
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kedudukan Hukum  

Kedudukan berarti status, baik untuk sesorang, tempat, maupun benda. 

Kedudukan dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki 

sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi 

kedudukan atau statusnya di tempat tingglnya tersebut. 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. 

 

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.1  

Sedangkan menurut Salim dan Erlies,2  mengatakan kedudukan adalah perilaku 

masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan 

(sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku itu 

apakah, sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang 

diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan 

kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan 

peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.  

 

Kedudukan Hukum atau Locus standi adalah suatu keadaan ketika suatu pihak 

dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa 

di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara 

berikut:3 

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang undang atau tindakan yang 

menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus berlanjut kecuali jika 

pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, 

menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak 

tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum. 

2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki 

hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian 

tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak 

dapat meminta bantuan dari pengadilan.  

                                                 

1 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta. 2012, hlm. 239-240. 
2 Salim dan Erlies, Penerapan Teori Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.76. 
3 R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm 106 



 

 

3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang undang. 

Oleh karena itu untuk menghadapi masalah hukum di atas, maka diperlukan 

penyelesaian dengan menggunakan asas-asas preverensi yang meliputi:4 

1. Lex superior derogat legi inferiori artinya, peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan berlakunya peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya; 

2. Lex specialis derogat legi generali artinya, peraturan perundang-undangan 

yang bersifat khusus (special) mengenyampingkan berlakunya peraturan 

perundang-undangan yang bersifat umum (general). 

3. Lex posterior derogat legi priori artinya, peraturan perundang-undangan yang 

baru mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang 

lama. 

 

2.2. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan 

implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari 

hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari 

hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. 

  

                                                 

4
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2018 hlm. 6 



 

 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum.  

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek 

hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) 

maupun dalam bentuk yang bersifat represif  (pemaksaan), baik yang secara 

tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

Perlindungan Hukum yang  preventif  bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif 

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di 

lembaga peradilan.5 

 

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan 

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum 

korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan 

dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, 

pelayanan medis, dan bantuan hukum.6  

 

Perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam 

rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan 

manusia. 7   

                                                 

5  Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk 

MasyarakatLokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual, Universitas Brawijaya, Malang. 

2010, hlm 18. 
6  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 2016, hlm. 133. 
7  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. 2010, hlm.42. 



 

 

 

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara 

melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum 

mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi 

permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-

haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu 

sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga 

untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan 

keadilansosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna 

perlindungan hukum. 

 

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat 

Houwing “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan 

cara tertentu.” 8  Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus 

dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaiman tulisan Dworkin “Rights are best 

understood as trumps over some backround justication for political decisions that 

the sate at goal for the ommunity as a whole” (hak paling tepat dipahami sebagai 

nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang 

menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruan), ketika menghadapi 

pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan 

umum.9  

 

Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu: 

                                                 

8 Lawrence M. Friedman, 2009. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social 

Science Perspective), Nusamedia, Bandung. 
9
 Ibid.  



 

 

1. Unsur perlindungan; 

2. Unsur pengakuan; dan  

3. Unsur kehendak.10 

 

 

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat simpulkan 

bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas 

perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan 

oleh pemerintah melalui aparatur penegak hukumnya dengan menggunakan cara-

cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas 

perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak 

hukum itu sendiri). 

 

Ada beberapa hal yang menjadi alasan warga negara harus mendapat 

perlindungan hukum dari tindakan pemerintah, yaitu:  

1) Karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung 

pada keputusan-keputusan pemerintah, sepertikebutuhan terhadap izin yang 

diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan atau pertambangan. Karena 

itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan 

hukum.  

2) Hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi 

sejajar, dan warga negara berada di pihak lemah dalam hal ini.  

                                                 

10 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, 

hlm. 176 



 

 

3) Berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah berkenan dengan 

keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam 

menentukan intervensi terhadap kehidupan warga negara.11 

 
 
 
 
 

2.3. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer 

2.3.1. Pegawai Negeri Sipil  

Pengertian Pegawai Negeri Sipil di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia 

senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju 

kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang 

mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut. Pegawai 

adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau 

kesepakatan kerja, baik tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri 

atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.12 

   
Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang 

yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), “Negeri” berarti negara atau 

pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau 

Negara.13 

 
Miftah Thoha memberikan pengertian bahwa pegawai adalah  “ Orang-orang yang telah 

memenuhi syarat tertentu diangkat dan ditempatkan atau ditugaskan dan dipekerjakan 

                                                 

11 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 292-293. 
12Djoko Muljono, Tax Planning, Andi Publisher, Jakarta, 2010, hlm. 113. 
13W.J.S. Poerwadarminta,  2016. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Balai Pustaka, 

Jakarta. 2016, hlm. 478. 



 

 

dalam jajaran organisasi formal untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan atas prestasi atau 

hasil kerja diberikan imbalan berupa gaji”.14   

 
Pengertian  Pegawai Negeri Sipil dalamUndang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 huruf c, d dan e adalah:  

 
 

Huruf C: 

“Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau 

daerah”.  

 
Huruf  D: “Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang menerima gaji atau upah dan suatu 

korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah”.  

Huruf  E: “Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi 

lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”. 

 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan pengertian pegawai 

negeri sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

peraturan dalam peraturan per-undang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya 

yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

                                                 

14Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana, Jakarta. 2014, hlm.54. 



 

 

Sedangkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara, Pasal 6 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  

 

Pemberlakuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka mau tidak mau 

pemerintah daerah harus menghapus keberadaan Tenaga Honorer sesuai dengan 

amanat UU Nomor 5 tahun 2014. Tetapi hal ini justru tidak menciptakan sebuah 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pegawai honorer terlebih 

dengan pegawai honorer yang telah bekerja selama puluhan tahun berharap suatu 

saat dapat diangkat menjadi calon PNS tiba-tiba dengan berlakunya aturan baru 

maka mereka dihapuskan dari struktur Pemerintahan. 

 
Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat ke-3 

“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.  

 
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu 

organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa 

pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah 

memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik 



 

 

itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas 

jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.  

 
 

 

 

2.3.2. Pegawai Honorer 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 

2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS menyatakan bahwa tenaga 

honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain 

dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang 

penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.  

 
Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada instansi pemerintah. 

Mengingat pentingnya kedudukan dan peranan pegawai negeri dan tenaga honorer di dalam 

Negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil yang profesional, berkualitas sesuai 

dengan kompetensi dan bertanggung jawab, maka untuk memperoleh semua itu perlu 

dilaksanakan Pengadaan CPNS . Pengadaan diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai 

Negeri Sipil. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 : 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. 

Pengadaan CPNS dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  

 



 

 

Kegiatan pengadaan CPNS meliputi perencanaan termasuk penyusunan formasi, 

pengumuman, pendaftaran, penyaringan, dan pengangkatan Formasi dalam suatu satuan 

organisasi negara pada umumnya disebabkan adanya pegawai negeri sipil yang berhenti, 

meninggal dunia, mutasi jabatan dan adanya pengembangan organisasi. Pengadaan 

dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun 

kompetensi jabatan yang diperlukan.  

 
Setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan 

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor  98 Tahun 2000 tentang 

pengadaan pegawai negeri sipil pada Pasal 14 ayat 1 yaitu bahwa CPNS yang telah 

menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama dua tahun 

maka akan di angkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dalam pangkat dan jabatan tertentu 

apabila setiap unsur sistem penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik dan telah lulus 

melakukan pendidikan dan prajabatan.  

 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah 

Nomor 48 Tahun 2005 ini merupakan pengaturan khusus dan mengecualikan beberapa pasal 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, dapat dilakukan apabila tenaga honorer tersebut 

memenuhi syarat yang ditentukan, baik syarat administratif maupun syarat lain yang 

ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan.  



 

 

Berdasarkan peraturan pemerintah dapat ditentukan prioritas jenis tenaga honorer yang 

dapat diangkat menjadi CPNS, urutan prioritas usia dan masa bekerja sebagai tenaga honorer 

yang akan menjadi pertimbangan dalam pengangkatan menjadi CPNS. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: “Tenaga Honorer 

adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam 

pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang 

penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah” (Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005). 

 
Pegawai honorer adalah CPNS yang akan di angkat sebagai pegawai negeri sipil yang resmi 

apabila telah melakukan masa kerja menjadi honor kurang lebih 2 tahun dan melakukan 

prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Bahkan untuk saat ini banyak pegawai 

honorer ingin mendedikasikan dan mengaktualisasikan dirinya sebagai pegawai negeri sipil, 

memang pada kenyataannya masih banyak pegawai honorer yang belum menjadi sebagai 

pegawai negeri sipil. Dikarenakan tuntutan tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi 

CPNS belum terpenuhi dan terlalu banyaknya jumlah tenaga honorer yang bekerja di instansi 

pemerintah. 

 
2.4.  Kewenangan dan Tugas Badan Kepegawaian Daerah  

2.4.1. Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah 

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering 

ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering 

disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan 

dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya.  



 

 

Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan 

biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah 

dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled)15 

 

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan 

perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputisan 

selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, 

delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli 

atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu 

pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak 

terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian  wewenang, akan tetapi, yang 

diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, 

pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama 

mandator (pemberi mandat). 

 

Kewenangan suatu organ negara atau lembaga negara merupakan kewenangan 

yang lahir dari undang-undang atau dikenal dengan kewenangan yang berasal dari 

distribusi atribusi adalah wewenang yang melekat pada satu jabatan. Pelaksanaan 

tugas oleh setiap pejabat pemerintahan dilandasi wewenang yang sah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan 

untuk melakukan sesuatu.16  

 

 

                                                 

15 Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2010 hlm. 35-

36 
16Op. Cit., W.J.S. Poerwadarminta, hlm. 170. 



 

 

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik 

kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan 

menegakkan hukum;  Ketaatan yang pasti;  Perintah;  Memutuskan; Pengawasan; 

Yurisdiksi; atau kekuasaan.17 

 

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan 

“kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan 

lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.18 Pada 

konsep wewenang pemerintahan (bestuursbevoegdheid) , tidak semua komponen 

wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik 

memiliki cakupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas 

pemerintahan”19 

 
Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang  Nomor 22 tahun1999 

tentang Pemerintah Daerah Pasal 76 yang menyebutkan bahwa “Daerah 

mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian, penetapan pensiun gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, 

serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundang-

undangan”. 

 

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 14 ayat (1) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang berskala 

                                                 

17Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUkum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185 
18 Ibid. hlm.185. 
19Op.Cit., Sadjijono, hlm. 52. 



 

 

kabupaten/kota meliputi20 “perencanaan dan pengendalian pembangunan, 

perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, penediaan sarana dan prasarana 

umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, 

penanggulangan masalah sosial, penanganan bidang ketenagakerjaan, falisitasi 

pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan 

hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, 

pelayanan administrasi umum pemerintah, penyelenggaraan pelayanan dasar 

lainnya, dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan”. 

 
Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis, BKD dilimpahi tugas membantu walikota dalam membina kepegawaian 

daerah untuk dapat melaksanakan manajemen pegawai negeri di daerah. Badan Kepegawaian 

Daerah selaku Pembina Kepegawaian di daerah mempunyai kewenangan dalam:21 

a) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah kepada seluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah  

b) Penyiapan konsep, perumusan, penetapan formasi, pengadaan PNS, tenaga honorer, dan 

pengelolaan data pegawai  

c) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan 

pegawai daerah dalam urusan mutasi, pangkat, dan pensiun  

d) Penyelenggaraan manajemen pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pegawai  

                                                 

20Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1). 
21Dalam Rencana Strategis SKPD Badan Kepegawaian Provinsi Lampung Tahun 2014-2019, hlm. 
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e) Penyusunan kebijakan, pengendalian, dan pembinaan PNS Daerah, sosialisasi peraturan 

kepegawaian, pangkatan kesejahteraan pegawai.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan adalah 

hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh badan dan atau perorangan untuk mengatur 

berbagai hal. Hubungan antara jabatan dan kewenangan tidak dapat dipisahkan 

satu sama lainnya, ini disebabkan karena disetiap jabatan mempunyai 

kewenangan sendiri-sendiri untuk mengatur apa saja yang diberikan hak untuk 

jabatan tersebut. Oleh karena itu jabatan mempunyai kewenangan tentang apa saja 

yang didudukinya 

 
2.4.2. Tugas Badan Kepegawaian Daerah  

Pada dasarnya tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan 

yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu 

demi mencapai suatu tujuan. Tugas secara umum merupakan hal-hal yang harus 

bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam 

suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi 

suatu organisasi. Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tugas adalah suatu bagian atau 

satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua 

unsur (elemen) atau lebih sehinnga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.22 

 
Selan itu tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yangmerupakan 

tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demimencapai suatu 

                                                 

22Moekijat, Analisis Jabatan, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung. 1998, hlm. 11. 



 

 

tujuan. Tugas pokok sebagai satau kesatuan pekerjaan ataukegiatan yang paling utama dan 

rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuahorganisasi yang memberikan gambaran 

tentang ruang lingkup atau kompleksitasjabatan atau organisasi demi mencapai tujuan 

tertentu.23 

 

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah 

kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para 

pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentan ruang 

lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. 

 
Sedangkan tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi 

kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu:24 

a) Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian;  

b) Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat pemindahan, penetapan 

gaji, tunjangan, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS Daerah baik yang menduduki 

jabatan struktural/fungsional atau tidak;  

c) Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan menyampaiakan setiap informasi 

kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara. 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok dalam Keputusan Presiden Nomor 159 tahun 2000 

tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, BKD menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut:  

a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian 

sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;  

                                                 

23Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta.2008. hlm. 38. 
24Ibid, hlm.28   



 

 

b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;  

c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;  

d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;  

e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, 

standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;  

f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, 

standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;  

g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah 

sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan;  

h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;  

i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; dan  

j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.  

 

 


