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ABSTRAK 

 

 

Iman, Nur. 2019. Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer K-II Di 

Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Arif Hidayat, S.H.I., M.H. 

Kata Kunci :Kedudukan, Perlindungan Hukum, Tenaga Honorer 

 Penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara mempengaruhi keduduka dan perlindungan hukum tenaga honorer k-ii, 

sebab istilah tenaga honorer dalam Undang-undang itu tidak dibahas. Dalam 

undang-undang itu yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai 

Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjiang Kontrak. 

 Kedudukan dan perlindungan hukum  tenaga honorer k-ii adalah hal yang 

penting bagi nasib tenaga honorer. Kedudukan hukum merupakan status penting 

bagi subjek hukum, mengingat implikasi dari kedudukan adalah hak dan 

kewajiban bagi subjek hukum. Sedangkan perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi 

manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan dasar. 

 Mengurai permasalahan tenaga honorer k-ii dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Dimana 

pendekatan kualitatif dilakukan dengan turun langsung kelapangan, sedangkan 

penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yg terdiri dari identifikasi 



 

ix 

hulum dan efektifitasnya. Untuk hal itu,dilakukan pengumpulan data dengan cara 

wawancara, observasi, dokumentasidan studi kepustakaan. 

 Tenaga honorer merupakan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh 

pejabat pembina berwenang berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 

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

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Tahun 2005 Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tentang Pengangkatan Tenang Tenaga Honorer 

Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam perjalan waktu, peraturan 

pemerintah itu mengalami perubahan selama dua kali. Perubahan pertama 

dilakukan pada tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, 

lalu tahun 2012 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Pada 

Peraaturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2012 Tenaga Honorer dibedakan menjadi 

Tenaga Honorer K-I dan Tenaga Honorer K-II.  Berlakunya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara membuat tenaga honorer-ii 

yang mempunyai fungsi jabatan fungsional berkesempatan menjadi PPPK. hal itu 

tidak disambut baik oleh tenaga honorer k-ii. Tenaga honorer mempunyai 

perlindungan hukum berupa jainan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan kematian. 

Sedangkan perbedaan dengan PPPK terdapat pada Jamian bantuan hukum yang 

dimiliki PPPK. Namun realisasi tentang perlindungan hukum bagi tenaga honorer 

belum terwujud. 

 Tenaga honorer K-II yang mempunyai jabatan fungsional mempunyai 

kesempatan menjadi PPPK. sedangkan untuk Tenaga honorer mempunyai 

perlindungan hukum berupa jainan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan kematian. 

Sedangkan perbedaan dengan PPPK terdapat pada Jamian bantuan hukum yang 

dimiliki PPPK. Namun realisasi tentang perlindungan hukum bagi tenaga honorer 

belum terwujud. Untuk itu sebagai wujud dari pemerintahan yang baik, 

hendaknya pemerintah memegang teguh asas akuntable terhadap Perlindungan 

hukum yang suda diundangkan, hal itu juga sebagai wujud dari kepastian hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

     Manusia sebagai makhluk sosial selalu di dorong untuk melakukan 

hubungan sosial di antara sesamanya. Cara-cara untuk melakukan hubungan 

tersebut tampak dalam berbagai bentuk yang dapat di lihat dalam kehidupan 

sehari-hari. Seperti halnya lalu- lintas kendaraan di jalan raya, sekalipun berpuluh-

puluh bahkan beratus-ratus kendaraan yang lalu-lalang di jalan raya, namun 

hampir-hampir tidak terlihat kendaraan yang bertabrakan satu sama lain, 

sekalipun hal tersebut mungkin saja terjadi nampak hanya sebagian kecil saja. 

Dari sini tampak adanya keteraturan atau ketertiban dalam hubungan tersebut 

Demikian pula dengan hubungan perdagangan bahwa barang-barang dan jasa-jasa 

tersebut tersalur secara tertib dan teratur kepada mereka yang membutuhkannya 

Keteraturan dan ketertiban itu ditimbulkan oleh adanya kaedah-kaedah atau 

ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, diantaranya adalah kaedah-

kaedah/norma-norma hukum, yang membuat hubungan-hubungan sosial tersebut 

dapat berlangsung secara tertib dan teratur. Jadi ketertiban dan keteraturan 

merupakan syarat bagi berlangsungnya hubungan antara sesama anggota 

masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Negara hukum merupakan salah satu produk kekuasaan yang dihasilkan 

melalui suatu proses kesepakatan politik di parlemen. Hukum yang dihasilkan 

kemudian diberlakukan ditengah-tengah kehidupan masyarakat setelah mendapat 

pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.  
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Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak eksekutif dalam tata kenegaraan 

berfungsi sebagai roda yang menjalankan pemerintahan. Menurut Undang-

undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 pemegang 

kekuasaan pemerintahan berada ditangan Presiden. Dalam pelaksanaan 

pemerintahannya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan mentri-

mentrinya.  

 UUD 1945 pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

Provinsi-provinsi dan Provinsi-provinsi itu dibagi menajdi kebupaten-kabupaten, 

hal itulah yang akhirnya membuat istilah otonomi daerah. 

Perkembangan otonomi daerah, pemerintah daerah bekerja semakin giat 

untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini tidak lain 

dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspirasi rakyat 

dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan 

baik (M.Busrizalti, 2013:71).  Otonomi daerah juga memberikan peran penting 

kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan 

sendiri sehingga aspirasi dari masyarakat dapat diterima langsung dan 

dilaksanakan secara langsung.  

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah mempunyai wewenang 

baik secara terikat maupun wewenang bebas untuk mengambil keputusan-

keputusan untuk melakukan  pelayanan  publik,  wewenang  terikat  artinya  

segala  tindakan  yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dasar, 

sedangkan wewenang bebas artinya pemerintah secara bebas menentukan sendiri 

mengenai isi dari  keputusan yang akan dikeluarkan karena aturan dasarnya 
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memberi kebebasan kepada penerima wewenang (Sadjijono, 2011:59-

60).Wewenang pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan di 

segala aspek termasuk didalamnya adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan 

pengangkatan tenaga honorer di daerah. 

Tenaga honorer dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja 

PNS yang mana PNS tersebut sudah tidak mungkin menjalankan kinerjanya 

dengan baik dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yang salah salah 

satunya dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari Pemerintah 

Daerah itu sendiri. Tenaga honorer memegang peranan penting demi 

terselenggaranya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, karena pelayanan 

publik adalah hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri 

sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri.  

Tenaga honorer memiliki pengertian yaitu seseorang yang diangkat oleh 

pejabat  pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk 

melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang 

penghasilannya menjadi beban APBN/APBD.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tenaga honorer ini 

kemudian dibedakan menjadi 2 yaitu tenaga honorer kategori K1 dan tenaga 

honorer kategori K-II. 

Alasan diberlakukannya tenaga honorer lebih kepada karena perekrutannya 

bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau massif.  Hal juga didasari banyaknya 

0rganisasi pemerintah daerah yang membutuhkan tambahan  pegawai sebagai 

upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik terutama di daerah – 
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daerah dalam jumlah yang kadang – kadang besar juga. Hal ini didasarkan pada 

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

Pasal ayat 3 yang berbunyi : Disamping pegawai negeri sipil sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1,  pejabat yang berwenang dapat  mengangkat pegawai  

tidak  tetap. Pegawai  tidak  tetap ini dapat dikategorikan  sebagai  tenaga  honorer  

dan  tenaga kontrak (http://www.anneahira.com/honorer.html diakses pada tanggal 

16 September 2017 pukul 21.22 wib). 

Berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

keberadaan tenaga honorer ini kemudian dihapus. Istilah tenaga honorer tidak ada 

dalam uu no.5 tahun 2014 ini dan digatikan dengan pegawai pemerintah dengan 

penggunaan kontrak (PPPK). Tetapi tenaga honorer tidak bisa menjadi pegawai 

pemerintah dengan  penggunaan kontrak ini mengingat untuk menjadi pegawai 

pemerintah dengan penggunaan kontrak harus ada seleksi dan test sehingga 

pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menjaring pegawai pemerintah dengan 

penggunaan kontrak dan harus sesuai dengan kebutuhan mengingat pegawai 

pemerintah dengan penggunaan kontrak mempunyai hak yang sama dengan PNS 

yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan 

ketenagakerjaan.  

Berlakukannya pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian kontrak maka mau 

tidak mau pemerintah daerah harus menghapus keberadaan tenaga honorer sesuai 

dengan amanat UU No.5 tahun 2014. Tetapi hal ini justru tidak menciptakan 

sebuah ketidak adilan bagi tenaga honorer yang telah bekerja selama puluhan 

tahun berharap suatu saat dapat diangkat menjadi calon PNS tiba-tiba dengan 
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berlakunya aturan baru maka mereka dihapuskan.  

Eksistensi pegawai honorer daerah diakui secara formal dalam UU No. 43 

tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian Pasal 2 ayat (3) dan diimplementasikan dalam struktur sumber daya 

aparatur Indonesia, yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat khususnya di daerah. 

Tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih banyak menjadi prioritas 

pertama untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal terdapat 

beberapa tenaga honorer yang mempunyai masa kerja yang sama, tetapi jumlah 

tenaga honorer melebihi lowongan formasi yang tersedia, maka diprioritaskan 

untuk mengangkat tenaga honorer yang berusia lebih tinggi. 

Tenaga honorer yang usianya menjelang 46 (empat puluh enam) tahun, maka 

yang bersangkutan menjadi prioritas pertama untuk diangkat menjadi Calon 

Pegawai Negeri Sipil. Pengertian “menjelang usia 46 (empat puluh enam) tahun” 

yaitu apabila dalam tahun anggaran berjalan yang bersangkutan tidak diangkat 

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka untuk tahun anggaran berikutnya 

menjadi tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri 

Sipil karena telah berusia lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun. 

Pasal 4 ayat (2), tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan 

penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baru dapat diangkat menjadi Calon 

Pegawai Negeri Sipil apabila semua tenaga honorer yang dibiayai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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seluruhnya secara nasional telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 

sebelum Tahun Anggaran 2009. 

Tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum diangkat menjadi Calon 

Pegawai Negeri Sipil sampai Tahun Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang 

tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai 

Negeri Sipil. 

Tahun 2009 secara nasional tenaga honorer yang dibiayai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

telah selesai seluruhnya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka 

tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bekerja pada instansi pemerintah 

dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebijakan 

nasional, berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan 

negara. 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 bahwa tenaga hoorer yang tidak 

dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pengeluaranan belanja daerah akan dilaksanakan sleksi untuk mengisi formasi 

cpns pada tahun anggaran 2013 sampai 2014. 

Kabupaten Brebes adalah salah satu kabupaten yang termasuk kedalam 

wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Kabubapen Brebes merupakan 

kabupaten dengan jumlah pnduduk terbesar di Jawa Tengah yaitu dg jumlah 
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1.796.004 (https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/10/26/1533/jumlah-penduduk-

dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-

tengah-2015-2017.html). Dengan adanya jumlah penduduk yang besar tentu 

membutuhkan pegawai yang memadai untuk bisa menjalankan pelayanan publik 

yang optimal terhadap masyarakat. 

Data dari data Badan  Kepegawaian Negara yang tercetak pada tanggal 02-07 

tahun 2012 tercatat ada 2788 Pegawai Honorer Kategori K-II yang aktif mengabdi 

diberbagai unit kerja di Kabupaten Brebes. 

Tahun 2015 data honorer k-ii berubah menjadi 1668 orang. Itu berdasarkan 

pada surat yang dikirimkan oleh Bupati Brebes kepada Mentri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi bernomor 800/00656/2015 tentang data honorer 

kategori ii yang memenuhi kriteria PP No. 56 Tahun 2012 yang tidak lulus seleksi 

CPNS. 

Kepastian hukum 1668 orang tenaga honorer kategori ii kembali terkatung-

katung tidak jelas, karena dalam aturan  tidak ada yang membahas tentang nasib 

mereka sama sekali. Sedangkan janji manis dalam peraturan pemerintah 

sebelumnya belum terrealisasi. Lebih lengkap mengenai perkembangan tenaga 

honorer K-II lihat tabel 1.1 dibawah ini 

Tabel  1.1 Data Perkembangan Tenaga Honorer 

No Sumber Data Tahun Jumlah Tenaga 

Honorer 

1. Badan 

Kepegawaian 

2005 2788 

https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/10/26/1533/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2015-2017.html
https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/10/26/1533/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2015-2017.html
https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/10/26/1533/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2015-2017.html
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Nasional 

2.  Surat Bupati 

Brebes kepada 

Mentri 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 

800/00656/2015 

2015 1668 

 

Pada tahun 2018 terjadi demontrasi yang dilakukan oleh Tenaga honorer k-ii 

didepan gedung DPRD Kab. Brebes, sebagai bentuk penolakan terhadap tes 

CPNS yang dilakuka oleh pemerintah (https://nusantara.medcom.id/jawa-

tengah/peristiwa-jateng/5b2VgRdb-ribuan-honorer-di-brebes-demo-tolak-cpns) 

yang dalam  tuntutannya menolak adanya tes CPNS yang akan dilaksanakan pada 

tahun 2018karena mereka yang merasa sudah lebih dahulu melakukan pengabdian 

belum semuanya diangkat menjadi CPNS. 

Permasalahan pengangkatan honorer menjadi CPNS yang belum menemui 

titik terang bagi para honorer tidak membuat mereka menjadi malas untuk 

bekerja, itu bisa dilihat dari kinerja tenaga honorer yang dalam bahasa mereka, 

mereka menjuluki sebagai juru tombok dalam setiap kerjanya. Semisal menjadi 

pendamping ekstrakurikuler dan menjadi admin DAPODIK (Data Pokok 

Pendidikan), yang ketika pada masa deadline upload tidak bisa kompromi dengan 

https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa-jateng/5b2VgRdb-ribuan-honorer-di-brebes-demo-tolak-cpns
https://nusantara.medcom.id/jawa-tengah/peristiwa-jateng/5b2VgRdb-ribuan-honorer-di-brebes-demo-tolak-cpns
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waktu yang kadang dilakukan pada jam 03.00 WIB. Namun masa-masa 

penerimaann gaji banyak diantara honorer prihatin dan juga trenyuh karena tidak 

cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi untuk persoalan kinerja mereka merasa 

lebih banyak porsinya dibanding PNS. 

Berdasarkan uraian pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam lagi mengenai Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer di 

Kabupaten Brebes. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan 

judul: “KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA 

HONORER KATEGORI II DI KABUPATEN BREBES SETELAH 

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG 

APARATUR SIPIL NEGARA”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut diatas terdapat beberapa masalah yang mungkin 

timbul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kesenjangan antara Tenaga Honorer K-II dan Pegawai Negeri Sipil 

2. Adanya diskriminasi dalam lingkup kerja antara Honorer dan PNS 

3. Pengangkatan Honorer K-II menjadi Pegawai Negeri Sipil yang belum 

terrealisasi 100% 

4. Adanya Undang-undang Aparatur Sipil Negara Tahun 2014 yang didalamnya 

tidak memuat tentang Tenaga Honorer 



10 

 

 

 

5. Adanya istilah baru dalam Undang-undang ASN tahun 2014 yaitu Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pengertiannya berbeda 

dengan tenaga honorer 

1.3. Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu pada 

kedudukan dan  perlindungan  hukum tenaga honorer di kabupaten brebes setelah 

adanya Undang-undang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian melibatkan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan beberapa Organisasi Pemerintah 

Daerah yang terkait dengan tenaga honorer. Tenaga Honorer yang dimaksud 

adalah Tenaga Honorer K-II. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas tentang identifikasi dan pembatasan masalah, 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan hukum tenaga honorer K-II di kabupaten Brebes 

setelah adanya UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara? 

2. Bagaimana Kedudukan Hukum tenaga Honorer K-II setelah adnaya UU 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten 

Brebes? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan  masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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1. Mendeskrepsikan dan menganilisis bagaimana kedudukan dan perlindungan 

hukum tenaga honorer K-II di kabupaten Brebes setelah adanya UU No.5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis kepastian hukum tenaga Honorer K-II 

setelah adnaya UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di 

Kabupaten Brebes. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi beberapa 

pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini menemukan bagaimana kepastian hukum tenaga 

honorer k-ii di kabupaten Brebes setelah berlakunya Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara serta dapat 

menambah referensi mengenai tenaga honorer K-II. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyikapi tenaga 

honorer yang masih ada didalam organisasi pemerintahan daerah di 

kabupaten Brebes. Guna terciptanya Pegawai profesinal dan tidak 

berpihak, menciptakan lingkungan kerja yang nondiskrimatif, Memelihara 

dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, 

Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, dalam 

melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, Memberikan layanan 
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kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, 

berhasil guna, dan santun, kesetaraan dalam pekerjaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Terkait penelitian Tenaga Honorer di Kabupaten/Kota telah banyak dikaji 

oleh para peneliti, namun untuk pembahasan Kedudukan dan Perlindungan 

Hukum Tenaga Honorer di Kabupaten Brebes belum ada yang melakukannya. 

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, didapatkan beberapa penelitian 

terdahulu yang akan disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian  Persamaan  Perbedaan  Kebaruan 

1. Bambang Tri 

Wahyudi, 

Tesis 

Universitas 

Gajah Mada, 

2017. 

Kedudukan 

Hukum Tenaga 

Honorer Setelah 

berlakunya 

Undang-undang 

No. 5 tahun 

2014 Aparatur 

sipil Negara 

(dikantor 

Sekterariat 

Daerah Kota 

Ternate) 

 Membahas 

tentang 

kedudukan 

Hukum 

Tenaga 

honorer 

setelah adanya 

undang-

undang No.5 

tahun 2014 

tentang 

Aparatur sipil 

Negara 

 Tidak hanya fokus 

pada kedudukan 

hukumnya saja 

melainkan pada 

perlindungan 

hukum tenaga 

honorer 

 Tempat penelitian 

berbeda antara 

Sekratariat Daerah 

Kota ternate  

dengan Kab. 

Brebes 

 Tahun permbuatan 

skripsi lebih baru dan 

lebih spesifik karena 

banyak peraturan 

yang lebih baru. 

 Skripsi yang ditulis 

oleh penulis juga 

membahas menganai 

perlindungan hukum 

tidak hanya 

kedudukan hukum. 

2. Hermansyah 

Rinaldi, Tesis 

Universitas 

Andalas, 2016 

Perlindungan 

Hukum Tenaga 

Honorer Pada 

Pemerintah kota 

Padang Pasca 

Pelaksanaan 

Undang-undang 

no. 5 Tahun 

2014 Tentang 

 Membahas 

tentang 

Perlindunga

n Hukum 

Tenaga 

Honorer 

pada 

lingkup 

Organisasi 

Pemerintah 

Daerah. 

 

 Tidak hanya fokus 

pada perlindungan 

hukumnya saja 

elainkan juga pada 

kedudukan 

hukumnya juga 

 Tempat penelitian 

antara Badan 

Kepegawaian Kota 

Padang dengan 

Kabupaten Brebes 

 Skripsi yang ditulis 

oleh penulis lebih 

lengkap karena 

membahas tentang 

Kedudukan dan 

Perlindungan Hukum 

Tenaga Honorer 

Setelah Undang-

undang No. 5 Tahun 

2014 Tentang 

Aparatur Sipil 

Negara. 
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Aparatur Sipil 

Negara (Studi 

Pada Badan 

Kepegawaian 

Daerah Kota 

Padang) 

3 Made Aditya 

Pramana 

Putra, Jurnal 

Magister 

Hukum 

Udayana, 2016 

Perlindungan 

Hukum Tenaga 

Honorer Setelah 

Berlakunya 

Undang-undang 

N0. 5 Tahun 

2014 Tentang 

Aparatur Sipil 

Negara 
 

 Membahas 

tentang 

Perlindunga

n Hukum 

Tenaga 

Honorer 

setelah 

adanya 

Undang-

Undang No. 

5 Tahun 

2014 

Tentang 

Aparatur 

Sipil Negara 

 Tidak hanya 

membahas 

Perlindungan 

Hukumnya 

melainkan juga 

tentang Kedudukan 

hukum 

 Tempat penelitian 

di Kabupaten 

Brebes 

 Skrisi yang di tulis 

lebih spesifik 

 Undang udang yang 

digunakan adalah 

undang undang 

terbaru 

 Bahasannya dalam 

penelitian adalah 

Kedudukan dan 

perlindungan 

Hukum 

 

 

2.2. Landasan Konseptual 

2.2.1. Kedudukan Hukum  

Kedudukan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memupunyai  beberapa makna: tempat kediaman; tempat pegawai; 

letak atau tempat suatu benda; tingkatan atau martabat; keadaan yang 

sebenarnya;  status.  

Beberapa makna  yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dapat disimpulkan kedudukan sama seperti dengan posisi. 

Jika dikaitkan dengan kedudukan sebuah peraturan perundang-

undangan berarti berbicara terkait dimana posisi peraturan tersebut 

dalam hierarki perundang-undangan atau posisi peraturan tersebut 

dalam konsep negara hukum Indonesia. 
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Hans Kelsen memperkenalkan “teori aquo”, dalam teori tersebut  

norma hukum mempunyai sifat berjenjang dan berlapis dalam suatu 

hierarki tata susunan. Hierarki tersebut digunakan apabila ada 

pertentangan peraturan perundang-undangan maka yang digunakan 

peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. 

2.2.2. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek 

hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan 

maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran 

tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki 

konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

2.2.3. Tenaga Honorer Kategori II 

Yang dimaksud dengan Tenaga Honorer Kategori II dalam 

tulisan ini adalah adalah Tenaga honorer berdasarkan pada 

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 

Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai 

Negeri Sipil Romawi I huruf (b) yang berbunyi “Tenaga Honorer 

yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 



16 

 

 

 

dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di 

instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada 

tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara 

terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan 

tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 

Januari 2006.” 

2.2.4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 214 Tentang Aparatur Sipil 

Negara 

Yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara adalah Undang-undang Pengganti 

undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian yang sudah tidak sudah tidak sesuai dengan tuntutan 

nasional dan tantangan global 

 

2.3.Landasan Teori 

2.3.1. Teori Negara Hukum 

A. Pengertian Negara Hukum 

Istilah “negara hukum” terdiri dari dua kata yaitu “negara” dan 

“hukum”. Kata “negara” berasal dari bahasa sangsakerta dan mulai 

terpakai sejak abad ke-5 dalam ketatanegaraan Indonesia. Awal 

mulanya, kata tersebut digunakan untuk menamai Negara Tarum 
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(Tarum Negara) di bawah Kepala Negara Punawarman di Jawa Barat 

(Didi Nazmil Yunas, 1992:18). Hugo De Groot (1583-1645) 

mengatakan bahwa negara adalah ibarat suatu perkakas yang dibuat 

oleh manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan 

umum (Samidjo, 1986:28).  

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat waarin 

de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht” 

(negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi 

oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam 

rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut 

maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een binding van rechter 

administatie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de 

bevoegdheden van de wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan 

pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan 

kewenangan oleh pembuat undang-undang. Dalam negara hukum 

segala sesuautu harus dilakukan menurut hukum (evrithing must be 

done according to law). Negara hukum menentukan bahwa 

pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus 

tunduk pada pemerintah. (Ridwan HR, 2014:21) 

B. Konsep Negara Hukum 

Sejak dulu kala orang telah mencari arti negara hukum, 

diantaranya Plato dan Aristoteles.   

Menurut  Plato menyatakan bahwa negara yang baik 

adalah negara yang berdasar atas hukum (nomoi), 

dan yang bukan diperintah oleh para ahli pikir saja. 
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Ajaran Plato dan Aristoteles mengandung filsafat 

yang menyinggung angan-angan atau cita-cita 

manusia, yaitu cita-cita untuk mengejar kebenaran, 

kesusilaan, keindahan dan keadilan (Soemarsono 

Maleha, 2007:306),  

Sedangkan teori negara hukum menurut Aristoteles, seorang ahli 

pikir dari Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara 

hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin 

keadilan bagi seluruh warga negara (Soemarsono Maleha,2007:305). 

Pada dasarnya konsep negara hukum tidak terpisahkan dari 

pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah 

ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum 

atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak 

rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit 

untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena 

perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi 

masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.  

Ada dua tokoh yang mengambangkan unsur negara hukum yaitu 

Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur negara 

hukum rechtsstaat ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang penting dalam 

sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain (Jimly Asshiddiqie, 

2007: 311) 

a. Hak-hak asasi manusia; 

b. Pemisahan/Pembagian kekuasaan; 

c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang telahada; 

d. Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri. 

Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari 

kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai 
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unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu (Jimly Asshiddiqie, 

2007: 311) 

a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada 

kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di 

hukum jika melanggar hukum.  

b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik 

selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat 

negara. 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang 

dan keputusan-keputusan pengadilan.  

 

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum 

rechtsstaat dan konsepsi negara hukum the rule of law yang telah 

mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya 

merupkan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan 

indivisualisme. Bagi konsepsi negara hukum rechtsstaat penegakan 

hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang 

sesuai dengan pahamegisme bahwa hukum identik dengan Undang-

Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara 

hukum the rule of law, penegakan hukum bukan berarti penegakan 

hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan 

hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum 

yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis 

tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang 

dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum (Ni‟matul Huda, 

2005:1). 

C. Konsep Negara Hukum Indonesia 

Konsep negara hukum juga ada di Indonesia yaitu pada UUD 

tahun 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 

(1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah 
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menurut Undang-undang Dasar.” Tidak hanya itu keinginan Founding 

Father untuk menciptakan negara hukum juga tercermin dalam 

Pembukaan UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “.....yang terbentuk 

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 

rakyat.....”. 

Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya 

kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. Atau bisa dikatakan dari 

rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik 

dibidang politik maupun bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan 

dengan konsep negara hukum guna menciptakan pemerintahan yang 

bebas dari penindasan terhadap rakyat.  

Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie (Jimly Assihddiqie, 

2005:26-17). 

“kedaulatan rakyat merupakan satu diantara konsep-

konsep yang pertama-tama dikembangkan dalam 

persiapan menuju Indonesia merdeka. Permasalahan 

mengenai kedaulatan rakyat itu sudah menjadi polemik 

dikalangan intelektual pejuang kemerdekaan Indonesia 

pada Tahun 1930-an. Seperti pada Sidang Pertama Rapat 

Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 

tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo menyatakan.“Majelis 

Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan yang 

memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang 

paling tinggi dan tidak terbatas kekuasannya”. 

 

Dapat diartikan bahwa kedaulatan rakyat merupakan tonggak 

dalam negara hukum, bahkan sebuah lembaga yang memegang 

kedaulatan rakyat dikatakan sebagai lembaga yang tidak terbatas 

kekuasaannya. Kejelasan terhadap Indonesia sebagai negara hukum 
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terjadi Pasca Perubahan UUD Tahun 1945. Selain memberikan 

implikasi terhadap posisi dan kedudukan MPR, yang menurut UUD 

Tahun 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian terhadap 

Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 

Tahun 1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga yakni, Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menjelasakan bahwa 

Indonesia bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat) (Diana 

Halim Koentjoro, 2004:34). 

2.3.2. Teori Otonomi Daerah 

A. Pengertian 

Menurut Bagir Manan mengatakan bahwa otonomi 

adalah sebuah tatanan ketatanegaraan, bukan hanya 

tatanan Negara administrasi Negara. Sebagaimana Tatanan 

ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar 

Negara dan susunan organisasi bernegara. Menurut 

Fernandez yang dikutip oleh Dharma Setyawan Salam, 

bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, 

dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah 

tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan 

terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan 

(Fatkhul, 2014:70). 

Selanjutnya pengertian dari otonomi daerah di atur didalam 

Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang bunyinya 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. 
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Kerangka dasar dalam otonomi daerah adalah 

penyerahan urusan yang bersifat hirarkhis. Dalam konsep 

otonomi daerah, urusan yang dilaksanakan antara usunan-

susunan pemerintahan dibagai secara merata, sehingga 

berdasarkan pembagian urusan tersebut, maka pemerintah 

daerah dapat menyusun peraturan daerah yang tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan 

(Absori, 2016:265) 

B. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (HAW. 

Widjaja, 2007a:133).  

Rozali Abdullaah dalam buku Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan 

Kepala Daerah Secara Langsung menjelaskah bahwa prinsip Otonomi terdiri dari 

3 yaitu: (Rozali Abdullah, 2007:5). 

a. Prinsip Otonomi Luas  

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan 

tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan 

pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat 

sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki 

banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan 

keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang 

diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya 

suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri 

terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai 

dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.  

b. Prinsip Otonomi Nyata  

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, 

wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan 

yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan 
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berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah 

masing-masing.  

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab  

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab 

adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-

benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada 

dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

 

C. Pembagian Urusan Pemerintah di Indonesia 

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia diatur dalam pasal 10-18 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam 

pasal 10 ayat (1) bahwa “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang oleh undang-

undang ini di tentukan menjadi urusan Pemerintah.31 Berdasarkan pasal tersebut 

dapat dikatakan bahwah Pemerintah Daerah dalam pemerintahannya menjalankan 

otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (pasal 10 

ayat(2). Pembagian urusan pemerintah ini di bagi menjadi tiga asas,yaitu 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Mahendra, 2007:5). Terkait 

dengan pelaksanaan otonomi ada beberapa hal yang menjadi urusan dari 

pemerintah Pusat, hal ini tercantum dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 

2004 yaitu : 

a. Urusan politik luar negeri 

b. Pertahanan 

c. Keamanan 

d. Yustisi 

e. Moneter dan fisikal 

f. Agama 

Konsekuensi dari hak mengatur dan mengurus rumah tanggan atas inisiatif 

sendiri, kepala pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah 
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tangga sendiri perlu dilengkapi dengan alat pelengkapan daerah yang dapat 

mengeluarkan peraturan-peraturanny, yaitu peraturan daerah. Keberadaan 

peraturan daerah merupakan condition sine quanom (syarat mutlak/syarat 

absolute) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut, Perda harus 

dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di 

daerah (Mahendra, 2007:18). 

 Disamping itu juga Perda harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi 

rakyat daerah. Kewenangan dalam membentuk peraturan daerah berlandaskan 

pada pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 

tugas pembantuan. 

Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Negara 

kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan 

yang dipegang oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah di atur di 

dalam 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. Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat 

memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Konsep otonomi daerah pada setiap Negara hampir sama bahwa dasarnya 

susunan pemerintahan terbentuk secara hirarkhis. Dalam kerngka otonomi daerah, 
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maka adanya hubungan yang bersifat hirarkhis, menurut Bagir Manan, dasar-dasar 

hubungan antara Pusat dan Daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat 

macam (Ni‟matul, 2005:hlm.85-87): 

1. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan 

Negara 

UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada 

pemerintahan tingkat daerah, berarti UUD 1945 menghendaki 

keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

tingkat daerah, keikut sertaan rakyat pada pemerintahan tingkat 

daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi. 

2. Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip 

pemerintahan asli: 

Pada tingkat Daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin 

dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar 

permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara. 

3. Dasar Kebhinekaan: 

“Bhineka Tunggal Ika”, melambangkan keragaman Indonesia, 

otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk 

mengendorkan “spanning” yang timbul dari keragaman. 

4. Dasar Negara hukum 

Dasar perkembangannya, paham Negara Hukum tidak dapat 

dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, 

hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara atau 

pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar 

kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Keempat dasar tersebut 

tidak dapat dipisahkan dalam upaya untuk menjaga kesatuan 

NKRI sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan 

kehidupan bernegara. Secara umum bahwa dalam rangka 

mengarahkan pelaksanaan pemerintahan ke arah yang disebut 

kepemerintahan yang baik (good governance). 

 

2.2.3. Teori Perundang-undangan 

2.2.3.1.Pengertian Perundang-undangan 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri 

sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-
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undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk 

atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum (Bagir manan, 

1992:18) 

2.2.3.2.Asas Peraturan Perundang-undangan 

Asas-asas tentang pembentukan pearturan perundang-undangan telah 

dinormatifkan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 

tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain: 

a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap 

pembentuakan peraturan perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai 

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, 

maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan 

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat 

pembentuk peraturan perundang undangan yang 

berwenang. 

c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, 

maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan 

materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan 

perundang-undangannya. 

d. Asas dilaksanakan, maksundnya adalah bahwa setiap 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhatikan efektifitas peraturan perundang-

undangan tersebut didalam masyarakat baik secara 

filosofis,yuridis, maupun sosiologi. 

e. Materi kejelasan rumusan,, maksudnya adalah bahwa 

setiap peraturanperundang-undangan dibuat karena 

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam 

membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan. 

g. Asas keterbukaan maksunda adalah bahwa dalam proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, bersiapan, penyusunan dan pembahasan 

bersifat transparan dan terbuka. 
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Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal 

beberapa asas umum, antara lain:(Ni‟matul Huda, 2011:12) Pertama, 

Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 

Algemene Bepalingen van Wetgeving (selanjutnya disebut A.B.) yang 

terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “Undang- undang hanya 

mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang 

berlaku surut.” Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana,yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, 

kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang 

mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa undang- undang 

hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-

undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku. 

Kedua, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna 

asas ini adalah sebagai berikut: a) adanya kemungkinan isi undang-undang 

menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan b) Hakim atau siapapun 

juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. 

Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang. 

Ketiga, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin 

untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat 

maupun individu, melalui pembaharuan (asas welvarstaat). 

Keempat, Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan 

undang-undang yang lebih rendah (lex superiori derogate lex inferiori). 

Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 
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tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi 

hukum asas lex superiori derogate lex inferiori ialah: a) undang-undang 

yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang 

lebih tinggi pula; b) undang-undang yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi; (Umar Said 

Sugiarto, 2013:62). c) perundang- undangan hanya dapat dicabut, diubah, 

atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang 

sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas 

tersebut akan dapat menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari 

sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau 

kesimpangsiuran perundang- undangan (Amiroeddin  Sjarif, 1987:78-79) 

Kelima, Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan 

undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis). 

Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan 

yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang 

bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau 

menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan 

yang umum (Umar Said Sugiarto, 2013:64). 

Keenam, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan 

undang-undang terdahulu (lex posteriori derogate lex priori). Maksudnya 

adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak 

berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang- 
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undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, 

dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat (Umar Said 

Sugiarto, 2013:64-65) 

2.2.3.4.Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan 

Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolak ukurnya 

hanya dapat dikonsepkan secara umum. Semakin tinggi kedudukan 

suatu peraturan perundang-undanagan, semakin abstrak dan mendasar 

materi mua tannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan 

suatu peraturan perundang-undangan semakin semakin rinci dan 

semakin konkrit juga materi muatannya. Pasal 8 undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2004 mengatur materi muatan yang harus diatur 

dengan undang-undanng berisi hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

meliputi : 

1. Hak-hak asasi manusia 

2. Hak dan kewajiban warga Negara 

3. Pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara serta 

pembagian kekuasaan Negara 

4. Wilayah Negara dan pembagian daerah 

5. Kewarganegaraan dan kependudukan 

6. Keuangan negara 

7. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk 

diatur dengan Undang-Undang. 

Sementara itu menurut UU No. 12 Tahun 2011 cakupan 

materi muatan perda lebih luas meliputi:  

a. Materi tentang penyelenggaraan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan.  

b. Materi yang menampung kondisi khusus daerah.  

c. Materi yang menjabarkan lebih lanjut peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi.  
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Penjabaran yang dimaksud tidak berarti perda langsung menjabarkan 

muatan UUD karena masing-masing peraturan perundang-undangan yang 

telah dihirarkikan memiliki batasan materi muatannya masing-masing. 

Landasan konstitusional pembentukan seluruh peraturan perundang- 

undangan adalah UUD, akan tetapi untuk pelaksanaan lebih lanjut muatan 

UUD hanya diperintahkan dalam bentuk UU. Materi muatan PP untuk 

menjalankan UU sebagaimana mestinya ( Pasal 5 ayat (2) UUD 1945), 

sedangkan materi muatan Perpres adalah materi yang diperintahkan oleh 

UU atau materi untuk melaksanakan PP. Dengan batasan materi muatan ini 

berarti peraturan perundang undangan lebih tinggi yang dapat dilaksanakan 

dengan perda secara hirarkis meliputi: UU, PP dan/atau Peraturan Presiden, 

termasuk Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. 

2.2.3.5.Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah sebagaimana didefinisikan oleh Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama 

kepala daerah. 

Perda sebagai salah satu kebijakan daerah memiliki arti yang sangat 

strategis dalam mengimplementasikan isi otonomi daerah. Dalam UU No. 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

didefinisikan perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
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oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan 

bersama kepala daerah, yang ditempatkan dalam hirarki berikut:  

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945  

2. Undang-Undang/Perpu  

3. Peraturan Pemerintah  

4. Peraturan Presiden  

5. Peraturan Daerah Provinsi  

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  

 

Dilihat dari segi tata urut peraturan perundang-undangan Perda 

merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada di 

bawah undang- undang/Perpu, PP dan Perpres. Dilihat dari segi 

pembentukannya Perda mirip dengan UU, karena dibentuk oleh lembaga 

perwakilan rakyat bersama dengan kepala daerah, oleh karena itu dapat disebut 

sebagai produk legislatif. Perbedaan antara UU dengan Perda hanya dari segi 

ruang lingkup wilayah berlakunya. UU berlaku secara nasional, sedangkan 

perda hanya dalam wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. UU No. 32 

Tahun 2004 mengatur pemerintahan daerah secara menyeluruh termasuk 

tentang pembentukan Perda. Jika disandingkan muatan pengaturan ini dapat 

bergesekan dengan ketentuan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011, 

salah satunya adalah terkait dengan pengaturan materi muatan Perda. Dalam 

ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 rumusan materi muatan perda dipersempit 

menjadi: 

a. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan 

bersama DPRD.  

b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

provinsi/ kubupaten/kota dan tugas pembantuan.  

c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 



32 

 

 

 

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing 

daerah. 

Dalam Pasal 2 Permendagri No 15 Tahun 2006 tersebut dijelaskan Jenis 

Produk Hukum Daerah terdiri atas :  

a. Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk 

Peraturan Perundang-undangan,yang mengatur urusan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk 

mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan 

sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah 

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

b. Peraturan Kepala Daerah 

Peraturan Kepala Daerah adalah naskah dinas yang 

berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan 

dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-

udangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur. Adapun 

yang menjadi ciri-cirinya yakni materinya bersifat mengatur, 

dituangkan dalam bab-bab dan pasal-pasal dengan 

menggunakan angka bulat dan ditandatangani oleh Kepala 

Daerah.  

c. Peraturan Bersama Kepala Daerah 

Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah naskah dinas 

yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat 

oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk mengatur suatu 

urusan yang menyangkut kepentingan bersama. Adapun yang 

menjadi ciri-cirinya yakni: (a.) isinya bersifat mengatur; (b) 

menggunakan nomor angka bulat; (c) masa berlakunya lama; 

(d) setelah tulisan "Menetapkan" menggunakan judul; (e) 

materi dituangkan dalam bentuk pasal-pasal; (f) 

ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah yang melakukan 

kerjasama; dan (g) tidak memakai tembusan.  

d. Keputusan Kepala Daerah 

Keputusan Kepala Daerah adalah naskah dinas yang 

berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan 

dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi dan sifatnya penetapan. Ciri-ciri 

materi yang bersifat penetapan, dituangkan dalam diktum 

PERTAMA, KEDUA dan seterusnya, dan 

penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pimpinan 

Perangkat Daerah. 

e. Instruksi Kepala Daerah.  
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Instruksi Kepala Daerah adalah naskah dinas yang 

berisikan perintah dari atasan kepada bawahan untuk 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ciri-Cirinya : 

(a) Berisi petunjuk teknis; (b) Masa berlakunya lama; (c) 

Setelah menetapkan tidak memakai judul; (d) Menggunakan 

nomor bulat; (e) Meteri dituangkan dalam bentuk diktum 

tulisan kepada : ,unfuk,;Pertama : , kedua :, dst,; dan (0 Dapat 

menggunakan tulisan "Memperhatikan" setelah tulisan 

"mengingat".  

 

Sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

pemerintah daerah, kedudukan Perda hanya berlaku sebatas wilayah 

daerah otonom yang bersangkutan. Untuk itu kedudukan Perda harus 

mencerminkan sebagai sub sistem perundang-undangan nasional. Sebagai 

negara yang menganut sistem hirarkisitas peraturan perundang-undangan, 

kedudukan Perda tidak dapat dilepaskan dari hirarki yang ada. Perda yang 

dimaksud merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di 

atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. 

Suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang merupakan cerminan 

dari kehendak masyarakat dan paling menyejahterakan 

masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam 

pembentukannya diperlukan partisipasi masyarakat agar 

Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik (Wisnu, 2013: 202). 

Undang-undang atupun Peraturan Daerah sebagai Produduk Hukum bukun 

merupakan produk politik, semestinya ditempatkan sebagai norma yang 

digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia atau daerah 

tersebut, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Norma hukum yg 

dikristalkan menjadi produk hukum pada akhirnya memikiki tujuan hukum 
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yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk 

hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (sosial justice/substantial 

justice) (Wahyu, 2013:203) 

2.2.4. Teori Good Governancee 

Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola 

urusan-urusan publik. Sedangkan UNDP (United Nation Development 

Programme) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, 

economic, and administrative authority to manage a nation affair at all 

levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara 

pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan 

pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP (United Nations 

Development Programme) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi 

dan administrasi dalam pengelolaan negara.  

World Bank dan OECF (Overseas Economic Cooperation Fund) 

dalam Rahardjo Adisasmita menyamakan good governance dengan 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan 

korupsi, baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin 

anggaran serta penciptaan legal and political frameworks (kerangka dasar 

hukum dan politik) bagi tumbuhnya kewiraswastaan (A.W. 

Solichin,2005:23).
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UNDP (United Nations Development Programme) mengemukakan 

bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dalam praktek 

penyelengaraan pemerintahan yang baik, meliputi(Rahardjo 

Adisasmita,2011:24): 

1. Partisipasi (participation): setiap orang atau warga 

masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki 

hak suara yang sama dalam proses pengambilan 

keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga 

perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya 

masing-masing. 

2. Aturan Hukum (rule of law): kerangka aturan hukum dan 

perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan 

dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak 

asasi manusia. 

3. Transaparansi (transparancy): transparansi harus dibangun 

dalam rangka kebebasan aliran informasi. 

4. Daya tanggap (responsivenes): setiap institusi dan 

prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani 

berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

5. Berorientasi konsensus (consensus orientation): 

pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah 

bagi berbagai kepentingan yang berbeda umtuk mencapai 

konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan 

masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat 

masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat 

diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur 

yang akan ditetapkan pemerintah. 

6. Berkeadilan (Equity): pemerintahan yang baik akan 

memeberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki 

maupun perempuan dalam upaya mereka untuk 

meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. 

7. Efektifitas dan Efisiensi (effectiveness and Efficiency): 

setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk 

meghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya 

berbagai sumber-sumber yang tersedia. 

8. Akuntabilitas (accountability): para pengambil keputusan 

dalam organisasi sector publik, swasta, dan masyarakat 

madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) 

kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya 

kepada para pemilik (stakeholders). 
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9. Visi strategis (strategic vision): para pemimpin dan publik 

harus mempunyai perspektif good governance dan 

pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan 

sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. 

 

Karakteristik atau prinsip good governance tersebut adalah 

saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa bediri sendiri. 

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau 

prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik 

yang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut: 

(Rahardjo Adisasmita,2011:12)
 

1. Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah 

untuk bertindak sebagai penanggung jawab dan penanggung 

gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. 

2. Transparansi : kepemerintahan yang baik akan bersifat 

transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun 

daerah. 

3. Keterbukaan : menghendaki terbukanya kesempatan bagi 

rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap 

pemerintah yang dinilainya tidak transparan. 

4. Aturan hukum : kepemerintahan yang baik mempunyai 

karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa 

keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang 

ditempuh. 

 

Prinsip good governance hendaknya dapat diterapkan diseluruh 

sektor, dengan memperhatikan agenda kebijakan pemerintah untuk 

beberapa tahun mendatang yang perlu disesuaikan dan diarahkan kepada: 

(Agus Dwiyanto, 2006:45)
 

1. Stabilitas moneter, khusunya kurs dollar AS (USD) hingga 

mencapai tingkat wajar, dan stabilitas harga kebutuhan 

pokok pada tingkat yang terjangkau. 

2. Penanganan dampak krisis moneter khusunya 

pengembangan proyek padat karya untuk mengatasi 
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pengangguran, percukupan kebutuhan pangan bagi yang 

kekurangan; 

3. Rekapitalisasi perusahaan kecil, menengah yang 

sebenarnya sehat dan produktif; 

4. Operasionalisasi langkah reformasi meliputi 

kebijaksanaan moneter, sistem perbankan, kebijakan 

fisikal, dan anggaran serta penyelesaian hutang swasta, 

dan restrukturisasi sektor riel; 

5. Melanjutkan langkah menghadapi era globalisasi 

khususnya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing 

ekonomi.  

 Berbicara tentang penerapan good governance pada sector publik 

tidak dapat lepas dari visi Indonesia masa depan sebagai fokus tujuan 

pembangunan kepemerintahan yang baik. Pemerintah yang baik dapat 

dikatakan pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, memiliki 

tugas pokok yang mencakup: (Sri Hartani dkk, 2008:55) 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia; 

2. Memajukan kesejahteraan umum; 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 

4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi 

setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai 

tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan 

perkembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, 

jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, 

bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dan korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 
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Pelaksanaan ketetapan MPR RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme dan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

penyelenggaran negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme sebagai tindak lanjut dan ketetapan MPR tersebut, telahn 

diterbitkan instruksi presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas 

kinerja pemerintah (Krina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip 

Transparasi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Web: 

http://www.goodgovernance.com, 27/11/2018)”
 

“Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan tentang asas-asas 

umum penyelenggaran negara, asas kepentingan umum, asas 

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas 

akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas 

akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dan kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Presiden berkewajiban 

mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan pemerintahan secara 

periodik kepada MPR. Pertanggung jawaban presiden tersebut 

merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan instansi pemerintah baik pusat maupun 
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daerah yang perlu disampaikan pula kepada DPR atau DPRD (Musanef, 

1993:28).”
 

 

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dan pejabat 

eselon II keatas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas 

pokok dan funsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan 

kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan 

strategik yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggung jawaban yang 

dimaksud yaitu: (Taliziduhu
 
Ndraha, 2003:77)

 

 

1. Disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada 

lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian 

akuntabilitas yang berkewenangan dan akhirnya kepada 

presiden selaku kepala pemerintahan; 

2. Dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media 

pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan secara 

periodik. 

Dalam rangka pelaksanaan instruksi Presiden  Republik  Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 19 

tersebut, presiden menugaskan kepala Lembaga Administrasi Negara 

untuk menetapkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah sebagai bagian dan sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) : adalah 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung 

jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri 
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dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanan 

stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. 

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) : adalah 

dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan 

disampaikan secara sistematik dan melembaga. LAKIP bermanfaat antara 

lain untuk: (Harbani Pasolong, 2011:44)
 

1. Mendorong instansi pemerintah untuk 

menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan 

pembangunan secara baik dan benar (good governance) 

yang didasarkan pada peraturan perundang-undanagan 

yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 

2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga 

dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif 

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 

 

Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 

2.2.5. Teori Kewenangan 

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian 

hukum tata Negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan 

disejajarkan dengan “authority”dalam bahasa inggris dan “bevoegdheid” dalam 

bahasa Belanda. Authority dalam Black‟s Law Dictionary diartikan sebagai Legal 

Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to 

require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties 

(Nur Basuki Winarno,2008:65). (wewenangan atau wewenang adalah kekuasaan 

hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik 
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untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban 

publik). 

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 

tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum (Nur 

Basuki Winarno,2008:66): 

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang 

dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. 

2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat 

ditunjukkan dasar hukumnya. 

3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar 

wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan 

standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). 

 

Pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau 

wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang 

pemerintahan berasal dari peraturan Perundang- undangan. Dalam kepustakaan 

hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah 

yaitu : atribusi dan delegasi; kadang- kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai 

cara tersendiri untuk memperoleh wewenang (Nur Basuki Winarno,2008:70). 

Perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang 

sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha 

negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang 

sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan 

yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, 

maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut(Nur Basuki Winarno,2008:70-75): 
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1. Kewenangan Atribut 

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya 

pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang- undangan. 

Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya 

dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam 

peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai 

tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau 

badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. 

2. Kewenangan Delegatif 

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ 

pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan 

Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung 

jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang 

tersebut dan beralih pada delegataris. 

3. Kewenangan Mandat 

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber 

dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan 

yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. 

Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan 

bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. 

 

 Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan 

asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan 

sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan 

disetiap Negara hukum terutama bagi Negara- negara hukum yang menganut 

system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-

undang (de heerschappij van de wet). Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana 

(nullum delictum sine previa lege peonale) yang berarti tidak ada hukuman tanpa 

undang-undang(Eny Kusdarini,2011:89). Di dalam hukum administrasi Negara 

asas legalitas ini mempunyai makna dat het bestuur aan wet is onderworpnen, 

yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan 

sebuah prinsip dalam Negara hukum. 
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2.2.6. Teori Kedudukan Hukum 

1. Pengertian Kedudukan 

Kedudukan berarti status, baik untuk sesorang, tempat, maupun 

benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara 

pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). 

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu 

kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang 

dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah 

tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan 

(status) saja. 

Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang 

dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki 

kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat 

tingglnya tersebut. 

Kedudukan adalah status seseorang dalam satu kelompok dan 

hubungannya dengan anggota lain dalam kelompok itu, atau kedudukan 

sesuatu kelompok berbanding dengan kelompok lain yang lebih banyak 

jumlahnya. Oleh karena kedudukan seseorang dalam satu kelompok itu 

berkaitan dengan apa yang dilakukannya, atau yang diharapkan 

dilakukannya, maka status adalah berkaitan erat dengan peranan. Status 

biasanya adalah apa yang dikatakan sebagai kedudukan seseorang 

apabila dibandingkan dengan orang lain yaitu sejalan dengan 
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martabatnya, lebih atau kurang pertinggian-perendahan dan lain-lain 

(Roucek dan Warren, 1984:79). 

Kedudukan atau status diartikan sebagai tempat atau posisi 

seseorang dalam suatu kelompok sosial. Secara abstrak, kedudukan 

berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, 

seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan, oleh karena 

seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Pengertian 

tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka 

masyarakat secara menyeluruh. Apabila dipisahkan dari individu yang 

memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan 

kewajiban. Karena hak dan kewajiban yang dimaksud hanya dapat 

terlaksana melalui perantara individu, maka agak sukar untuk 

memisahkan secara tegas antara pengertian status dan status sosial 

(Soekanto, 1990:239-240). 

Status sosial selalu mengacu kepada kedudukan khusus seseorang 

dalam masyarakatnya berhubungan dengan orang lain dalam lingkungan 

yang disertai, martabat yang diperolehnya dan hak serta tugas yang 

dimilikinya. Status sosial bukanlah tidak hanya terbatas pada statusnya 

dalam kelompok-kelompok lain, dan sesungguhnya status sosial 

pribadinya mungkin mempunyai pengaruh terhadap statusnya dalam 

kelompok-kelompok lain di luar kelompoknya (Roucek dan Warren, 

1984:80). 
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Status sosial diartikan pula sebagai tempat seseorang secara umum 

dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti 

lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-

kewajibannya (Soekanto, 1993:239).  

Sedangkan menurut Maijor Polak (dalam Abdulsyani 1992:91) 

Status dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang 

oknum dalam kelompok serta dalam masayarakat. Status 

mempunyai dua aspek, aspek pertama adalah aspek yang 

sedikit stabil, dan aspek yang kedua adalah aspek yang 

lebih dinamis. Polak mengatakan bahwa status 

mempunyai aspek struktural dan aspek fungsional. Pada 

aspek yang pertama sifatnya hirarkis, artinya mengandung 

perbandingan tinggi atau rendahnya secara relatif 

terhadap status-status lain. Sedangkan aspek yang kedua 

dimaksudkan sebagai peranan sosial (social role) yang 

berkaitan dengan status tertentu, yang dimiliki oleh 

seseorang. 

 

Dapat disimpulkan bahwa status sosial merupakan kedudukan 

seseorang yang ada di masyarakat sesuai dengan hak dan tanggung 

jawab yang dimilikinya. 

Ralph Linton (dalam Polak, 1985:167) mengkategorikan cara 

memperoleh status dengan tiga cara, yaitu: 

1) Asribed status adalah kedudukan yang diperoleh secara 

otomatis tanpa usaha. 

Kedudukan tersebut sudah diperoleh sejak lahir. Contoh 

ascribed status adalah gelar bangsawan yang diperoleh 

seorang anak dari orang tuanya. Pada umumnya, 

ascribed status dijumpai pada masyarakat-masyarakat 

dengan sistem lapisan sosial tertutup. 

2) Achieved status adalah kedudukan yang diperoleh 

seseorang dengan usaha atau disengaja. Kedudukan ini 

bersifat terbuka bagi siapa saja. Achieved status 

biasanya berupa kedudukan yang diperoleh melalui 

pendidikan, seperti doktor, insinyur, guru, gubernur, dan 

lain-lain. 
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3) Assigned status yaitu merupakan kombinasi dari 

perolehan status melalui usaha dan status yang 

diperoleh secara otomatis. Status ini diperoleh melalui 

penghargaan atau pemberian dari pihak lain. Assigned 

status dapat berupa tanda jasa atas perjuangan 

memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

Contoh dari assigned status adalah gelar pahlawan dan 

siswa teladan 

 

2. Pengertian Hukum 

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena 

hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya 

masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu 

mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Menurut Ahmad 

Ali “Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa 

menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan 

hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang 

hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam 

kehidupan” (Ahmad Ali, 2008:12.). Pertanyaan tentang apa itu hukum 

merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai 

dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada 

hakekatnya bersifat abstrak. 

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan 

keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, 

kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu 

faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak 

sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan. 
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Menurut Riduan Syahrani Hukum dapat didefenisikan dengan 

memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu: (RiduanSyahrani, 

2009:18) 

a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun 

etis. 

b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang. 

c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat. 

d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan 

otoritasnya. 

e. Menurut tujuan yang ingin di capainya. 

 

Hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan 

perkembangan sejarah sosial yang sangat erat dan luas kaitannya. Hukum 

merupakan bahasa Arab, yaitu: HUK‟MUN yang mengandung makna 

menetapakan. Hal ini memiliki persamaan dengan teori yang 

dikembangan oleh para ahli hukum dalam ilmu dan penelitian- penelitian 

hukum. 

Komponen utaman adalah masyarakat dan aturan yang didalamnya 

terdapat suatu lembaga yang menyelenggarakan proses pembentukan dan 

penerapan hukum. Manusia dibentuk dan dibangun di atas landasa kal-

pikiran, norma, agama, etika, dan nilai sosial-budaya. 

Kamus hukum menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan dari 

peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib 

menaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi (Yan pramadya Puspa, 

2008:284) 
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Memahami hukum secara umum lebih mudah dengan berpedoman 

pada paham serta aliran pemikiran hukum yang melatarbelakanginya. 

Berikut ini merupakan paham serta pendapat para ahli: 

a. Menurut Aristoteles 

 

Aristoteles memberikan pengertian hukum adalah sebagai 

suatu kumpulan peraturan yang mengikat masyarakat serta 

hakim. Bentuk dan isi dari konstitusi berbeda dari undang-

undang. Karena undang-undang memiliki kedudukan untuk 

menhawasi hakim dalam menghukum orang yang bersalah.  

(http://pengertian.blogspot.sg/2016/02/pengertian-umum-

hukum-adalah.html, diakses pada tanggal 2 April 2019, pukul 

21.31).  

b. Menurut Hans Kelsen 

 

Hukum adalah ketentuan sistem peraturan norma yang 

mengatur manusia kehidupan untuk berprilaku baik dalam 

masyarakat. Menurut Austin “Hukum adalah tiap- tiap undang-

undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak 

langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang 

berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu 

masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk 

hukum adalah yang tertinggi (Philips M. Hadjon, 1987:10) 

 

 

http://umum-pengertian.blogspot.sg/2016/02/pengertian-umum-hukum-adalah.html
http://umum-pengertian.blogspot.sg/2016/02/pengertian-umum-hukum-adalah.html
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c. Menurut Marxis 

Marxis menyatakan, hukum merupakan cerminan 

hubungan masyarakat pada suatu tahapan perkembangan 

tertentu yang ekonomis (Haris Sumadiria, 2016:2) 

d. Menurut Rescoe Pound 

 

Hukum dibedakan dalam dua arti. Pertama, hukum dalam 

pokok bahasan: (a) sebagai tata hubungan antar manusia dengan 

sesama individu (b) perilaku manusia yang memiliki pengaruh 

kepada individu lain. Kedua, hukum dalam makna himpunan 

pokok yang telah ditetapkan di pengadilan dan bentuk tindakan 

administratif (Haris Sumadiria, 2016:2)   

Hukum menetapkan perbuatan yang diperbolehkan, yang tidak 

diperbolehkan, dan diperintah untuk dilaksnakan. Hukum juga memiliki 

nilai sebuah norma yang mengklompokkan kejadian atau fakta tertentu yang 

menjadi sebuah peristiwa atau fakta yang memiliki akibat hukum. Selain itu, 

negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin 

keadilan bagi stiap warga negaranya (Abu Daud Busroh, 1985:110)  
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Para ahli hukum Indonesia juga memiliki pendapatnya masing- 

masing, seperti berikut ini: 

a. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto 

 

Hukum adalah peraturan yang memilki sifat memaksa, 

menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan 

lingkungan masyarakat yang dibuat dan dilaksanakan oleh 

badan resmi yang berwajib (CST. Kansil, 1997:11-12)  

b. S.M Amin 

 

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang 

terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum 

dan tujuan hukum adalah mengadakan ketata tertiban dalam 

pergaulun manusia. (CST. Kansil, 1997:11-12) 

c. Menurut Mochtar Kusumaatmadja 

 

Hukum yang baik harus tidak hanya melihat hukum 

hanya sebagai perangkat norma, kaidah dan asas 

kehidupan yang mengatur manusia dalam bermasyarakat, 

tetapi memiliki cakupan sebagai lembaga (institusi) dan 

proses yang bertujuan untuk mewujudkan hukuman 

tertentu pada setiap pelanggaran yang terjadi (CST. 

Kansil, 1997:11-12) 

d. Menurut Holmes 

hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh 

pengadilan (Riduan Syahrani, 2009:18) 

e. Menurut Paul Bohannan 

Hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di 

lembagakan dalam pranata hukum. (Riduan Syahrani, 

2009:18) 



51 

 

 

 

f. Menurut Karl Von Savigni 

keseluruhan hukum sungguh- sungguh terbentuk melalui 

kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui 

pengoperasian kekuasaan secara diam-diam(Riduan 

Syahrani, 2009:18) 

 

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh 

para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu 

masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi 

kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum 

tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan 

manusia dalam masyarakat 

Melalui pengertian hukum yang telah disebutkan oleh para ahli 

hukum, maka hukum memiliki unsur-unsur hukum yaitu: (CST. Kansil, 

1997:13) 

a. Peraturan yang mengatur perilaku manusia dan 

pergaulannya di dalam kehidupan masyarakat; 

b. Peraturan dibuat oleh badan (instansi) resmi yang 

berwajib; 

c. Peraturan hukum dalam pelaksanaanya memiliki sifat 

memaksa; 

d. Memiliki sangsi yang tegas kepada yang melanggar 

peraturan. 

Suatu peraturan juga akan disebut sebagai hukum apabila 

memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Adanya perintah / larangan; 

b. Perintah / larangan diikuti oleh semua individu; 

c. Hukum merupakan kumpulan petunjuk hidup (perintah 

dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu  

masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh 
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anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran 

petunjuk hidup mendapatkan sanksi dari penguasa atau 

pemerintah. 

3. Tujuan Hukum 

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli 

mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan 

beberapa di antaranya di bawah ini (Salim, 2010:46) 

a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan 

mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan 

oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya Ethica 

Nicomachea dan Rhetorika yang menyatakan bahwa hukum 

mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang 

yang ia berhak menerimanya. 

b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham 

bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang 

berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang 

berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa 

memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat 

kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari 

kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan  

tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-

besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan 

diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. 

Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan 

kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan 
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keburukan (kerugiaan). 

c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari 

pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat 

hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena 

hukum tak lain  hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran 

ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, 

kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya 

yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut 

teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa 

tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi 

mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, 

asalkan kepastian hukum dapat terwujud. 

 

4. Pengertian Kedudukan Hukum 
 

Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu tiap individu memiliki 

rasa hubungan antara satu dengan yang lain dalam masyarakat. Sebagai 

makhluk sosial manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan yang 

berhubungan dengan hukum, baik secara sadar maupun tidak sadar. 

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan manusia yang 

menimbulkan hak dan kewajiban harus dipenuhi. Perbuatan hukum tersebut 

terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang 

dilakukan satu pihak saja yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti 

pembuatan surat wasiat dan hibah. Perbuatan hukum dua pihak adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan 
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kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa, dan lain-lain. 

(http://legalstudes71.blogspot.com.sg/2015/06/pengertian-perbuatan-

hukum.html diakses tanggal 2 April 2019, pukul 21.20) 

Keadaan hukum pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh 

perkembangan dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Dengan 

demikian hukum dapat dimengerti dengan menjalani dan memahami sistem 

sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan suatu proses. 

Hukum yang ada pada masyarakat juga berperan sebagai suatu sistem 

norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau 

tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak (Ishaq, 

1990:29). Dengan adanya norma membuat manusia memiliki acuan dalam 

mengatur dan mengelola tingkah lakunya. Norma menunjuk apa yang 

seharusnya ada (das sollen) dan bukan yang ternyata ada (das sein). Hukum 

yang pada masyarakat berfungsi sebagai sebuah norma membuat manusia 

terikat dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum. 

Kedudukan hukum memiliki pemahaman  bahwasannya dimana suatu 

subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, 

subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan 

wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan 

hukum disebut locus standi yang memiliki makna bahwa suatu keadaan 

ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi 

persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa 

http://legalstudes71.blogspot.com.sg/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html
http://legalstudes71.blogspot.com.sg/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html
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yang terjadi (https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum,  diakses 

pada tanggal 12 Mei 2019)  

Subyek hukum memiliki kedudukan hukum di Indonesia dapat dilihat 

melalui kewenangannya dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah 

Konstitusi. Subyek hukum yang dimaksud adalah subyek hukum yang telah 

memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan 

kedudukan hukum. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan mengenai subyek hukum yang 

dapat mengajukan permohonan karena telah  memiliki kedudukan hukum, 

yaitu sebagai berikut:  

a. Perorangan warga negara Indonesia; 

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup 

dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- 

undang; 

c. Badan hukum publik atau privat; atau 

d. Lembaga negara. 

 

Dengan demikian, kedudukan hukum adalah suatu status atau posisi 

dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki 

fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu 

bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan 

yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. 

Arief Hidayat dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa: 

“Kedudukan hukum adalah kedudukan suatu institusi ataupun jabatan 

pejabat pemerintah dalam suatu sistem berdasarkan ketentuan hukum 

positif” (Arif Hidayat: 2019). Menurut Bagir Manan, Jabatan adalah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum
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lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara 

keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara 

berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerjatetap dengan berbagai fungsi 

untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain jabatan adalah suatu 

lingkungan pekrjaan tetap yang diadakan da digunakan guna kepentingan 

negara. Jabatan juga akan selalu terikat dengan hak dan kewajiban. 

Kedudukan tidak akan terlepas dengan kewenangan suatu lembaga 

atau jabatan. Negara Indonesia memakai sitem hukum trias politica artinya 

kewenangan lembaga negara dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif. Masing-masing lembaga mempunyai ranah tugas 

dan wewenang masing-masing, hal itu jelas tertera dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Kedudukan hukum dalam ranah lembaga negara tidak mempunyai 

tingkatan dengan kata lain tidak ada lembaga negara yang lebih tinggi dari 

pada lembaga lainnya. Tetapi jika berbicara terkait kedudukan hukum suatu 

peraturan perundang-undangan maka ada tingkatan atau hirarki dan ranah 

berlakunya peraturan tersebut. hal itu tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Kedudukan peraturan tersebut juga ada yang bersifat peraturan pelaksana 

dan peraturan yang berdiri sendiri. 
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2.2.7. Teori Perlindungan Hukum 

1. Pengertian 

Menurut Satjipto Raharjo “perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hokum” 

(Satjipto Rahardjo, 2000:53) 

Menurut  Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  “Perlindungan 

Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 

terhadap hak-hak asasi  manusia  yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan” (Philipus M. Hadjon , 

1987:1-2).  

Sedangkan menurut Setiono “perlindungan  hukum  adalah  

tindakan  atau  upaya  untuk melindungi   masyarakat   dari   perbuatan   

sewenang-wenang   oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan 

hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati   martabatnya   sebagai   

manusia (Setiono, 2004:3).”   

Berdasarkan pengertian para ahli, perlindungan hukum selalu 

berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Untuk itu dibawah penulis 

menguraikan tentang hak-hak asasi manusi menurut para ahli 
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Menurut Tilaar dalam Syarbaini dkk (2006:128) “HAM adalah 

Hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu 

manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut 

diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam 

kehidupan masyarakat”. 

Musthafa Kemal Pasha (2002:129) “menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak-hak dasar yang 

dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah 

Allah”. Sependapat dengan pendapat tersebut, John Locke (2000:15) 

“mengemukakan bahwa HAM adalah Hak-hak yang diberikan langsung 

oleh Tuhan Yang Maha Pencipta”. 

Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara 

jelas dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang 

menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, yaitu “Hak asasi 

manusia adalah seperangkat hak yang melekat padahakekat dan 

keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan 

merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 

dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia 

Berdasar kan pengertian HAM dari undang-undang tersebut 

dapat dikatakan bahwa penting dan adanya suatu kewajiban 

setiap orang untuk menghormati hak-hak individu yang dimiliki 

setiap orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam 
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undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila 

tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. 

Dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 dan 28 telah 

di atur tentang Hak asasi Manusia. dimana dalam Pasal 27 

menjelaskan tentang persamaan kedudukan setiap warga negara 

dalam hukum. Dan dalam Pasal 28 lebih khusus mengatur tentang 

HAM, yang mana dalam Pasal 28 itu terdiri dari butir A sampai 

butir J disana menjelaskan tentang bagai mana perlindungan 

terhadap hak-hak yang melekat pada manusaia semenjak lahir 

yakni: 

1. Pasal 28A 

 

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya. 

2. Pasal 28B. 

 

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkanketurunan melalui perkawinan yang sah. 

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh,danberkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

3. Pasal 28C 

 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui  

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 
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pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 

umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

4. Pasal 28D 

 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang 

sama dalam pemerintahan. 

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 

 

5. Pasal 28E 

 

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat 

tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta 

berhak kembali. 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
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menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 

nuraninya. 

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 

dan mengeluarkan pendapat. 

6. Pasal 28F 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, 

serta berhak untuk mencari, memperoleh memilih, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan informasi dengan mengunakan segala 

jenis saluran yang tersedia. 

7. Pasal 28G 

 

(1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di 

yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman 

dan perlindunangan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

(2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia 

dan berhak memperolehsuara politik dari dengara lain. 

8. Pasal 28H 

 

(1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperolehpelayanan 

kesehatan. 
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(2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang 

sama guna mencapai persamaandan keadilan. 

(3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 

manusia yang bermatabat. 

(4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- 

wenangoleh siapapun. 

9. Pasal 28I 

 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 

di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu. 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 
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asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah. 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 

sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, 

maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

10. Pasal 28J 

 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia  orang 

lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Undang-undang ini mengatur tentang Hak asasi 

manusia. dalam undang-undang dijelas kan tentang apa itu 

hak asasi bagiamana perlindungannya,dan bagaimana 

bentuk pelanggaran hak asasi, bagaimana 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan hak 

asasi. Dalam undang-undang ini terdapat 106 pasal dan 

undang-undang ini mengatur tentang komisi nasional Hak 

asasi manusia di Indonesia. Beberapa pasal dalam Undang-

Undang No 39 tahun 1999 : 

1) Pasal 4 

 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 

kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
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sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan 

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 

2) Pasal 12 

 

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi 

pengembangan pribadinya, untuk memperoleh 

pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan 

kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, 

bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, 

dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. 

3) Pasal 13 

 

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat 

manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan 

umat manusia. 

4) Pasal 14 

 

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi yang diperlukan untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
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informasi dengan menggunakan segala jenis sarana 

yang tersedia. 

5) Pasal 32 

 

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-

menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana 

elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah 

hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

6) Pasal 33 

 

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, 

penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak 

manusiawi, merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiaannya. 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan 

paksa dan penghilangan nyawa. 

7) Pasal 34 

 
Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, 

dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. 
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2. Jenis Perlindungan Hukum 

 

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum 

ada dua macam, yaitu: (Philipus M. Hadjon, 1987:30) 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya 

adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif 

sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada 

kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang 

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil  

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

2. Perlindungan Hukum Represif 

 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh 

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 
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pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap 

tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat 

utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.  

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara 

adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. 

Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif 

untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas 

masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan 

damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) 

dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan 

(Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur : (Ishaq, 

2009:43) 

a) Kepastian hukum (Rechtssicherkeit) 

b) Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit) 

c) Keadilan hukum (Gerechtigkeit) 

d) Jaminan hukum (Doelmatigkeit). 

 

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur 

pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk 

merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh 

keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi 

nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta 

memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 
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penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, 

artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya 

kepastian hukum dan keadilan hukum. (Ishaq, 2009:44) 

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara 

profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan 

tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan 

hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian 

hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang- 

wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena 

dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan 

damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan 

penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan 

hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan 

sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam 

masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan 

benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat 

melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang 

senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud 

tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, 

kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. 

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak 

tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang 
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menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup 

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam 

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 

individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum 

mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat 

umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu 

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian 

hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan 

juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim 

yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang 

telah diputuskan (Peter Mahmud Marzuki, 2008:157-158) 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multitafsir) 

dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik 

norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk 

kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma. 
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Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian 

hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan 

pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan 

dengan undang- undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus 

menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya 

dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya 

peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila 

pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal 

itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan 

pembentuk undang- undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga 

perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang 

dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal 

semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum 

tidak mempunyai daya prediktibilitas. (Peter Mahmud Marzuki, 

2008:159-160) 

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan  hukum  merupakan 

segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia 

serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan 

hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep 

Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta 

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana 
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perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum 

preventif dan represif. 

2.2.8. Hukum Aparatur Sipil Negara 

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara 

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
 
Dan pada 

Pasal 1 angka 2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

Dan untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lebih lanjut diatur pada 

Pasal 1 angka 3 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.” 

2. Jenis-jenis Aparatur Sipil Negara 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari : 

a. PNS 

b. PPPK 
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PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan 

pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 

PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan 

pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi 

Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. 

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai 

negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan 

abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung 

pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam 

melaksanakan pembangunan nasional 

3.  Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Perilaku 

Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan asas : 

a. kepastian hukum 

b. profesionalitas 

c. proporionalitas 

d. keterpaduan 

e. delegasi 

f. netralitas 

g. akuntabilitas 

h. efektif dan efisien 

i. keterbukaan 

j. nondiskriminatif 

k. persatuan dan kesatuan 

l. keadilan dan kesetaraan 

m. kesejahteraan 

 

Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan prinsip sebagai berikut 
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a. nilai dasar 

b. kode etik dan kode perilaku 

c. komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada 

pelayanan public 

d. kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas 

e. kualifikasi akademik 

f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

dan g profesionalitas jabatan 

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: 

 
a. memegang teguh ideology 

b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintahan yang 

sah 

c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia 

menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak 

d. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian 

e. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif 

b. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang 

luhur 

c. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya ke 

public 

d. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan 

program pemerintah 

e. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, 

cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan 

santun 

f. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi 

g. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama 

h. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja 

pegawai 

i. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan 

j. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang 

demokratis sebagai perangkat sistem karier 

Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai 

Aparatur Sipil Negara : 

a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, 

dan berintegritas tinggi 

b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 

c. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan 

d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang -undangan 

e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau 

Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika 

pemerintahan 

f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara 

g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara 

bertanggung jawab, efektif dan efisien 
h. memberikan informasi secara benar dan tidak 

menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan 

informasi terkait kepentingan kedinasan 

i. tidak menyalahgunakan informasi intern, negara, tugas, 

status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau 

mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau 

untuk orang lain 

j. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga 

reputasi dan integritas ASN dan 

k. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai disiplin pegawai ASN 
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2.4.Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagaimana dalam bagan berikut.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Teori  

1. Negara Hukum 

2. Otonomi Daerah 

3. Perundang-

Undangan 

4. Good Governence 

5. Teori Kewenangan 

6. Teori Kedudukan 

Hukum 

7. Teori Perlindungan 

hukum 

8. Aparatur Sipil 

Negara 

Sosiologis Yuridis 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Studi kepustakaan 

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  Aparatur Sipil Negara 

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

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga 

Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga 

Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga 

Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 

7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tentang Pedoman 

Penempatan,Pemberhentian, Pengembangan Karir, dan Disiplin Tenaga 

Honorer Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes 

Aparatur Sipil Negara 

Kepastian Hukum Tenaga Honorer Kategori II Setelah adanya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

Pancasila, UUD 1945 

kedudukan hukum tenaga honorer 

K II 

 

1. Terciptanya pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, 

akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun dalam pekerjaan 

2. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam bentuk apapun baik  

agama, budaya, ekonomi, sosial, budaya kelestarian dan mutu 

lingkungan hidup serta kepentingan daerah. 

Perlindungan  hukum tenaga 

honorer K II 

Bagan 1 Kerangka Berpikir 
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Penjelasan Kerangka Berfikir 

a) Input (input) 

 Peneliti mendasarkan penelitian ini pada pelaksanaan berbagai 

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  Aparatur Sipil Negara, 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang 

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 

Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 

2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri 

Sipil , Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan Peraturan Bupati 

Brebes Nomor 101 Tentang Pedoman Penempatan,Pemberhentian, 

Pengembangan Karir, dan Disiplin Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Brebes. 

 

b) Process (proses) 

  Dasar-dasar hukum tersebut akan menjadi landasan sebagai fokus 

perhatian yang akan dilakukan mengenai Aparatur Sipil Negara, dan 

mengkaji beberapa permasalahan, yaitu:  
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1. Bagaimana kedudukan hukum tenaga honorer K-II di kabupaten 

Brebes setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara?  

2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  honorer K-

II di Kabupaten Brebes  setelah berlakunya Undang – Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara? 

Dari permasalahan tersebut, peneliti menggunakan penelitian hukum 

dengan sosiologis yuridis melalui teknik pengambilan data dengan 

wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Adapun  penelitian ini 

menggunakan berbagai teori yaitu Negara Hukum, Otonomi Daerah, 

Perundang-Undangan, Good Governence, Teori Kewenangan, Kedudukan 

Hukum, Perlindungan hukum, dan Hukum Aparatur Sipil Negara. 

c) Output (tujuan) 

Tujuan dari penelitian Memastikan Kepastian Hukum Tenaga 

Honorer Kategori II Setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara.  

d) Outcame (manfaat) 

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai 

manfaat penelitian yaitu Guna terciptanya Pegawai profesinal dan tidak 

berpihak, menciptakan lingkungan kerja yang nondiskrimatif, Memberikan 

layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya 

guna, berhasil guna, dan santun, kesetaraan dalam pekerjaan serta 
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terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam bentuk apapun baik  agama, 

budaya, ekonomi, sosial, budaya kelestarian dan mutu lingkungan hidup 

serta kepentingan daerah. 



120 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpilkan sebagai berikut: 

1. Kedudukan Tenaga Honorer Kategori-II Setelah Berlakunya Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

Tenaga honorer memiliki peranan yang vital terutama di instansi 

pemerintah di daerah. Apalagi masih banyak tenaga honorer yang gajinya 

dibayar rendah oleh pemerintah padahal mereka sudah mengabdi selama 

puluhan tahun dan tanpa adanya kejelasan untuk diangkat menjadi Calon 

Pegawai Negeri Sipil. 

Tenaga Kerja Honorer K-II merupakan tenaga tidak tetap dilingkup 

pemerintahan yang diangkat oleh pejabat berwenang. Dalam 

perjalanannya Tenaga Honorer Kategori-II merupakan Tenaga Honorer 

yg terakhir ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. 

Aturan baru berupa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara yang didalamnya terdapat PNS dan PPPK tidak 

serta merta keberadaan Tenaga Honorer Kategori-II berubah menjadi 

PNS atau PPPK. 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 menggiring 

penghabisan Tenaga Honorer Menjadi PPPK. Adanya penyaringan PPPK 

tahap 1 yang dikhususkan untuk tenaga honorer K-II masih manyisahkan 
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2 persoalan. Pertama adalah belum jelasnya nasib tenaga honorer K-II 

yang tidak ikut seleksi dan tidak lolos seleksi. Kedua, bagaimanakah 

kepastian hukum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 

tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 

Sipil yang dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Tenaga Honorer 

akan diangkat menjadi CPNS. 

2. Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Kategori-II Setelah Berlakunya 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Kategori-II tertuang dalam 

Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Penempatan, Pemberhentian, Pengembangan Karir, dan Disiplin Tenaga 

Honore Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. 

Pada BAB VI tentang Perlindungan Tenaga Honorer Daerah Pasal 

15 (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah wajib meberikan 

perlindungan Tenaga Honorer Daerah berupa:  

a. Jaminan Kesehatan 

b. Jaminan Kecelakaan 

c. Jaminan Kematian 

Pada Pasal 15 ayat (3) menebutkan bahwa „Ketentuan lebih lanjut 

mengenai perlindungan Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud 

ayat (1) diatas dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah 

dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  
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Dimana jika menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum 

Represif (Philipus M. Hadjon, 1987:4-5). Dimana perlindungan itu ditukan 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Kesehatan, Kecelakaan, 

dan Kematian jika dialami oleh tenaga honorer. Namun sangat disyangkan 

Peraturan itu belum bisa diterapkan. 

Setelah adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipi Negara membuat sisa Tenaga Honorer Kategori-II mengikuti 

seleksi untuk menjadi PPPK. dimana Perlindungan PPPK dan Tenaga 

Honorer terdapat perbedaan pada Jaminan Bantuan Hukum yang dipunyai 

oleh PPPK dalam menjalankan tugasnya. 

5.2 Saran 

Dengan memperharikan kesimpulan diatas maka saran yang dapat 

dikemukakan 

1. Pemerintah hendaknya segera mengambil tindakan perihal stastu 

tenaga honorer yang masih ada supaya nasih tenaga honorer tidak 

terkatung-katung pasca adanya undang-undangNomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara. 

2. Adanya Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2017  tentang 

Pedoman Penempatan, Pemberhentian, Pengembangan Karir Dan 

Disiplin Tenaga Honorer Daerah Kabupaten di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Brebes hendaknya bisa dijalankan 

sebagaimna mestinya, dimana didalamnya memuat tentang 

perlindungan tenaga honorer. 
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