan jabatan fungsional.  

 Norma, standar, dan prosedur pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural telah 

ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Jabatan Struktural. Peraturan tersebut adalah kebijakan pemerintah yang 

merupakan pola acuan terhadap pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan 

struktural dan pembinaan karier bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai 

Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

 Dalam jabatan struktural dikenal ada istilah Eselon, yaitu tingkatan jabatan 

struktural, yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggungjawab, dan 

wewenang. Berikut tabel Eselon dan jenjang pangkat Jabatan Struktural Pegawai 

Negeri Sipil. 
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Tabel 4.3 Eselon dan Jenjang Pangkat jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil 
 

NO 

 

 

ESELON 

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG 

TERENDAH TERTINGGI 

PANGKAT GOL/ 

RUANG 

PANGKAT GOL/ 

RUANG 

1 I a Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e 

2 I b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e 

3 II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 

4 II b Pembina Tingkat I IV/b Pembina Utama Muda IV/c 

5 III a Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b 

6 III b Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a 

7 IV a Penata III/c Penata Tingkat I III/d 

8 IV b Penata Muda Tingkat I III/b Penata III/c 

9 V a Penata Muda III/a Penata Muda Tingkat I III/b 

Sumber: Lampiran PP No.13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP No. 100 

Tahun 2000 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural. 

 

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, 

Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan “jabatan struktural adalah kedudukan 

yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara”. Lebih 

lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 5 yang mengatur persyaratan untuk dapat 

diangkat dalam jabatan struktural adalah: 

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil. 

b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah 

jenjang pangkat yang ditentukan. 

c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. 

d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai 

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan 

f. Sehat jasmani dan rohani. 

 

 Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 

Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 
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Tahun 2000 Tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 

2002, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Syarat Pengangkatan  

 Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural seorang Pegawai 

Negeri Sipil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil 

 Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri 

Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menduduki 

jabatan struktural karena masih dalam masa percobaan dan 

belum mempunyai pangkat. Bagi anggota TNI dan aggota 

kepolisian negara tidak dapat menduduki jabatan struktural 

karena tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah 

jenjang pangkat yang ditentukan. Pegawai Negeri Sipil yang 

telah memiliki pangkat satu tingkat lebih rendah dari jenjang 

pangkat untuk jabatan struktural tertentu, dipandang telah 

mempunyai pengalaman dan atau kemampuan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan jabatannya. 

c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. 

Kualifikasi dan tingkat pendidikan pada dasarnya akan 

mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara 

profesional khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori 

analisis maupun metodologi pelaksanaaan tugas dalam 

jabatannya. 

d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Penilaian prestasi 

kerja (DP3) pada dasarnya adalah penilaian dari atasan 

langsunggnya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan dan digunakan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan untuk dapat diangkat dalam jabatan yang lebih 

tinggi. Dalam DP3 memuat unsur-unsur yang dinilai yaitu 

kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, 

kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan. Apabila setiap unsur 

yang dinilai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam waktu 2 

(dua) tahun terakhir, maka pegawai yang bersangkutan telah 

memenuhi salah satu syarat untuk dipertimbangkan diangkat 

dalam jabatan struktural. 

e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Kompetensi 

adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai 

Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap prilaku 

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 
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Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara 

profesional, efektif dan efisien. 

f. Sehat jasmani dan rohani disyaratkan dalam jabatan struktural 

karena seorang yang akan diangkat dalam jabatan tersebut harus 

mampu menjalankan tugas secara profesional, efektif dan 

efisien. Sehat jasmani, artinya Pegawai Negeri Sipil tidak dalam 

keadaan sakit-sakitan sehingga mampun menjalankan tugas 

dengan baik. sehat rohani artinya Pegawai Negeri Sipil tidak 

dalam keadaan terganggu mental dan jiwa, sehingga mampu 

menjalankan tugasnya dengan baik. 

 

2. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksut dalam angka 1 di 

atas, pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina 

kepegawain daerah perlu memperhatikan faktor: 

a. Senioritas dalam kepangkatan. Hal ini digunakan apabila ada 

dua orang atau lebih Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi 

syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural untuk menduduki 

jabatan yang sama. Dalam hal demikian untuk menentukan salah 

seorang diantara dua orang atau lebih calon tersebut digunakan 

faktor senioritas dalam kepangkatan yaitu Pegawai Negeri Sipil 

yang mempunyai masa kerja paling lama dalam pangkat tersebut 

dipromosikan. Apabila calon memiliki kepangkatan lebih senior 

ternyata tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam 

jabatan struktural maka pejabat yang berwenang wajib 

memberitahukan secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil 

yang bersangkutan baik secara lisan maupun secara tertulis. 

b. Dalam menentukan prioritas dari aspek usia harus 

mempertimbangkan faktor pengembangan dan kesempatan yang 

lebih luas bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan suatu 

jabatan struktural. Dengan demikian yang bersangkutan 

memiliki cukup waktu untuk menyusun dan melaksanakan 

rencana kerja serta mengwvaluasi hasil kerjanya. 

c. Pendidikan dan pelatihan Jabatan (Diklat Jabatan). Diklat 

kepemimpinan bukan syarat pengangkatan jabatan struktural 

namun demikian apabila di antara calon yang memenuhi syarat 

terdapat seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengikuti dan lulus 

Diklat Kepemimpinan maka Pegawai Negeri Sipil yang telah 

mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan yang ditentukan 

untuk jabatan tersebut, diprioritaskan untuk diangkat dalam 

jabatan struktural. 

d. Pengalaman. Hal ini menjadi faktor pertimbangan apabila 

terdapat beberapa calon pejabat struktural maka yang 

diprioritaskan untuk diangkat dalam jabatan struktural tersebut 

adalah pegawai yang memiliki pengalaman lebih banyak dan 

memiliki korelasi jabatan dengan jabatan yang diisi. 

 



97 
 

 
 

3. Pelaksanaan Pengangkatan 

a. Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon I di lingkungan 

instansi pusat, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah 

mendapat pertimbangan tertulis dari Komisi Kepegawaian 

Negara, dengan ketentuan bahwa sebelum Komisi Kepegawaian 

Negara dibentuk, pertimbangan dilakukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku. 

b. Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II kebawah pada 

instansi pusat ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian 

pusat setelah mendapat pertibangan dari Baperjakat instansi 

pusat. 

c. Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon I di provinsi 

(Sekretaris Daerah), ditetapkan oleh pejabat pembina 

kepegawaian daerah provinsi setelah mendapat persetujuan 

pimpinan DPRD provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan 

bahwa calon yang diusulkan kepada pimpinan DPRD tersebut 

telah mendapat pertimbangan dari Baperjakat instansi provinsi. 

d. Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II kebawah di 

provinsi ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawain daerah 

proinsi setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat instansi 

daerah Provinsi. 

e. Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II kebawah di 

Kabupaten /Kota, ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian 

daerah Kabupaten /Kota setelah mendapat pertimbangan dari 

Baperjakat instansi daerah Kabupaten/Kota. 

f. Khusus untuk pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, 

ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah 

Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRD 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan ketentuan calon 

yang diajukan kepada pimpinan DPRD tersebut telah mendapat 

pertimbangan Baperjakat instansi daerah Kabupaten/Kota. 

 

4.  Keputusan pengangkatan dalam jabatan 

a. Dalam setiap keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan 

struktural, harus dicantumkan nomor dan tanggal pertimbangan 

Baperjakat, eselon dan besarnya tunjangan jabatan struktural. 

b. Asli atau petikan keputusan tersebut disampaikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

 

5. Pelantikan  

a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural, 

termasuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan 

struktural yang di tingkatan eselonnya selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib 

dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang. 
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b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang 

mengalami perubahan nama jabatan dan atau perubahan fungsi 

dan tugas jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan dilantik dan diambil sempahnya kembali. 

c. Tembusan berita acara sumpah jabatan, disampaikan kepada 

Kepada Badan kepegawaian negara/Kepala Kantor regional 

Badan kepegawaian Negara yang bersangkutan. 

 

6. Keikutsertaan Dalam Diklatpim 

a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural 

dan belum mengikuti dan lulus Diklatpim yang ditentukan oleh 

eselonnya, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak 

pelantikan harus sudah mengkuti dan lulus Diklatpim yang 

ditentukan. 

b. Dalam setiap tahun anggaran, pejabat pembina kepegawaian 

harus merencanakan jumlah Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungannya untuk mengikuti Diklatpim sesuai dengan 

kebutuhan. 

c. Keikutsertaan dalam Diklatpim harus diprioritaskan bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan 

struktural yang diduduki. 

d. Keiukursertaan mengikuti Diklatpim bagi Pegawai Negeri Sipil 

yang telah diangkat dalam jabatan struktural adalah bersifat 

penugasan, sehingga tidak perlu melalui seleksi Diklatpim. 

 

 Dalam kaitan pengangkatan jabatan struktural di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang khususnya pada Bagian Hukum, yakni Eselon IIIa dan 

Eselon IVa ditetapkan mengenai persyaratan jabatan struktual yang berpedoman 

pada Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2009  Tentang Persyaratan Jabatan 

Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.  

 Berdasarkan analisis penulis terhadap Daftar Urut Kepangkatan Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan mengenai persyaratan 

jabatan struktural perangkat daerah Kabupaten Semarang, khususnya Bagian 

Hukum terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan jabatan struktural dengan 

pangkat pejabat Pegawai Negeri Sipil, adalah Ibu Listina Kepala Subbagian 

Perundang-undangan dengan pangkat/golongan ruang IV/a  dengan jabatan 
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struktural eselon IVa. Sedangkan dalam persyaratan jabatan struktural yang diatur 

dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2009 tentang Persyaratan Jabatan 

Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Semarang satuan kerja Kepala Subbagian 

Perundang-undangan tertulis syarat untuk menduduki jabatan eselon IVa  pangkat 

minimal adalah III/a dan pangkat maksimal adalah III/d. Menurut Ibu Wenny S.H 

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Jabatan sekaligus sebagai sekretaris 

Baperjakat Daerah Kabupaten Semarang, hal itu bisa terjadi karena belum ada 

formasi jabatan struktural yang kosong, dan selama yang bersangkutan tidak 

keberatan hal ini dianggap sah-sah saja. 

 Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 

tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural menyatakan, “untuk menjamin kualitas dan objektifitas dalam 

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan 

dari jabatan struktural, Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan 

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat. Dimana 

tugas pokok Baperjaket memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan 

dari jabatan struktural eselon II ke bawah. Tata kerja Baperjakat dalam 

pengangkatan dalam jabatan struktural juga telah diatur dalam Keputusan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002.  

 Dapat dijelaskan prosedur pengisian pejabat struktural tersebut sebagai 

berikut: Pertama, pejabat yang membidangi kepegawaian baik instansi pusat 
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maupun daerah mengiventaris lowongan jabatan struktural yang ada disertai 

persyaratan jabatan yang ada. Pada fase ini dapat dikatakan tidak terlalu rumit 

para pejabat untuk menginventarisir lowongan jabatan yang ada, juga halnya 

dengan persyaratan jabatan. Hal tersebut dikarenakan para pejabat struktural 

belum menetapkan siapa dan akan menduduki jabatan apa. Kedua, lowongan 

formasi jabatan struktural tersebut diinformasikan kepada seluruh pimpinan 

satuan organisasi eselon I, II, III di lingkungan masing-masing. Seperti pada fase 

sebelumnya, pada fase ini pejabat struktural hanya memberikan surat edaran 

kepada unit kerja atau instansi yang ada ditanda tangani oleh Ketua Baperjakat 

Perihal lowongan jabatan struktural yang akan dipersiapakan untuk diisi 

personilnya. Ketiga, berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, para pejabat 

struktural eselon I, II, III secara hirarkhi mengajukan calon yang memenuhi syarat 

dengan tembusan kepada Baperjakat. Pada fase ini peneliti beranggapan bahwa 

pejabat struktural telah menggunakan kewenangannya untuk mengajukan calon 

pejabat struktural. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Rukmiati, 

S.H Kepala Subbagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

yang menerangkan “pada kenyataannya banyak pejabat yang mengajukan calon 

pejabat struktural berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, dengan 

adanya campur tangan politik menjadi alasan yang kuat bagi pimpinan instansi 

atau pejabat struktural untuk mencalonkan ataupun menjadikan seseorang sebagai 

calon yang kuat untuk menduduki jabatan struktural”. Keempat, Sekretatris 

Baperjakat menyiapkan 2 calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang 

Baperjakat dengan didukung data seorang calon berupa Daftar Riwayat Hidup 
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sebagai identitas dan mengetahui sejarah karier calon pejabat yang bersangkutan 

selama menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dilampirkan pula DP3 calon pejabat 2 

tahun terakhir. Pada fase ini sekretaris baperjakat daerah yang membidangi 

kepegawaian, menyiapkan 2 calon yang telah diajukan oleh pimpinan unit 

kerja/instansi. Kelima, apabila yang diajukan hanya satu orang calon, maka 

Sekretaris Baperjakat berkewajiban menyiapkan calon lain yang memenuhi syarat 

sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang Baperjakat sekurang-

kurangnya 3 orang calon. Berikut penulis membuat mekanisme pengangkatan 

jabatan struktural ke dalam bagan, sebagai beikut : 

Bagan 4.3 Prosedur pengusulan dalam jabatan struktural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan analisis penulis, Baperjakat yang seharusnya merupakan 

sebuah badan yang dapat memberikan kontribusi tentang kandidat pejabat 

struktural kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, namun pada fase-fase tertentu 

dalam pengangkatan jabatan struktural tidak dapat berbuat banyak. Kepentingan 

BKD 

Menginventarisis Lowongan Jabatan Struktural dan Persyaratan 

Di informasikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasi 

Pimpinan mengajukan calon pejabat struktural yang memenuhi 

persyaratan 

Sekretaris Baperjakat menyiapkan data 2 orang calon pejabat 

struktural 

Apabila hanya ada 1 calon, sekretaris Baperjakat menyiapkan data 

2 orang calon pejabat struktural 
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Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komitmen Politik daerah serta budaya 

organisasi birokrasi tetap menjadi sebuah tantangan yang sulit dirubah. Teori 

bekerjanya hukum dari Robert Saidment jelas terlihat dari pertimbangan-

pertimbangan lainya seperti hubungan famili, pertemanan, dan pertimbangan 

politik ataupun pertimbangan etnis tetap menjadi sebuah budaya yang harus 

berjalan sampai sekarang ini, dimana interaksi politik atau faktor-faktor 

sosial/personal yang mempengaruhi terhadap berjalannya suatu hukum. Namun 

bila dilihat dari dasar birokrasi yang dikemukakan Webber membentuk sistem 

kepegawaian berdasarkan merit, yakni berdasarkan kecakapan, bakat, dan 

pengalaman, dalam sistem ini, keputusan-keputusan kepegawaian berdasarkan 

pada standar-standar, kualifikasi-kualifikasi, dan prestasi kerja. 

 

4.2.3 Local Government dan Good Governence Dalam Pengangkatan Jabatan 

Struktural 

 

 Local government dapat diartikan sebagai pemerintahan daerah, dengan 

kata lain pemerintahan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah. Local government (pemerintah lokal) diberi kewenangan untuk mengurusi 

kepentingan daerahnya. Pengelolaan segala urusan daerah seluruhnya ditangani 

atas dasar kebijakan sendiri dan dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Local 

government (pemerintah daerah/lokal) dalam praktek penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan 

penerapan prinsip good governance (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang 

baik).  
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 Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam 

menyediakan barang dan jasa publik (public goods dan services.). Prinsip-prinsip 

good governance antara lain adalah prinsip efektifitas (effectiveness), keadilan, 

(equity), Partisipasi (participation), Akuntabilitas (accountability) dan tranparansi 

(transparency). Pemerintah daerah atau lokal sebagai lembaga negara dituntut 

pula bertanggung jawab terhadap publik yang dilayaninya, artinya pemerintah 

lokal harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan 

pekerjaannya kepada publik yang sering disebut menjalankan prinsip akuntabilitas 

(accountability). Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan 

praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

 Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dituntut untuk mandiri dengan 

prinsip tercapainya pemerintahan yang kuat dan memiliki kemampuan untuk 

berkembang dan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga mau 

tidak mau daerah harus benar-benar memaksimalkan Pegawai Negeri Sipil yang 

berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang sebagai organisasi pemerintahan 

yang dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan alat 

keberhasilan dalam pembangunan daerah otonomi. Oleh karena itu Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang harus mampu menjadi tempat 

penampung aspirasi masyarakat dan mampu menjembatani progam-program 
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pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami 

dan didukung masyarakat. 

 Untuk mewujudkan good governance di Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kabupaten Semarang, dalam konteks pengangkatan jabatan struktural 

sekaligus bagaimana upaya sistem pelayanan publik  yang berorientasi pada 

kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang dan Baperjakat Daerah 

Kabupaten Semarang dianggap sebagai organisasi yang berperan dalam 

pengadaan pejabat struktural sebagai perwujutan dari good governance.  

 

4.2.4 Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktul dan Upaya-Upaya yang Dilakukan di 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

 

4.2.3.1 Hambatan 

Mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian dalam pengangkatan jabatan struktural, terjadi 

ketidaksesuaian antara persyaratan yang ditentukan dengan cara menempatkan 

seseorang dalam suatu jabatan. Apalagi ketika Pejabat Pembina Kepegawaian 

Kabupaten/Kota memiliki keinginan tertentu termasuk pertimbangan lain dalam 

penetapan jabatan struktural, maka perangkat kepegawaian di daerah tidak berbuat 

apa-apa. Hal ini sesuai dengan pendapat Robert B. Seidman (teori bekerjanya 

hukum) yang mengatakan “implementasi hukum tidak akan lepas dari pengaruh 

atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal , terutama pengaruh atau 

asupan kekuatan sosial politik”.  
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 Selanjutnya dalam kaitan dengan konsepsi kepemerintahan yang baik 

(good governance), maka peningkatan produktivitas kerja sumber daya manusia 

strategis merupakan syarat utama dalam era globalisasi untuk mewujudkan 

kemampuan bersaing dan kemandirian. Sejalan dengan proses pengangkatan 

jabatan struktural dalam kaitan membangun sistem manajemen kinerja di masa 

yang akan datang diharapkan dapat mempersiapkan sumber daya manusia 

profesional, berkinerja tinggi, mampu bersaing sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas guna mewujudkan good governance, mengantisipasi perkembangan 

dunia yang pesat di berbagai aspek. 

 Dalam mengkaji hambatan-hambatan dalam proses pengangktan Pegawai 

Negeri Sipil dalam jabatan struktural, dapat dilihat dari bagaimana manajemen 

Pegawai Ngeri Sipil. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa “Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

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”.   

Berdasarkan analisis dan pengamatan penulis penyelenggaraan manajemen 

Pegawai Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

masih terdapat kendala dalam hal pengembangan sumber daya manusia, Pegawai 

Negeri Sipil di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang masih 

belum diberikan kesempatan untuk melaksanakan program pengembangan sumber 

daya manusia seperti tugas belajar Pegawai Negeri Sipil  untuk melanjutkan 
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pendidikan di berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, karena 

keterbatasan anggaran untuk membiyai pendidikan tersebut.  

 Berikut dapat dijelaskan mengenai faktor penghambat dalam 

pengangkatan jabatan struktural: 

1.  Pengusulan atau Rekrutmen calon pejabat struktural 

 Tahap sosialisasi jabatan yang kosong tidak pernah sampai pada level bawah 

(Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten untuk menduduki jabatan struktural),  

tentunya berpengaruh terhadap pengusulan calon dalam pengisian formasi 

jabatan struktural. Kewenangan mutlak untuk mengusulkan staf yang akan 

menduduki jabatan struktural berada di pimpinan instansi. Dalam hal ini 

pimpinan instansi dapat menentukan siapa saja Pegawai Negeri Sipil yang akan 

diusulkan untuk menjadi calon dalam pengisian jabatan struktural. Apabila 

pegawai tersebut berkenan dihati pimpinan, maka ia memiliki peluang 

meskipun baru dalam tahap di usulkan, tentu dalam pelaksanaannya tidak akan 

menemui hambatan yang berarti ketika sosialisasi jabatan kosong hanya 

sampai pada tingkat pimpinan instansi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil Dalam Jabatan Struktural dan  Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 

2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 

2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002. 

Sehingga apapun yang dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian sepanjang 
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persyaratan normal dipenuhi oleh calon pejabat struktural, semuanya dianggap 

sah-sah saja. 

2.  Pengaturan sistem karier 

 Perencanaan karier adalah bagian yang sangat penting karena menentukan 

manajemen organisasi dan sumber daya manusia. Karier menunjuk pada 

perkembangan pegawai secara individual dalam jenjang jabatan atau 

kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja tertentu dalam suatu 

organisasi. Pengembangan karier harus diwujudkan pegawai secara individual, 

sedangkan dari organisasi merupakan kegiatan manajemen sumber daya 

manusia. Betapa baiknya suatu rencana karier yang telah dibuat oleh seorang 

pegawai disertai oleh suatu tujuan karier yang wajar dan realistik, rencana 

tersebut tidak akan menjadi kenyataan tanpa adanya perencanaan karier 

sistematik dan terprogram. 

3. Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

 Disisi lain bila diperhatikan bahwa ada sebagian kecil Pegawai Negeri Sipil 

yang kurang disiplin dalam arti tidak menaati ketentuan yang berlaku, misalkan 

dalam hal jam kerja (tidak masuk kantor tanpa prosedur). 

4.2.4.2 Upaya 

 Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dan untuk mendukung 

pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, dan 

untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II 

ke bawah, dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) 
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instansi daerah kabupaten untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat 

pembina kepegawaian daerah. Dalam hal ini Baperjakat melakukan upaya untuk 

mengatasi hambatan yang ada seperti (Ibu Wenny S.H Kepala Bidang 

Pengelolaan Data dan Jabatan sekaligus sebagai sekretaris Baperjakat Daerah 

Kabupaten Semarang pada tanggal 22 Agustus 2012): 

1)  Mengadakan Seleksi Melalui Fit and Proper Test 

Seleksi melalui “fit and proper test” seharusnya diberlakukan kepada semua 

Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan, baik jabatan struktural 

maupun fungsional. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelayakan mereka 

pada posisi jabatan yang akan diduduki, adapun maksud dari pada “fit and 

proper test” adalah untuk mencari kandidat yang memiliki karakteristik seperti 

sikap, minat, motivasi, ketrampilan dan watak yang tepat untuk jabatan yang 

harus diisi. Sehingga pengangkatan seseorang dalam jabatan adalah bukan 

berdasarkan “selera” pimpinan atau atasan yang mengangkat. Dalam hal ini di 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, pejabat struktural 

belum pernah mengikuti fit and proper test,perjabat struktural yang ada adalah 

eselon IIIA dan IVA.  

2) Melakukan Uji Kompetensi 

 Upaya yang juga harus dilakukan adalah dengan mengadakan uji kompetensi. 

Setiap calon pejabat yang akan diangkat dalam suatu jabatan struktural perlu 

diadakan uji kompetensi, atau dengan kata lain bahwa pengujian kompetensi 

terhadap calon pejabat struktural adalah merupakan proses yang sangat penting 

dan perlu dilaksanakan. Dalam hal ini para pejabat struktural yang ada di 
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Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang belum pernah 

dilakukan uji kompetensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Dalam bagian ini akan disampaikan kesimpulan atas permasalahan dan 

Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan 

implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian, dalam pengangkatan jabatan struktural. 

1. Pembinaan pegawai secara efektif memerlukan perencanaan kebutuhan 

pegawai yang matang. Formasi pegawai harus ditetapkan secara matang, 

terencana dan sesuai dengan kebutuh di lapangan. Jaminan pengembangan 

karier pegawai harus direncanakan dengan baik. yang terjadi hingga saat 

ini adalah manajemen pengembangan karier pegawai sering menjadi faktor 

kendala dalam mekanisme pengangkatan pegawai dalam jabatan 

struktural. Dalam pelaksanaannya, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

dalam jabatan struktural oleh Pejabat Pembina Kepegawaian daerah yang 

dibantu oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten 

Semarang pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun demikian, walaupun telah 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi belum 

mencapai objektifitas penilaian terhadap kondisi pegawai yang ada. 

Sehingga manajemen pengembangan karier pegawai yang dilaksanakan 

hanya sekedar memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan 
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perundang-undangan dan belum memenuhi apa yang diharapkan oleh 

undang-undang tersebut. 

2. Mekanisme pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan selanjutnya 

diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dan 

ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara 

Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002. Lebih khusus lagi mengenai 

syarat-syarat jabatan struktural di Bagian Hukum Sekretariat daerah 

Kabupaten Semarang di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 

2009 Tentang Persyaratan Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten 

Semarang. Namun banyak celah yang didapati pada peraturan perundang-

undangan sehingga proses pengaturan sistem pembinaan karier berjalan 

sebagaimana yang diharapkan. 
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3. Hambatan yang terjadi dalam proses pengangkatan jabatan struktural 

adalah: Pertama, dalam hal pengembangan sumber daya manusia, Bagian 

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang masih belum memiliki 

kemampuan yang cukup untuk melaksanakan program pengembangan 

sumber daya manusia. Kedua, pengusulan atau rekrutmen calon pejabat 

struktural. Ketiga, pengaturan sistem karier menjadi sangat penting karena 

menentukan dinamika organisasi untuk manajemen sumber daya manusia. 

Keempat, disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

5.2 Saran 

  Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang 

dikemukakan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah: 

1. Agar pengangkatan jabatan struktural di Bagian Hukum Skretariat Daerah 

Kabupaten Semarang berjalan dengan lebih baik, hendaknya sistem informasi 

kepangkatan dan eselonisasi lebih ditingkatkan. Dalam hal ini Baperjakat 

Kabupaten/Kota Semarang  ikut bertanggung jawab. 

2. Perlu diadakan “fit and proper test’’, dan uji kompetensi bagi pejabat struktural 

pada setiap eselon, bukan hanya pada jajaran eselon II keatas, sehingga 

perbaikan mutu pejabat struktural di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang dapat tercapai. 

3. Untuk menghasilkan pejabat struktural yang memiliki kompetensi dalam 

mengemban tugas dan tanggungjawab jabatan diharapkan proses pengangkatan 

pejabat dalam jabatan struktural di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang kedepannya lebih baik, maka Baperjakat Daerah 
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Kabupaten Semarang dianggap perlu membentuk lembaga independen yang 

berwenang melakukan Fit and Proper Test, melakukan uji kompetensi 

terhadap calon-calon pejabat struktural dengan penerapan standar kompetensi 

dan sistem pengawasan. 
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