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ABSTRAK 
 

Anjani, Putri Dewi. 2017. Pengalihan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Sebagai 

Konsekuensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Di Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Bagian Tata Negara dan Administrasi 

Negara, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dani Muhtada, Ph.D. 

Pembimbing II : Windiahsari, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci : Alih status PNS, Konsekuensi, UU Nomor 23/2014 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika UU No. 32/2004 digantikan 

dengan UU No. 23/2014, dapat kita lihat salah satu perbedaannya, perihal pembagian urusan 

pemerintahan. Dan akibat perubahan kebijakan tersebut terdapat konsekuensi yang mempengaruhi 

hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut salah satunya adalah adanya pengalihan 

urusan dari Kabupaten/Kota ke Pusat dan Kementerian, seperti halnya pengalihan P3D di beberapa 

urusan pemerintahan. Dalam hal ini urusan status kepegawaian PNS Daerah yang menduduki 

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan di 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pengalihan status kepegawaian ini merupakan 

hal baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga tidak lepas dari berbagai permasalahan 

baik berupa hambatan dan mekanisme pengalihan atau pelaksanaan teknisnya. Tujuan penelitian ini 

adalah (1) Mengetahui mekanisme pelaksanaan kebijakan pengalihan status PNS daerah menjadi 

PNS Pusat atau Kementerian sesuai dengan amanat UU No. 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah, 

(2) Mengetahui hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan 

status kepegawaian. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengalihan status PNS Daerah 

khususnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sejauh ini masih dalam proses 

pengalihan, belum clear sepenuhnya. Sebab banyak hambatan atau kendala yang dijumpai dalam 

proses pelaksanaanya. Salah satunya adalah ditemukan banyaknya ketidaksesuaian data antara data 

inventarisir dengan data yang diusulkan. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pengalihan status PNS Daerah di Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sejauh ini masih dalam proses pengalihan. Hal 

tersebut sudah melebihi tenggang waktu yang telah diamanatkan UU No. 23/2014 Tentang 

Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena banyak kendala yang dijumpai. Adapun saran dari 

penelitian ini yaitu pemerintah sebagai pemangku kewenangan lebih memperhatikan lagi legal 

standing dalam proses pengalihan status PNS serta lebih teliti dalam mengolah data agar tidak ada 

lagi masalah ketidaksesuaian data.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik seperti yang telah 

disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”  Indonesia disebut 

sebagai Negara Kesatuan karena terdiri dari beberapa pulau kecil dan pulau besar yang tersebar di 

wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang kaya dengan sumber daya alam di dalamnya. 

Di dalam menjalankan pemerintahannya, Negara Indonesia memiliki sekumpulan peraturan yang 

memuat aturan-aturan yang isinya mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan dalam kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan yang berwujud perintah dan larangan beserta sanksinya. “Aturan ini 

biasa disebut sebagai Hukum Administrasi Negara, dimana dalam hukum administrasi negara ini 

kita mempelajari bagaimana Negara dalam keadaan bergerak atau menjalankan pemerintahannya. ” 

(Anggriani 2012:6) 

Beberapa tokoh mendefinisikan Hukum Administrasi Negara sebagai berikut : 1. 

Oppenheim, mendefinisikan HAN sebagai keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus 

diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dalam menjalankan tugasnya, atau sekumpulan peraturan 

hukum yang mengikat badan-badan negara (aparat/pejabat), jika badan negara itu mulai 

menggunakan wewenangnya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Prajudi, 

mendefinisikan HAN sebagai berikut (1995:44) : a. Hukum mengenai operasi dan pengendalian 

daripada kekuasaan-kekuasaan administrasi



2 
 

 
 

atau pengawasan terhadap  penguasa-penguasa administrasi. b. Hukum yang menjadi pedoman atau 

jalan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan Undang-Undang. (Utrecht dan Djindang, 1989:13)  

Dari dua penjelasan diatas mengenai HAN, dapat diartikan bahwa Administrasi Negara itu 

adalah, aparatur negara atau pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Sedangkan Hukum Administrasi 

Negara (HAN) itu adalah aturan-aturan hukum yang berisikan peraturan-peraturan yang menjadi 

pedoman atau acuan dari aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara 

pemerintahan. HAN juga memuat batasan-batasan yang membatasi kekuasaan para aparatur negara, 

agar kekuasaan itu tidak otoriter (Utrecht dan Djindang, 1989 13-14).  

Secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting 

dalam berdirinya suatu negara modern, di samping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang 

bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (power) untuk menjalankan 

pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. 

Menurut Suradinata (1998:14),  pemerintah sebagai lembaga atau badan-badan publik yang 

mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah 

semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk 

mencapai tujuan negara. Dalam menyelenggarakan pemeritahannya, Indonesia membutuhkan 

manajemen pemerintahan yang baik demi tercapainya tujuan dari organisasi, dalam hal ini organisasi 

pemerintahan secara keseluruhan.  

Manajemen pembagian kewenangan pemerintahan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh 

bentuk atau sistem negara yang dianut negara yang bersangkutan. Contohnya adalah Negara 

Indonesia, Negara Indonesia sejak tahun 1999, meskipun menganut sistem negara kesatuan, tetapi 
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sistem otonomi daerah yang diterapkan mirip dengan praktik otonomi di negara federasi. Menurut 

Pide dan Masturi (1999:23), Secara konseptual bentuk negara itu akan menggambarkan atau 

menjelaskan pembagian kekuasaan dalam suatu negara secara vertikal yaitu antara pemerintah yang 

di pusat dan pemerintah yang di daerah, sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal 

menggambarkan pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.   

Pada umumnya manajemen pemerintahan daerah di Indonesia masih dilaksanakan melalui 

tiga asas yaitu, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemeritah daerah diberi 

wewenang penuh oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi pemerintah 

daerah di Indonesia diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahan menurut 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Di Negara Kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas daripada di Negara yang berbentuk 

Federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Negara Kesatuan meliputi 

segenap kewenangan pemerintah kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. 

Pelaksanaan otonomi daerah diatur didalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten 

dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” 

Pemikiran Moh. Yamin mengenai Pemerintahan Daerah dapat dijumpai dalam pidatonya 

tanggal 11 Juli 1945 dihadapan BPUPKI, yang antara lain mengatakan : 

Bahwa Pemerintahan dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan 

masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah, pemerintah ini dinamakan 

pemerintahan bawahan. Antara pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan itu adalah 

pemerintahan yang baik disebut pemerintahan tengah-tengah. Perkara desa diharapkan supaya 
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sifatnya diperbaharui atau disesuaikan dengan keperluan zaman baru. Tetapi yang perlu ditegaskan 

disini, yaitu bahwa desa-desa, negeri-negeri, warga-warga dan lainnya tetaplah menjadi kaki 

Pemerintahan Republik Indonesia. Dan di tengah-tengah pemerintahan atasan dan bawahan, 

dipusatkan Pemerintah Daerah (Huda, 2005:2). 

Dan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo juga memberikan penjelasannya 

tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut : 

“Di bawah Pemerintah Pusat ada Pemerintah Daerah : Tentang Pemerintah Daerah disini 

hanya ada satu pasal, yang berbunyi : Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang.” (Syaukani 

dkk, 2002:244-245) . Hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus dipakai 

untuk Pemerintah Daerah, artinya Pemerintahan Daerah harus juga bersifat permusyawaratan, 

dengan lain perkataan harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan adanya daerah-daerah istimewa 

diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang 

asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam 

menghormati adanya daerah. 

Berdasarkan pendapat dari dua tokoh perancang UUD 1945 tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah : Pertama, 

keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada asas 

desentralisasi. Kedua, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam 

penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam 

sistem pemerintahan negara. Ketiga, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan 

dengan “memandang dan mengingati hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” 

(Huda, 2005:2).  
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Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 digantikan dengan Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Era baru penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dapat kita lihat dari perbedaan yuridis maupun filosofis. Perbedaan yuridis 

tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang 

sebelumnya. Sedangkan perbedaan filosofis terlihat dari makna dan orientasi yang secara tersurat 

terkandung dalam pasal-pasal yang sebelumnya tak diatur dalam Undang-Undang sebelumnya. 

Salah satu pebedaannya, perihal pembagian urusan pemerintahan. Pada Undang-Undang 

sebelumnya urusan pemerintahan dibagi atas urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 

dapat dilimpahkan sebagian urusannya kepada perangkat pemerintah pusat atau wakil pemerintah 

pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan urusan pemerintah daerah 

dibagi atas urusan wajib dan pilihan. Namun di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan 

pemerintahan dibagi atas urusan pemerintah absolut yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, 

urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Provinsi 

dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Akibat perubahan kebijakan tersebut terdapat konsekuensi yang mempengaruhi hubungan 

pusat dan daerah di Indonesia pada dasarnya mengacu pada ultra vires doctrine  (merinci satu 

persatu urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah) dan residual power atau open end 

arrangement (konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa). Ultra vires doctrine lebih terasa pada pola 

sentralisitik sementara residual power lebih mengarah ke desentralistik. Bahkan ada menganggap 

bahwa residual power sebenarnya merupakan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang 

biasa diterapkan dalam konsep negara federal. Sementara dalam negara kesatuan kekuasaan sisa 

idealnya berada di tangan pusat. (Hanif, 2003: 35)  
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Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang. Dalam Undang-Undang ini 

ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki hubungan 

dengan pemerintah lainnya. Dan yang menjadi urusan pemerintah pusat antara lain politik luar 

negeri, pertahanan, yustisi, keamanan, moneter dan fiskal, dan agama. Sedangkan urusan pemerintah 

daerah terdiri dari dua bagian yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib merupakan 

urusan selain dari urusan pemerintah pusat dan untuk urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. 

Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga 

mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Misalnya dalam hal kepegawaian 

sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah adalah menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana fungsinya dengan cara 

melibatkan peran pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam penjelasannya disebutkan, sistem 

manajemen kepegawaian menggunakan gabungan antara unified system dan separated system, 

artinya ada bagian kewenangan pemerintah pusat dan ada bagian yang diserahkan kepada 

pemerintah daerah. Penjelasan di atas memiliki makna bahwa pemerintah melaksanakan pembinaan 

manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah yang mana meliputi penetapan formasi, pengadaan, 

pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak 

dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian jumlah.  
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Mengutip artikel suara merdeka pada tanggal 27 September 2016, 

http:/berita.suaramerdeka.com/artikel : 

Sebagai dampak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah adalah adanya pengalihan urusan dari Kabupaten/Kota ke Pusat dan Kementerian. Hal ini 

sudah sangat jelas dijabarkan dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain 

dinyatakan bahwa serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) 

sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling 

lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Oleh karena itu seluruh 

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melaksanakan penyerahan personil, Prasarana, Pembiayaan dan 

Dokumentasi (P3D) yang juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 

120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan 

pemerintahan konkuren (Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota). Salah satu penyerahan tersebut adalah pengalihan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) ke Kementerian dan Provinsi, terutama dalam hal ini adalah pengalihan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang 

menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil 

Perikanan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Peralihan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari daerah ke pusat 

merupakan hal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal-hal yang baru biasanya tidak 

lepas dari berbagai permasalahan baik berupa hambatan, tantangan dan mekanisme pengalihan atau 

pelaksanaan teknisnya. 
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Mengingat masalah pengalihan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

dialihkan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat yang berkedudukan sebagai aparatur negara 

yang bertugas sebagai pelayan umum (public service) secara profesional, jujur, dan adil. Maka, 

permasalahan sekecil apapun akan dapat mengganggu tugasnya sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat. Oleh karena itu, masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari peralihan status 

kepegawaian sudah semestinya mendapat perhatian yang cukup. 

Masalah yang timbul tersebut mungkin saja dialami oleh beberapa atau bahkan semua daerah 

di Indonesia, akan tetapi karena keterbatasan ruang dan waktu, peneliti yang berdomisili di Kota 

Semarang, Ibukota Provinsi Jawa Tengah maka, peneliti memilih Kota Semarang sebagai daerah 

penelitian. 

Oleh karena itu menurut peneliti perlu untuk dilakukan penelitian mengenai “PENGALIHAN 

STATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAERAH SEBAGAI KONSEKUENSI UNDANG-

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DI DINAS 

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH” 

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan yang 

meliputi: 

1. Pengetahuan masyarakat yang masih sangat minim tehadap pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  

2. Pengaturan mengenai mekanisme pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
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3. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atas 

pengalihan status Pegawai Negeri Sipil daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Jawa Tengah. 

4. Mekanisme pengalihan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan 

dan Pengawas Perikanan bidang mutu hasil perikanan. 

5. Hambatan atau kendala yang timbul dalam pengalihan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang menduduki Jabatan 

Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan bidang mutu hasil perikanan. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan yang 

meliputi: 

1. Pengetahuan masyarakat yang masih sangat minim tehadap pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  

2. Pengaturan mengenai mekanisme pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atas 

pengalihan status Pegawai Negeri Sipil daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Jawa Tengah. 

4. Mekanisme pengalihan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan 

dan Pengawas Perikanan bidang mutu hasil perikanan. 
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5. Hambatan atau kendala yang timbul dalam pengalihan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang menduduki Jabatan 

Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan bidang mutu hasil perikanan. 

Banyak peran dan tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas, 

maka penelitian ini hanya dibatasi pada mekanisme dan hambatan atau kendala yang dijumpai dari 

pengalihan status Pegawai Ngeri Sipil (PNS) daerah yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh 

Perikanan dan Pengawas Perikananbidang mutu hasil peikanan sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pengalihan status PNS daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan 

Pengawas Perikanan bidang mutu hasil perikanan? 

2. Kendala apa saja yang timbul akibat pengalihan status PNS daerah di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan 

dan Pengawas Perikanan bidang mutu hasil perikanan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan deskripsi jelas 

mengenai mekanisme dan kendala apa saja yang timbul dari pengalihan status Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujan untuk : 

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan kebijakan pengalihan status Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat atau Kementerian sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

2. Mengetahui hambatan atau kendala yang timbul akibat pelaksanaan kebijakan pengalihan 

status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat atau 

Kementerian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Praktis 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat praktis yang 

diharapkan diantaranya yaitu : 

a. Bagi Peneliti 

1) Memberikan informasi terkait pelaksanaan pengalihan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat atau kementerian sebagai amanat Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

2) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi seputar pengalihan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). 

3) Sebagai modal bagi peneliti yang nantinya akan terjun ke lapangan dalam dunia kerja untuk 

memberikan pelayanan bagi masyarakat. 
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b. Bagi Mahasiswa 

Dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) 

serta untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap kenyataan 

yang ada mengenai mekanisme serta kendala atau hambatan yang timbul dalam proses pengalihan 

status Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah.  

c. Bagi Instansi 

Bagi Instansi penelitian ini dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan pengalihan status 

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dialihkan ke Pemerintahan Pusat. 

d. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan memberikan informasi mengenai 

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

e. Bagi Pemerintah 

Dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan agar mengedepankan pelayanan baik 

agar tercipta Good Governance. 

1.5.2 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan hukum peneliti selama perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 
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2. Memberikan pemikiran yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum di 

Indonesia pada khusunya Hukum Administrasi Negara. 

3. Memberikan kontribusi berupa informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai sumber 

literatur untuk melakukan penelitian di bidang Hukum Administrasi Negara terutama dalam 

hal pengaturan dan mekanisme pengalihan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

4. Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan untuk dapat digunakan sebagai referensi 

dalam penelitian dan analisis yang sejenis. 

1.6 Sistematika Penulisan 
 

Untuk memahami skripsi serta memberikan gambaran mengenai garis besar yang tercantum 

dalam penelitian skripsi ini, sistematika skripsi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 

(lima) Bab, adapun perinciannya adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan daftar tabel. 

1.6.2 Bagian Pokok Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. 

Bab yang pertama adalah pendahuluan. Dalam Bab ini adalah bab pertama dalam skripsi. 

Pada bagian pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 
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masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti, serta manfaat 

penelitian. 

Bab yang kedua adalah tinjauan pustaka. Berisi peninjauan kembali pustaka-pustaka terkait 

pengaturan dan mekanisme pengalihan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Bab ketiga berisi tentang penjabaran dari metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

Metode penelitian tersebut memuat mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, jenis data yang 

peneliti gunakan, sumber data, instrumen data,  teknik pengumpulan data serta analisis data. 

Bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Pada bab ini dipaparkan mengenai data-data 

yang diperoleh saat melaksanakan penelitian baik melalui studi pustaka maupun wawancara 

mengenai pengaturan dan mekanisme pengalihan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Bab lima atau penutup merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi yang berisi 

kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan juga memuat saran dari peneliti yang bertujuan 

untuk memberikan masukan terkait pengaturan dan mekanisme pengalihan status Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah.   

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi sumber 

literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Sedangkan lampiran digunakan untuk 

mendapatkan data keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan Otonomi Daerah dan Pengalihan Status Pegawai Negeri 

Sipil sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

 

No. 

 

Nama Peneliti 

 

Judul Penelitian 

 

Perbedaan Orisinalitas 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitria Ulfah, Program 

Studi Magister Ilmu 

Pemerintahan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Mutasi 

Transfer dan Pomosi 

Pegawai Negeri Sipil pada 

Sekretariat Daerah di 

Kabupaten Kapuas. 

Dari hasil analisis Fitria Ulfah, 

bahwa pelaksanaan mutasi atas 

dasar kekeluargaan atau 

hubungan kedekatan dan 

pertimbangan suka atau tidak 

suka memang sudah wajar 

terjadi. Hal-hal seperti 

kekeluargaan atau hubungan 

kedekatan sudah melekat dalam 

pelaksanaan mutasi dengan kata 

lain susah untuk dipisahkan, 

apalagi jika pimpinan lebih 

mengutamakan kepentingan 
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individu atau  kepentingan 

politik.  

Sedangkan, penelitian skripsi 

peneliti mengambil tentang 

mekanisme pelaksanaan 

pengalihan status Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) daerah yang 

dialihkan ke pusat sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah serta 

hambatan atau kendala yang 

dihadapi akibat pelaksanaan 

pengalihan status Pegawai 

Negeri Sipil tersebut, terutama 

dalam segi administrasi dan 

pelayanan publik (public 

service) dan apakah hal tersebut 

sudah sesuai dengan konsep 

Good Governance. 

 

2. Dian Novian, pada tahun 

2010 

Sistem Pendukung 

Keputusan Mutasi, 

Penelitian Dian Novian ini 

hanya berfokus pada metode 
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Enumerasi dan Promosi 

Pegawai Menggunakan 

Metode AHP (Analytic 

Hierarchy Process). 

pengambilan keputusan dalam 

proses mutasi, enumerasi dan 

promosi pegawai. Sedangkan, 

penelitian skripsi peneliti 

mengambil masalah mengenai 

bagaimana mekanisme 

pelaksanaan pengalihan status 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

daerah, disamping itu peneliti 

juga mengkaji hambatan atau 

kendala yang dihadapi dari 

proses pengalihan tersebut. 

3. Eri Sapto Nugroho, 

Sukanto, dan Endah 

Setyowati. 

Tahun 2013. 

Pelaksanaan Mutasi 

Jabatan Struktural yang 

Dilakukan Oleh 

Pemerintah Kota Malang 

(Studi pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kota 

Malang) 

Jika ditarik kesimpulan 

penelitian ini berfokus pada 

bagaimana pelaksanaan mutasi 

yang dilakukan oleh Pemerintah 

yang mana mutasi pegawai ini 

cenderung dilatarbelakangi 

karena penurunan kinerja 

pegawai dan mutasi itu ada 

sebagai bentuk hukuman untuk 

pegawai . Sedangkan penelitian 

skripsi peneliti mengambil 
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masalah tentang bagaimana 

mekanisme pelaksanaan 

pengalihan status Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) daerah ke 

Pemerintah Pusat yang dalam 

hal ini dialihkan sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah dan 

hambatan atau kendalal yang 

dihadapi dari konsekuensi 

tersebut. 

4. Budi Santoso dan Agung 

Riyadi pada tahun 2012 

Rotasi, Mutasi, dan 

Promosi Karyawan di 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Klaten. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: Rotasi kerja yang 

dilakukan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Klaten telah 

sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar teori rotasi. Mutasi kerja 

yang terjadi di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Klaten sudah 

sesuai dengan teori mutasi. 

Promosi yang dialami oleh 

responden telah sesuai dengan 
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prinsip dari teori promosi. 

Remunerasi yang diterapkan di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Klaten tidak sesuai dengan teori 

dari remunerasi karena 

tambahan penghasilan tadi 

diberikan bukan dalam rangka 

imbal prestasi kerja tetapi 

dikarenakan adanya reformasi 

birokrasi di Kementerian 

Keuangan. 

 

Jadi bila ditarik kesimpulan pada penelitan-penelitian yang sudah dibedakan tersebut apa 

yang difokuskan dan apa yang akan dikaji sangatlah berbeda dengan penelitian skripsi yang diambil 

oleh peneliti. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut maka penelitian skripsi dengan judul  

“Dampak Pengalihan Status Pegawai Negeri Sipil Daerah Sebagai Konsekuensi Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa 

Tengah” ini lebih terfokus pada bagaimana mekanisme pengalihan status pegwai negeri sipil daerah 

dan hambatan atau kendalal yang dihadapi akibat pengalihan status Pegawai Negeri Sipil daerah 

tersebut. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
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UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi 
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dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan 

sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya 

tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan 

pemerintahan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi pemerintahan Daerah Provinsi, 

pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan 

DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas pemerintah Daerah 

Provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD kabupaten/kota. 

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun 

mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan 

daerah meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh 

pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas 

pembantuan. 
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3) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi 

kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali 

kota, dibiayai oleh APBN. 

Secara konsepsional pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, 

dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis 

globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman 

Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Otonomi Daerah dalam konteks hukum kenegaraan sebenarnya dilaksanakan berdasarkan 

prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara 

atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun 

otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara 

kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan 

yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. 

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan 

mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus 

memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya pemerintah daerah ketika membentuk kebijakan 

daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan 

kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional 

yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam 

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan 
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kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah 

dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat 

Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang 

ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan 

ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan 

sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah 

nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk 

dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke 

Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan.  

Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan 

dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan 

wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin 

hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah 

Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan 

nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak 

hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah 
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Pusat. Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-

Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. 

2.2.2 Pemerintahan Daerah 

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Widjaja (2005:140), adalah pelaksanaan fungsi-

fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah 

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pembentukan pemerintah daerah ini sesuai 

dengan amanat Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah melahirkan berbagai 

produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 

Pemerintah Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Siswanto Sunarno menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pemerintahan 

Daerah di Indonesia” (2008:54) sebagai berikut : 

Secara substansial Undang-Undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara normatif Undang-Undang tersebut telah mampu 

mengikuti perkembangan perubahan kepemerintahan daerah sesuai dengan zamannya. Secara 

empiris Undang-Undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebelum 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal 

kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, lahir dalam kancah 

retaknya reformasi di Indonesia. Kelahiran undang-undang tersebut untuk menjawab kebutuhan 

tuntutan reformasi yang memberikan implikasi dan simplikasi terhadap kedudukan DPRD berbalik 

menjadi lebih kuat dibanding dengan kekuatan eksekutif, dengan beberapa kewenangan yang 
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dimiliki, antara lain kewenangan memilih kepala daerah dan kewajiban kepala daerah untuk 

memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah, serta 

beberapa hak lainnya misalnya hak meminta keterangan, hak penyelidikan, hak menyatakan 

pendapat, dan hak menentukan anggaran DPRD. Dengan keadaan tersebut dapatlah dikatakan bahwa 

telah terjadi perubahan radikal dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Paling substansial 

adalah dalam penggunaan kewenangan yang dimiliki para penyelenggara kekuasaan oleh pemerintah 

termasuk pemerintah daerah, lebih khusus lagi hubungan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif 

daerah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam kondisi hubungan 

yang tidak memiliki pola hubungan kewenangan yang menganut kesetaraan atau kemitraan, 

sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. 

Berdasarkan suatu teoretis atau asumsi-asumsi yang dapat diungkapkan adalah pola 

hubungan kewenangan yang setara, seimbang, dan sinergis antar pemegang kekuasaan, yakni 

lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, akan 

dapat menjadi basis ke arah terciptanya sistem checks and balances  sebagai prasyarat kearah 

perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. 

2.2.3 Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi, bentuk 

pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan adalah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan 

demokrasi, di mana pemerintahan daerah dijalankan secara efektif, guna pemberdayaan 

kemaslahatan rakyat. Pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-

daerah otonom bukanlah karena hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh 

hakikat Negara Kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang 
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tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat (central 

government), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada 

pemerintah daerah (local government).  

Pengaturan pelaksana kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau 

dipancarkan. Jika kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, 

jika kekuasaan negara dipancarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagai perkembangan 

pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat ke sentralistik, yang disebabkan oleh faktor-faktor 

tertentu. “Kekuasaan pemerintah pusat tidak terganggu dengan adanya kewenangan pada daerah 

otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna untuk mengurangi kekuasaan 

pemerintah pusat” (Salim dan Gadjong, 2004:27) . Pemberian sebagian kewenangan (kekuasaan) 

kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada 

tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. 

Jadi, kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu 

berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap terletak di tangan pemerintah 

pusat. Sedangkan pengertian pemerintahan daerah itu sendiri menurut Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, meliputi : 

1) Daerah Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. 

2) Daerah Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan 

undang-undang. 

Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain, nyata, bertanggung jawab, dan seluas-
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luasnya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 selain menggunakan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, 

penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia juga menggunakan beberapa asas, antara lain : (1) 

Asas Desentralisasi; (2) Asas Dekonsentrasi; dan (3) Tugas Pembantuan. 

Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom, menjalankan Otonomi seluas-luasnya , 

disamping otonomi yang nyata dan bertanggung jawab 

1) Otonomi seluas-luasnya : 

Kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan 

di luar urusan pemerintah pusat. 

2) Otonomi nyata : 

Dalam menangani urusan pemerintahan, harus dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, 

dan berkewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang 

sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dan bertanggung jawab. Penyelenggaraannya harus 

sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi (memberdayakan daerah dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat) sebagai bagian utama dari tujuan nasional. Negara mengakui dan 

menghormati satuan-satuan pemda yang bersifat khusus dan diatur oleh UU dan Negara mengakui 

adanya masyarakat hukum adat beserta hak tradisional (sepanjang masih hidup) sesuai dengan 

prinsip NKRI : 

3) Otonomi Bertanggung jawab : 

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab disini memiliki arti bahwa pelaksanaan otonomi 

daerah harus benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yaitu untuk 
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memberdayakan daerah termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan 

dari Negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Negara Indonesia juga 

menganut beberapa asas otonomi daerah, yakni : 

1) Asas Desentralisasi 

Desentralisasi sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintah menurut Van Der Pot dibagi 

menjadi desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial merupakan 

bentuk lembaga yang didasarkan pada wilayah dan berbentuk otonom, sedangkan desentralisasi 

fungsional berbentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan tertentu. Menurut Cheema dan 

Rondinelli dalam Bastian (2005:42), “Desentralisasi mempunyai pengertian sebagai perpindahan 

wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen dan pengambilan 

keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.” Sementara itu, menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

“Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan yang dapat diklasifikasi ke dalam dua 

kategori, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Tujuan desentralisasi sangat 

dipengaruhi oleh kesepakatan dalam konstitusi suatu negara terhadap arah pertumbuhan (direction of 

growth) yang akan dicapai” (Prasojo, 2006:51). 
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2) Asas Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi menurut Wafler dalam Widjaja (2013:35) , merupakan “pelimpahan 

wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dalam wilayah 

administrasi.” “Dekonsentrasi juga dapat diartikan sebagai sentralisasi yang diperhalus, yaitu 

memberi kepercayaan kepada pejabat diluar kantor pusatnya untuk menjalankan kebijakan 

administratif di wilayah kerjanya” (Nurcholis 2005:23) . Dekonsentrasi berdasarkan Pasal 1 ayat (9) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah 

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.  

3) Tugas Pembantuan 

Selain asas desentralisasi dan dekonsentrasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

Indonesia juga menerapkan  asas pembantuan (medebewind). Menurut Bagir Manan (1994:31) , 

“Medebewind diartikan sebagai pembantu dalam penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari 

pusat atau daerah yang mempunyai tingkat lebih tinggi terhadap daerah dibawahnya dan 

dilaksanakan oleh perangkat daerah.” Medebewind sering disebut juga dengan sertatantra/ tugas 

pembantuan. Tugas pembantuan menghendaki pemerintah pusat atau pemerintah daerah otonom 

yang lebih tinggi untuk menyerahkan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan 

merupakan kewenangannya kepada daerah otonom di bawahnya. Daerah otonom yang diserahi ini 

kemudian melaksanakan melalui perangkat-perangkat daerah (dinas-dinas) dan bertanggungjawab 

kepada kepala daerah. 

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan definisi tugas 

pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan/ atau 
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desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah 

kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. 

2.2.4 Otonomi Daerah 

Pencanangan otonomi daerah di Indonesia secara formal telah dimulai pada tanggal 1 Januari 

2001. Realisasi otonomi daerah memakan proses yang panjang yang di dalam proses ini sudah tentu 

terdapat banyak kendala, hambatan, rintangan, tantangan, dan halangan dalam pelaksanaannya 

(implementasinya). Otonomi daerah dilahirkan sebagai wujud kepercayaan Pemerintah pada daerah. 

Melalui kepercayaan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya dengan 

lebih baik, efisien, adil, dan merata.otonomi daerah dicanangkan dalam rangka tercapainya suatu 

bangsa yang lebih demokratis dan sistem pemerintahan yang lebih responsif (Said, 2005:2).  

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani “autonomie” yang berarti auto adalah sendiri dan 

“nomos” adalah Undang-Undang. Jadi secara harfiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak 

dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, 

dan daerah. Selain itu otonomi dapat diterjemahkan sebagai berikut : 

1. Otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiridengan tetap menghormati 

perundang-undangan (Charles Einsemen). 

2. Otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan kelompok penduduk yang 

berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup, mengatur, mengurus, 

mengendalikan dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk (The 

Liang Gie). 
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3. Otonomi adalah hak yang diberikan kepada penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah 

tertentu untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri 

dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku. 

Pengertian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 termuat dalam 

Pasal 1 Ketentuan Umum angka 6 yang menjelaskan bahwa Otonomi  Daerah  adalah  hak,  

wewenang, dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri Urusan    

Pemerintahan    dan    kepentingan    masyarakat setempat    dalam    sistem    Negara    Kesatuan    

Republik Indonesia. 

2.2.5 Manajemen Pemerintahan 

Pada dasarnya tidak ada negara yang secara utuh menerapkan sistem sentralisasi atau 

menganut asas sentralisasi semata, dan tidak terdapat pula negara yang menganut asas desentralisasi 

semata. Terdapat suatu keniscayaan di satu sisi, tidak ada satupun urusan yang hanya dikembangkan 

secara desentralisasi semata, sebaliknya di sisi lain, terdapat sejumlah urusan yang mutlak 

sentralisasi. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengakomodasi pemikiran 

tersebut. (Maksum, 2008:21)  

Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah memuat aturan tentang bagaimana pembagian 

urusan pemerintahan pusat dan daerah tersebut. Agar lebih jelas dapat dilihat pembagian urusan 

pemerintahan dalam bagan berikut : 
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Bagan 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan  

Sumber : Soewarto Handoko, 2005, Pokok-Pokok Urusan Pemerintahan. 

2.2.6 Pembagian Urusan Pemerintahan 

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara 

pemerintah dan dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada 

pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi 

kewenangan pemerintah atau urusan absolut pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut 

Urusan 

Pemerintahan 

Absolut 

(Mutlak Urusan Pusat) 

Konkuren 

(Urusan bersama Pusat, 

Provinsi, dan Kab/Kota) 

 Hankam 

 Moneter dan Fiskal 

 Yustisi 

 Politik Luar Negeri 

 Agama 

Pilihan/Optional 

(Sektor Unggulan) 

Wajib/Obligatory 

(Pelayanan Dasar) 

Contoh : 

Pertanian, Perdagangan, 

Industri, Pariwisata, 

Kelautan, dsb. 

Contoh : 

Kesehatan, Pendidikan, 

Lingkungan Hidup, 

Pekerjaan Umum, dan 

Perhubungan 

SPM 

(Standar Pelayanan Minimal) 
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menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan (Arenawati, 

2014: 45). Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga 

kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah); urusan 

pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Provinsi; urusan pemerintah yang 

dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota (Sunarno, 2008:34). 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau 

dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil 

pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa. 

Di samping itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar 

urusan pemerintahan pusat, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan 

pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil 

pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa 

berdasarkan asa tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan ini memperhatikan 

keserasian hubungan antara susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan 

kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, 

atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis. 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri dari atas urusan 

wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman 

pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. 

Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan Daerah Provinsi 

dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 
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Teori Montesquieu dalam Trias Politica membagi urusan pemerintahan ke dalam bidang 

kekuasaan legislatif, bidang kekuasaan eksekutif, dan bidang kekuasaan yudikatif, ketiga bidang 

kekuasaan ini terpisah secara mutlak (separation of power). Di Indonesia pelaksanaannya tidak 

bersifat mutlak, tetapi dilaksanakan dengan pendistribusian kekuasaan (distribution of power) dan 

pembagian fungsi (division of function) (Widjaja, 2006:44). 

2.2.7 Tinjauan Umum Pokok-Pokok Kepegawaian 

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia 

jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu 

menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu 

(organisasi).” Selanjutnya A.W. Widjaja juga mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang 

yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam 

badan-badan usaha.” 

Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  kata  pegawai  berarti  orang yang bekerja pada 

Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya). Sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi 

Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. 

Di dalam ketentuan perundangan yang pernah berlaku, pengertian pegawai negeri tidak 

dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku umum, tetapi hanya merupakan suatu rumusan yang 

khusus berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang bersangkutan. Bezoldingings regeling lijke 

lands dienaar 1938 (BBL. 1938) menggunakan istilah landsdienaar, yang berarti pengabdi negeri, 

sedangkan Betalings regeling ambtenaren in Gepen sioneerden 1947 (BAG. 1949) menggunakan 

istilah ambtenaar yang berarti pegawai (Abdullah, 1986:13). 
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun tidak diberikan suatu 

definisi tertentu, tapi diberikan beberapa perumusan tentang istilah Pegawai Negeri. Dalam pasal-

pasal mengenai “Kejahatan Jabatan” (pasal-pasal 413 sampai dengan 437), pada pokoknya dianggap 

sebagai Pegawai Negeri dan atau disamakan dengannya adalah “seseorang yang secara tetap atau 

untuk sementara diserahi sesuatu jabatan publik”. Kemudian dalam Pasal 92 KUHP diterangkan, 

bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri, “orang-orang yang dipilih dalam pemilihan-

pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi 

diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat dan Dewan-Dewan Daerah serta Kepala-Kepala Desa” dan 

sebagainya. Jadi, pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP ini adalah luas sekali, tapi pengertian 

ini hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan “kejahatan dan pelanggaran jabatan” 

dan tindak pidana lain yang disebut dalam KUHP. 

2.2.8 Teori Pengalihan Pegawai Negeri Sipil 

Pelaksanaan mutasi atau pengalihan merupakan proses perpindahan 

posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara transfer maupun promosi yang tujuannya 

untuk penyegaran dalam tubuh organisasi, menambah wawasan dan pengalaman pegawai, mengisi 

jabatan-jabatan yang lowong, meningkatkan kinerja dan pengembangan karier. Pegawai Negeri Sipil 

memang akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik apabila dia merasa nyaman dengan 

pekerjaan yang digelutinya. Pegawai juga akan bekerja dengan baik apabila dia betul-betul 

berkompeten dipekerjaan itu. Oleh karena itu memang sudah sepantasnya apabila pegawai yang 

dimutasi dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahliannya serta dilihat dari 

kepangkatan, pengalaman dan disiplin kerjanya. Selain itu, pelaksanaan mutasi ini dilaksanakan 

sesuai kebutuhan pegawai, mekanisme dan prosedur berjalan sesuai petunjuk aturan kepegawaian. 
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Selanjutnya ada 3 teori dalam pelaksanaan pengalihan pegawai menurut Malayu S.P. 

Hasibuan (2008:40) yaitu : 

1) Merit System 

Adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif dan 

hasil prestasi kerjanya. Merit system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena output dan 

produktivitas kerja meningkat, semangat kerja meningkat, jumlah kesalahan yang diperbuat 

menurun, absensi karyawan semakin baik, disiplin karyawan semakin baik serta jumlah kecelakaan 

akan menurun. 

2) Seniority System 

Adalah mutasi yang didasarkan atau landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari 

pegawai yang bersangkutan. Sistem mutasi ini tidak objektif karena kecakapan orang yang 

dimutasikan berdasarkan senioritas belum tentu mampu menduduki jabatan yang baru. 

3) Spoil System 

Adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem mutasi ini kurang baik 

karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka. 

2.3 Landasan Konseptual 

2.3.1 Kewenangan Pemerintah Pusat 

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi 

kewenangan pusat.  Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, 

definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 

Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Pembagian urusan 
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pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota 

didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis 

nasional. Berikut kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: 

a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah Provinsi atau lintas negara; 

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah Provinsi atau lintas negara; 

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah Provinsi atau 

lintas negara; 

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat; dan/atau 

e) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 

Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Berikut penjelasannya : 

1) Urusan politik luar negeri, maksudnya adalah kewenangan pemerintah pusat misalnya 

mengangkat diplomatik atau duta untuk negara lain. Pemerintah daerah baik provinsi dan 

kabupaten tidak memiliki hak dan kewenangan mengangkat duta. Hanya pemerintahan pusat 

saja yang memiliki kewenangan tersebut. 

2) Urusan Pertahanan juga merupakan kewenangan pusat. Misalnya pembentukan angkatan 

bersenjata, menyatakan daerah atau negara dalam keadaan bahaya, pengembangan sistem 

pertahanan dan persenjataan dan lain-lain. 

3) Urusan Keamanan sebagai contoh menyangkut pembentukan kepolisian negara, penetapan 

perauran keamanan nasional, menindak pelanggar hukum negara, menindak organisasi yang 

mengganggu keamanan negara. 
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4) Urusan Yustisi yakni yang berkaitan dengan penegakan hukum seperti pendirian peradilan, 

pengangkatan hakim-hakim peradilan, mendirikan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain. 

5) Urusan agama, sebagai contoh pemberian pengakuan terhadap suatu agama ,  menetapkan 

hari libur agama secara nasional, menyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan lain-lain. 

6) Urusan moneter, yakni urusan keuangan dan fiskal. 

2.3.2 Kewenangan Pemerintah Daerah 

Urusan pemerintahan kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Definisinya adalah 

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. 

Berikut adalah kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah : 

a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota; 

b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; 

c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota; dan/atau 

d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh 

Daerah Kabupaten/Kota. 

Pembagian itu mencangkup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, 

pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren 

adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan 

nasional. 

Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatananan teritorial atau wilayah, 

seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang pada lokasi lintas negara ataupun lintas Daerah 
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Provinsi, sedang provinsi berada pada lintas kota/ kabupaten, sedang  untuk tingkat kota/ kabupaten 

berada pada area dalam kota/ kabupaten. Daerah diwajibkan memprioritaskan urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan diatas berpedoman pada standar 

pelayananan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Standar 

pelayanan minimal sendiri adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak 

diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

Sedang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayananan dasar 

mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pangan, pertanahan, 

lingkungan hidup, lingkungan hidup, pehubungangan, administrasi kependudukan, koperasi, umkm, 

kebudayaan, statistik dan perpustakaan. Untuk urusan pemerintahan  pilihan adalah  urusan yang 

wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.  Bidang yang 

termasuk adalah kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, industri, energi dan sumber 

daya mineral. 

Pemetaan Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayananan dasar sendiri 

didasarkan pada jumlah penduduk, besarnya APBD dan luas wilayah, sedang pemetaan urusan 

pemerintahan pilihan berdasarkan pada potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan 

lahan. Baik pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar dan 

urusan pemerintahan pilihan, digunakan oleh daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan 

dan penganggaran dalam segala penyelenggaraan  urusan pemerintahan daerah yang menjadi 

kewenangan daerah. Sedang pemerintah pusat menggunakannya sebagai dasar pembinaan kepada 

daerah. 
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2.3.3 Pegawai Negeri  Sipil yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

Di dalam Pasal 1 huruf (a) UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang 

dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-

syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat 

yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya 

yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan 

yang berlaku. 

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi agar 

seseorang dapat disebut sebagai pegawai negeri adalah : 

1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 

2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 

3. Diserahi tugas dalam jabatan negeri. 

4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (2) UU No.43 Tahun 1999, maka Pegawai Negeri berdasar 

pada difinisi dalam pasal 1 huruf (a) terdiri dari :  

1. Pegawai Negeri Sipil, dan 

2. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan pula bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :  

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat, 
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2. Pegawai Negeri Sipil Daerah, 

3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dari UU No. 43 Tahun 1999 ditegaskan bahwa :  

1) Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah : 

a) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, 

dan Kepanitiaan Pengadilan. 

b) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Bawahan. 

c) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom. 

d) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang 

diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan 

dan lain-lain. 

2) Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Otonom. 

3) Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu organisasi harus selalu 

disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dalam mencapai tujuan. Berkaitan dengan itu 

ada kemungkinan bahwa arti Pegawai Negeri Sipil akan berkembang di kemudian hari. 

Kemungkinan perkembangan ini harus diletakkan landasannya dalam undang-undang. 

2.3.4 Kedudukan Pegawai Negeri Sipil 

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah : 



41 
 

 

1. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk 

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

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. 

2. Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak 

diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

3. Untuk menjamin netralitas, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus 

partai politik. 

2.3.5 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil 

Hak dan kewajiban PNS sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-udang nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil 

Negara. Kewajiban dalam Undang-Undang 43 Tahun 1999 kemudian diperjelas lagi pada Peraturan 

Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. PP ini masih  berlaku sampai sekarang 

mengingat belum ada PP baru pelaksanaan Undang-Undang ASN yang mengatur hal tersebut. 

Berikut Hak dan Kewajiban PNS menurut Undang-Undang. 

Kewajiban PNS menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 

1) Setip Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 

Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. (Pasal 4) 

2) Setiap Pegawai Negeri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, 

kesadaran, dan tanggungjawab. (Pasal 5) 

3) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. (Pasal 6 huruf a) 
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4) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat 

yang berwajib atas kuasa undang-undang. (Pasal 6 huruf b) 

Kewajiban PNS Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara tertuang dalam Pasal 23, adalah sebagai berikut: 

1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 

2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 

4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan 

tanggung jawab. 

6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada 

setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 

7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik. 

Kewajiban PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur 

tentang Disiplin PNS ada dalam Bagian 3 Pasal 3, sebagai berikut : 

1) Mengucapkan sumpah/janji PNS 

2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan 

3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD-RI 1945, NKRI dan Pemerintah 

4) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan 
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5) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, 

kesadaran, dan tanggung jawab 

6) Menjunjung 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, 

keuangan, dan materiil 

11) Masuk kerja dan menaati jam kerja 

12) Mencapai sasaran kerja pegawai yang diteteapkan 

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 

17) Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

2.3.6 Hak Pegawai Negeri Sipil 

Hak Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah sebagai 

berikut : 

1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan 

tanggung jawabnya. (Pasal 7) 

2) Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti. (Pasal 8) 
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3) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan 

tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan. (Pasal 9 angka 1) 

4) 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. (Pasal 9 angka 2) 

5) Setiap PNS yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka. (Pasal 9 angka 3) 

6) Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas 

pensiun. (Pasal 10) 

Hak Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara tertuang dalam Pasal 23, adalah sebagai berikut : 

1) Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas 

2) Cuti 

3) Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua 

4) Perlindungan 

5) Pengembangan Kompetensi  

2.3.7 Kepegawaian Daerah 

Dalam sistem kepegawaian secara nasional, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting 

untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan 

dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian 

kewenangna di bidang kepegawaian diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem 

kepegawaian daerah. Kepegawaian daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, pesyaratan, 
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pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, 

pembinaan, kedudukan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan 

merupakan subsistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian, kepegawaian daerah 

merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. 

Sistem manajemen pegawai sesuai dengan kondisi pemerintahan saat ini, tidak murni 

menggunakan unified system namun sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi maka dalam hal 

ini menggunakan gabungan unified system dan separated system, artinya ada bagian-bagian 

kewenangan pemerintah dan ada bagian-bagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah untuk 

selanjutanya dilaksanakan oleh pembina kepegawaian daerah. Prinsip lain yang dianut adalah 

memberikan suatu kejelasan dan ketegasan bahwa ada pemisahan antara pejabat politik dan pejabat 

karier baik tata cara mengenai rekrutmennya maupun kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, dan 

pembinaannya. Berdasarkan prinsip dimaksud, maka pembina kepegawaian daerah adalah pejabat 

karier tertinggi pada pemerintah daerah. 

HAW. Widjaja menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul “Penyelenggaraan otonomi di 

Indonesia” (2005:145) : 

Bahwa penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi umum menjadi 

kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

sedangkan untuk mengisi jabatan tertentu diperlukan kualifikasi khusus, seperti tenaga ahli di bidang 

tertentu, pengalaman kerja tertentu di kabupaten atau kota, maka pembina kepegawaian tingkat 

provinsi dan atau pemerintah dapat memberikan fasilitas. Hal ini dalam rangka melakukan 

pemerataan tenaga-tenaga pegawai tertentu dan penempatan pegawai yang tepat sesuai dengan 

kualifikasi jabatan yang di perlukan di seluruh daerah.  
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Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil daerah disediakan dengan menggunakan dana alokasi dasar 

(DAD) yang ditetapkan secara nasional, merupakan bagian dalam dana alokasi umum (DAU) yang 

dinyatakan secara tegas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah apabila terjadi mutasi 

pegawai-pegawai antar daerah atau dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya serta untuk kepastian 

penghasilan yang berhak diterima oleh setiap pegawai. 
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2.4 Kerangka Berfikir 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Berdasarkan teori pengalihan pegawai menurut Malayu, S.P. Hasibuan (2008:40), pengalihan 

Status Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan 

dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah ke Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menganut teori gabungan 

antara merit system dan seniority system. Menurut hasil analisis peneliti, pelaksanaan 

pengalihan ini berdasarkan pada landasan yang bersifat ilmiah dan objektif berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat yang didalamnya sudah ada kriteria yang 

menjadi patokan Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan sebagai konsekuensi 

diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Gabungan antara kedua sistem ini 

menjadikan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja serta hasil prestasi kerja dari pegawai 

yang bersangkutan menjadi dasar dalam pengalihan status pegawai. Serta 

penyesuaian/inpassing yang dikehendaki karena kebutuhan pengadaan pegawai dari instansi 

terkait. 

Mekanisme pengalihan status Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai amanat Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam hal ini urusan Kelautan 

dan Perikanan, telah disesuaikan dengan Perka BKN Nomor 7 Tahun 2016 didalam Bab III  
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tentang Tata Cara Pengalihan, mekanisme pengalihan status Pegawai Negeri Sipil Daerah 

tersebut adalah sebagai berikut : 
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1) Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan 

daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh 

Perikanan dan Pengawas Perikananbidang mutu hasil perikanan yang akan dialihkan 

menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat yang 

berwenang. 

2) Pejabat yang berwenang berdasarkan daftar nominative yang disampaikan oleh masig-

masing Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyampaikan seluruh daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil 

yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikananbidang 

mutu hasil perikanan setelah diperiksa kebenaran dan keabsahannya kepada Kepala 

Badan Kepegawaian Negara. 

3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut 

contoh sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2016. 

4) Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Keputusan Pengalihan 

Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki 

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas PerikananBidang Mutu Hasil 

Perikanan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

5) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, ditetapkan 

berdasarkan usul dari pejabat yang berwenang. 

6) Dalam menetapkan Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud, Kepala Badan 

Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang 

ditunjuk. 
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7) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud, dibuat menurut contoh sebagaimana yang 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2016, dan tembusannya antara lain 

disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, 

Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

8) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud tersebut disampaikan kepada Pejabat yang 

berwenang untuk diteruskan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. 

9) Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan sebagaimana 

dimaksud kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

2. Adapun hambatan atau kendala yang dijumpai dalam proses pengalihan status Pegawai 

Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat, antara lain sebagai berikut : 

a. Faktor Internal  

1) Adanya keengganan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk alih status 

b. Faktor Eksternal  

1) RPP Urusan sebagai Dasar Kewenangan Daerah belum terbit 

2) RPP Perangkat Organisasi Daerah belum terbit 

3) Alih status PNS cukup besar sehingga membebani APBD dan APBN 

4) Data Pegawai Negeri Sipil sangat dinamis 

5) Pemerintah Daerah yang enggan menyerahkan Personil dan/atau Aset Daerah  

 

5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Melihat perubahan urusan pemerintah yang beralih terutama dalam hal P3D, begitu 

panjangnya mekanisme pengalihan status Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai konsekuensi 
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penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, seharusnya pemerintah sebagai 

pemangku kewenangan lebih memperhatikan dan mengutamakan adanya payung hukum 

yang kuat untuk melindungi atau memperhatikan kejelasan status kepegawaian personil PNS 

yang dialihkan. Sebab jika pemerintah tidak memperhatikan hal ini, dikhawatirkan personil 

PNS yang dialihkan nasibnya menjadi semakin terkatung-katung karena ketidakjelasan 

aturan yang ada dan enggan untuk dialihkan. 

2. Untuk kendala atau hambatan yang dijumpai dalam proses pelaksanaan pengalihan status 

Pegawai Negeri Sipil Daerah, diharapkan dari segi pelaksana untuk dapat lebih teliti dalam 

memberikan data personil Pegawai Negeri Sipil yang lebih valid atau meninjau ulang data 

tersebut agar tidak terjadi lagi ketidaksesuaian antara data inventarisir dengan data yang 

diusulkan. Sebab hal ini menjadi hal yang riskan dalam kelancaran proses pengalihan. Serta 

lebih memperhatikan dalam hal penulisan Nama, NIP, Jabatan, dan Tempat Tanggal Lahir 

Pegawai Negeri Sipil terkait. 
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