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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang banyak diminati atau 

diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, padahal awal 

pembentukannya, Pegawai Negeri Sipil merupakan tenaga-tenaga yang mau 

bekerja secara tulus dan ikhlas serta sukarela untuk mengabdi kepada negara. 

Perjalanan Pegawai Negeri Sipil bermula ketika jaman sebelum kemerdekaan 

Republik Indonesia. 

Keberadaan Pegawai Negeri di Indonesia bermula sejak bangsa 
Indonesia membentuk pemerintahan yang merdeka dan berdaulat pada 
tahun 1945. Pada saat itu Pegawai Negeri yang ada berasal dari bekas 
pegawai Pemerintahan Kolonial Belanda, bekas pegawai Kolonial 
Jepang dan Pegawai yang masuk setelah Pemerintah Republik 
Indonesia dibentuk. Seiring dengan pembentukan berbagai badan 
kelengkapan negara, dengan berbagai bentuknya seperti departemen 
serta badan-badan lainnya, sejak saat itu kemudian timbul kebutuhan 
untuk menata birokrasi dalam berbagai lembaga-lembaga negara. 
Bersamaan dengan hal tersebut, diatur. pula sumber daya manusia 
yang akan menjadi pelaksana tugas-tugas administratif, hal tersebut 
yang kemudian menjadi tugas penting yang harus dilakukan oleh para 
pemimpin negara Republik Indonesia pada saat itu.1 
 
Kondisi tersebut kemudian mengharuskan pemerintah untuk 

melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah mulai dari 

tingkat pusat hingga daerah, karena sumberdaya yang ada kurang memadai, 

sebagai penegasan maka perlu dilakukan penataan kembali. Usaha tersebut 

dilakukan dengan sistem yang sentralisasi, dengan asumsi bahwa wilayah 

Indonesia yang sangat luas dengan demografi yang berpualau-pulau serta 

                                                        
1 HSP Simanjuntak, 2010, Keberadaan Pegawai Negeri di Indonesia, http://repository.usu.ac.id,   
diakses tanggal 17 November 2011. 
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beranekaragam suku, agama, adat serta budaya, akan sangat sulit untuk diatur 

jika tidak menggunakan sistem sentralisasi. 

Sistem sentralisasi ini merupakan, sistem pemerintahan yang menitik 

beratkan kepada pengaturan sebuah negara dengan pemerintah pusat yang 

sebagai acuan atau kiblatnya. Sistem ini dalam tataran praktisnya mengatur 

bidang-bidang pemerintahan, sosial, politik, hukum, agama dan sektor-sektor 

lain yang ada di provinsi secara terpusat. Secara eksplisit bisa dilihat dalam 

bidang pemerintahan, bagaimana sebuah penyeragaman dilakukan, mulai dari 

program-program dan konsep pembangunan yang dilakukan pemerintahan 

dalam upayanya untuk mengatur daerah-daerah yang ada di Indonesia, 

bahkan sampai pada perekrutan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan atas 

persetujuan dari pemerintah pusat.  

Bentuk konkretnya adalah era reformasi, era ini menjelaskan 

bagaimana upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, 

bersih, dan berwibawa menjadi prioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan 

Indonesia. Otonomi daerah merupakan produk reformasi, bagaimana sistem 

sentralisasi diganti dengan sistem desentralisasi, yang memberikan 

kewenangan terhadap daerah untuk mengatur urusan-urusan daerah secara 

mandiri, salah satunya adalah penataan aparatur daerah sesuai dengan 

kebutuhan daerahnya masing-masing. Otonomi daerah adalah hak wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 



3 
 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.2 

Kondisi tersebut menjadikan sebuah tantangan sekaligus peluang bagi 

organisasi pemerintah yang ada di daerah pada khususnya, untuk mengatur 

strategi, agar organisasi tersebut tetap tegar dalam menghadapi berbagai 

perubahan, oleh karena itu diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas, 

berkemampuan dan profesional: “Salah satu sumber daya aparatur yang 

mempunyai peranan dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan adalah Pegawai Negeri Sipil. Pemerintahan 

akan berjalan dengan baik dan tertib apabila didukung oleh sumber daya 

aparatur yang mampu, terampil dan penuh disiplin. Oleh karena itu, masalah 

peningkatan dan pengembangan pegawai selalu menjadi perhatian dari setiap 

instansi pemerintah”.3 

Pentingnya posisi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) menjadikan Pegawai Negeri Sipil 

sebagai salah satu aktor penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga Kedudukan dan peranan 

pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, 

sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam 

melaksanakan pembangunan nasional.4 

Karena selama ini selain kurangnya sumber daya manusia untuk 

memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, Indonesia juga menghadapi 
                                                        
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. 
3 Loc Cit, HSP Simanjuntak. 
4 Sri Hartini. (et.al.,). 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31. 
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problematika mengenai kualitas Pegawai Negeri Sipil yang jauh dari harapan. 

Oleh karena itu perlu diadakan pembenahan mengenai kualitas Pegawai 

Negeri Sipil, karena Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi yang strategis. 

Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemerintah (aparatur pemerintah) 

memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-

kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan 

nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian 

tugas, fungsi, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya 

pergeseran paradigma dalam pelayanan publik, secara otomatis hal tersebut 

akan menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian dengan 

adanya penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan 

kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil meliputi penataan kelembagaan 

birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen pegawai.5 

Tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi dari Pegawai Negeri Sipil, 

ini akan menghambat pencapaian-pencapaian dari tujuan-tujuan nasional 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan-tujuan nasional yang ingin 

dicapai oleh pemerintah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 alinea IV, yaitu: 

“...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...6 
 

                                                        
5 Ibid, hal.3. 
6 Lihat Pembukaan alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
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Tujuan tersebut merupakan landasan untuk melakukan program-

program kerja yang tertuang dalam agenda pemerintah, akan tetapi hal ini 

perlu dukungan dari sumber daya manusia, serta alam karena negara tidak 

dapat melakukannya sendiri, sehingga hal tersebut perlu dilakukan secara 

taktis dan praktis, yang dapat dilakukan oleh negara melalui pemerintah yang 

dilaksanakan oleh  aparaturnya yaitu dengan cara, membuat sebuah payung 

hukum untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi.  

Negara akan mencapai tujuannya dengan menggunakan status badan 

hukum beserta hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dilaksanakan oleh 

aparatur negara yang didistribusikan kepada jabatan-jabatan negara. Aparatur 

yang melaksanakan hak dan kewajiban negara disebut subjek hukum adalah 

Pegawai Negeri Sipil.7 Hal itu tercantum dalam ketentuan Menimbang huruf 

a Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 yang berbunyi: 

”bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk 
mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban 
modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan 
Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas 
sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil 
dan merata…”8 
 
Jadi secara profesional sebuah permasalahan yang dihadapi oleh 

negara, dalam hal ini adalah masalah kepegawaian, memberikan penjelasan 

bagaimana negara menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan 

mekanisme hukum secara hirarkis, sehingga pelaksanaan tugas-tugas yang 

                                                        
7 Loc.cit.Sri Hartini, hal. 6. 
8 Lihat Menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
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menjadi hak dan kewajiban negara dilaksanakan melalui aparatur negara, 

dalam hal ini aparatur negara adalah Pegawai Negeri Sipil. 

Konsep ideal mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diuraikan di atas 

merupakan sesuatu yang diharapakan untuk memaksimalkan tugas pokok dan 

fungsi dari aparatur negara, akan tetapi realitanya yang terjadi adalah 

bagaimana terjadinya ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan membludaknya Pegawai Negeri Sipil yang berdampak pada 

belanja Pegawai Negeri Sipil karena besarnya biaya operasional para Pegawai 

Negeri Sipil yang besar dan juga ketidakefektifan pelayanan yang dilakukan 

oleh para Pegawai Negeri Sipil karena gemuknya struktur birokrasi yang ada, 

Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri mempunyai data 

bahwa : 

80 persen Pegawai Negeri Sipil ada di daerah, dan Menteri Keuangan 
bicara kemampuan keuangan negara. Sehingga ketiga menteri itulah 
yang menandatangani peraturan bersama ini. Hal ini dilakukan bahwa 
pemerintah berkomitmen ingin membenahi segala sesuatu terkait 
dengan penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Berbagai aturan yang 
berkaitan dengan kepegawaian juga akan ditata kembali. Terdapat 
beberapa pengecualian dalam moratorium ini, seperti tenaga medis, 
dokter dan perawat, petugas kesalamatan publik, dan tenaga pengajar. 
Rencana penghentian perekrutan Pegawai Negeri Sipil dirasa sangat 
mendesak, sebab komposisi belanja daerah saat ini umumnya tidak 
sehat. Belanja pegawai umumnya jauh lebih besar ketimbang belanja 
publik atau anggaran yang digunakan untuk pelayanan publik dan 
pembangunan. Saat ini belanja pegawai di 294 kabupaten/kota lebih 
dari 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di 116 
kabupaten/kota malah mencapai lebih dari 60 persen. Bahkan, ada 
daerah yang mengalokasikan belanja pegawai lebih dari 70 persen dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.9 
 

                                                        
9 Hindra Liu dan Erlangga Djumena, 2011, SKB  Moratorium PNS Resmi Ditandatangani, 

http://regional.kompas.com/read/2011/08/24/15160572/SKB.Moratorium.PNS, diakses tanggal 
17 Oktober 2011. 
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Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang seharusnya 

dilakukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan tetapi 

malah digunakan untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, hal ini masih 

dalam tataran wajar ketika anggaran yang dialokasikan untuk Pegawai Negeri 

Sipil kurang dari 50 %, akan tetapi sudah mencapai 70 % sungguh sangat 

memprihatinkan. 

Permasalahan yang dihadapi kemudian oleh pemerintah dicarikan 

sebuah solusi, melalui terobosan untuk melaksanakan Penundaan Penerimaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Peraturan Bersama Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor 

800-632 Tahun 2011 Nomor 141/PMK.01/2011 Tentang Penundaan 

Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengurusi 

keseluruhan aparatur negara. 

Melihat persoalan tentang penataan kepegawaian yang ada di 

Indonesia, negara seharusnya, berperan aktif untuk menyelesaikan polemik 

tersebut, hal ini bisa melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. 

Kebijakan tersebut merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang 

lahir atas inisiatif pemerintah sebagai negara hukum, untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

Dengan permasalahan yang dihadapi tersebut maka harus ada 

penyelesaian masalah dalam kehidupan bernegara, dengan peraturan 
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perundang-undangan sebagai sebuah alat untuk menciptakan ketertiban dan 

keadilan bagi masyarakat di sebuah negara. Peraturan perundang-undangan 

yang dibuat memiliki tingkatan, tidak hanya sebagai alat kebijakan tetapi 

sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang saling melengkapi sesuai 

kaidah dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia baru-baru ini 

telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 

10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang 

dianggap masih mempunyai kelemahan.  Hierarki peraturan perundang-

undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 

sebagaimana berikut:10 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  
d. Peraturan Pemerintah;  
e. Peraturan Presiden;  
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempati 

posisi urutan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan, hal ini 

berkaitan dengan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 fungsinya sebagai konstitusi negara. 

Menteri adalah pembantu Presiden, menurut Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menteri dijelaskan dalam Pasal 17, 

                                                        
10 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 
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memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu Presiden 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai 

dengan tugas dan fungsi departemen. 

Jika menteri ingin menuangkan kebijakan dalam suatu Peraturan 

Menteri, maka yang perlu diperhatikan adalah prinsip pemberian delegasian 

pengaturan dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Yang harus 

diperhatikan adalah lingkup pengaturan yang diperintahkah agar 

pengaturannya tidak melebar melampaui kewenangan yang diberikan. 

Jenis Peraturan Menteri telah disebut secara jelas dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:11 

Pasal 8  

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan 
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, 
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala 
Desa atau yang setingkat.  

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.  
 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat 

permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul  ANALISIS 

                                                        
11 Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
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PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI 

DALAM NEGERI, DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 NOMOR 800-632 TAHUN 2011 NOMOR 

141/PMK.01/2011 TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA 

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor 

800-632 Tahun 2011 Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan 

Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil? 

2. Bagaimana kedudukan hukum Peraturan Bersama Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor 

800-632 Tahun 2011 Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan 

Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bersama 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 

02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor 800-632 Tahun 2011 Nomor 

141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil. 

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Peraturan Bersama Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam 

Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor 

800-632 Tahun 2011 Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan 

Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan 

pemikiran dalam ilmu hukum. Serta penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan studi, teori-teori, menambahkan 

pengetahuan hukum, sebagai sarana untuk mencari kebenaran dan 

mendapatkan sebuah pencerahan, khususnya berkenaan dengan permasalahan 

Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 

02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor 800-632 Tahun 2011 Nomor 141/ 

PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil ditinjau dari Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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E. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pemerintah 

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran serta 

saran yang membangun terhadap permasalahan kepada para birokrat dan 

Pegawai Negeri sebagai penambah wawasan Hukum Administrasi Negara 

di Indonesia. 

b. Bagi Masyarakat 

Masyarakat merupakan lapisan yang bersentuhan langsung dengan 

kebijakan yang dibuat oleh aparatur Negara, diharapkan nantinya hasil 

penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang efektifitas Peraturan 

Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 

02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor 800-632 Tahun 2011 Nomor 

141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

c. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan nantinya bisa dijadikan sebagai referensi untuk 

dapat memperluas wacana keilmuan mahasiswa sebagai civitas akademika 

yang dituntut untuk bisa mengkaji dan menggali sesuatu hal yang baru 

dalam disiplin intelektual. 
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d. Bagi Penulis 

Dengan penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi diri penulis sendiri, 

utamanya dalam rangka menambah wawasan ilmu, khususnya yang 

berkaitan dengan masalah penundaan penerimaan calon pegawai negeri 

sipil, juga sebagai penulisan tugas akhir yang merupakan syarat agar dapat 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian artinya cara melakukan penelitian dengan teratur 

(sistematis).12 Untuk memperoleh data yang valid terhadap permasalahan 

yang dikemukakan, maka diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi: 

1. Metode Pendekatan 

Metode hukum normatif penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder.13 Penulisan ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud yuridis normatif adalah 

sebuah bentuk penulisan dimana penulisan tersebut didasarkan pada 

melalui peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang berlaku,14 

hal ini dilakukan dengan mempelajari dasar-dasar atau landasan hukum 

sebagai sebagai bahan kajian. 

 

                                                        
12 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum,  PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hal 57. 
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normative: Sautu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13. 
14 Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMM PRESS, Malang, 

hal 103. 
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2. Sumber Bahan Hukum 

Ada beberapa pembagian mengenai sumber bahan hukum, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan).15 Bahan-

bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan 

hakim. Dalam penulisan ini bahan hukum primer terdiri dari:  

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. 

3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian. 

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 

2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. 

5) Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan 

Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor 

                                                        
15 Op. Cit.  Abdulkadir Muhammad, hal. 82. 
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800-632 Tahun 2011 Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan 

Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. 

6) Risalah Rapat, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, 

Kepala BPKP, dan Kepala BKN, Senin 3 Oktober 2011. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, 

laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).16 Bahan-bahan 

hukum sekunder erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan 

dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, 

yaitu: 

1. Hasil-hasil penelitian bisa berupa jurnal, artikel, makalah, hasil 

lokakarya, seminar dan lain-lain, tentunya yang masih relevan atau 

sesuai dengan realitas kekinian. 

2. Hasil karya ilmiah, bisa berupa buku-buku yang relevan dengan 

sumber sekunder. 

3. Data-data maupun hasil dokumen dari beberapa media cetak, yang 

berkaitan dengan Peraturan Bersama Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri 

Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-

RB/8/2011 Nomor 800-632 Tahun 2011 Nomor 141/PMK.01/2011 

                                                        
16 Ibid. 
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tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri 

Sipil ditinjau dari Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelesan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-

undang, kamus hukum dan ensiklopedia).17 Dalam penulisan ini bahan 

hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus 

hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis melalui cara studi 

kepustakaan/library research. Studi kepustakaan yang sudah dipilih sesuai 

dengan permasalahan guna memperoleh data, keterangan-keterangan, 

teori-teori serta pendapat para ahli dan literatur-literatur yang terdapat 

dalam buku, internet, majalah dan surat kabar dan lain sebagainya yang 

berkaitan tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tugas akhir 

yang akan disusun dan dianalisa untuk dikelola lebih lanjut. Penelusuran 

bahan hukum tersebut dengan melakukan beberapa pencarian ke beberapa 

perpustakaan antara lain: Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas 

Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang dan Perpustakaan Umum 

Kota Batu, dan browsing internet. 

 

 

                                                        
17 Ibid. 
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4. Analisa Bahan Hukum 

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran 

singkat mengenai sebuah permasalahan yang tidak melalui bilangan 

stastistik, tetapi dengan cara analisis berdasarkan kaidah-kaidah atau 

norma-norma hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti 

secara sistematis. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk membuat sistematika penulisan yang sistematik, penulis 

membuat sebuah format dengan membagi menjadi 4 (empat) bagian, supaya 

sistematika penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan runut, 

sistematika tersebut diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini akan diuraikan tentang latar belakang, yakni 

memuat alasan atau faktor dorongan yang menjadi pentingnya dilakukan 

suatu penelitian berdasarkan atas permasalahan yang ada pada Rumusan 

Masalah, yakni meliputi pertanyaan yang terfokus dan spesifik terhadap 

masalah yang akan diteliti serta merupakan dasar pemilihan judul penelitian 

hukum. Adapun mengenai Tujuan dari Penelitian, memuat pernyataan singkat 

tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini. Manfaat 

penelitian, merupakan uraian mengenai kegunaan secara praktis dan teoritis. 

Metode penelitian, yang digunakan dalam penelitian menggunakan beragam 

pendekatan untuk menghasilkan sebuah analisis untuk mempertegas bahwa 



18 
 

penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,  konsep-konsep 

berkenaan dengan data-data dan sumber hukum tidak lupa juga untuk 

ditambahkan sebagai bahan dalam menganalisa, sedangkan sistematika 

penulisan merupakan hal terakhir yang dimasukkan dalam bab ini, tujuannya 

agar dapat dipahami secara mudah penelitian yang akan dilakukan tersebut. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian 

teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis oleh penulis 

yaitu menyangkut dengan konsepsi negara hukum Indonesia. Bagaimana 

kedudukan atau hierarki peraturan menteri dalam peraturan perundang-

undangan pun akan berhubungan erat dengan konsep negara hukum 

dikarenakan kekuasaan negara berdasarkan otoritas hukum yang paling 

tinggi. 

BAB III PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan dari semua rumusan 

masalah yang diangkat yaitu mengenai bagaimana latar belakang 

dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 

Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor 800-632 Tahun 2011 

Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon 

Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana kedudukan hukum Peraturan Bersama 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-
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RB/8/2011 Nomor 800-632 Tahun 2011 Nomor 141/PMK.01/2011 tentang 

Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum ini 

dimana berisikan suatu kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya 

serta berisikan rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diangkat 

penulis dalam penelitian hukum ini dan diharapkan akan menjadi masukan 

yang bermanfaat bagi semua pihak. 

 


