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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

memiliki pengertian “setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat 

yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas negara 

dalam jabatannya dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Sastra Djatmika 

pengertian tersebut dapat diperinci dalam 5 (lima) pokok yaitu: 

a. Warga Negara Republik Indonesia, 

b. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 

c. Diangkat oleh pejabat yang berwenang, 

d. Diserahi tugas dalam suatu jabatan, 

e. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
1
 

Pada awal tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tidak membedakan 

Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri 

Sipil Daerah. Pasal 1 angka 1  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi  

                                                 
1
 Sastra Djatmika, dan Marsono, 1984, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Penerbit 

Djambatan, Jakarta, hal.8. 
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bahwa “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah” . pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negaara berbunyi “ 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” . 

pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan”. 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi  

“ Pegawai ASN terdiri atas : 

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan 

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)” 

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “ Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan”.  
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Guna meningkatkan kegairahan bekerja maka pemerintah memberikan 

perhatian terhadap cara kerja, beban pekerjaan, dan prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil yaitu dengan memberikan gaji. Menurut Penjelasan Pasal 7 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian, gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja 

seseorang. Gaji yang diberikan itu harus adil dan layak. Gaji yang adil dan layak 

berarti bahwa gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya, sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memusatkan 

perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang 

dipercayakan kepadanya. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil harus 

memicu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.  

Pengaturan gaji Pegawai Negeri Sipil yang adil dimaksudkan untuk 

mencegah kesenjangan kesejahteraan baik antar Pegawai Negeri Sipil maupun 

antar Pegawai Negeri Sipil dengan swasta, dan gaji yang layak dimaksudkan 

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong 

produktivitas kreativitas Pegawai Negeri Sipil
2
. 

Sebagaimana diketahui saat ini, pemerintah sedang melaksanakan 

reformasi birokrasi di bidang kepegawaian. Salah satu bidang yang direformasi 

adalah penataan Sumber Daya Manusia Aparatur meliputi penataan jumlah dan 

kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil. Lahirnya Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berlaku sejak tanggal 

diundangkan yaitu 15 Januari 2014 menggantikan UU No. 8 Tahun 1974 jo UU 

                                                 
2
  Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2008, Hukum Kepegawaian di 

Indonesia, , Penerbit Sinar Grafika, hal103. 
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No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pada pasal 1 angka 22 

UU No. 5 Tahun 2014 sistem manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit. 

“Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 

kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”. 

Dengan adanya Undang-undang ASN tidak ada lagi pegawai honorer atau  

pegawai tidak tetap, yang dikenal dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 

adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Namun dalam 

tulisan ini akan dibahas mengenai  perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK).Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) adalah sebagai unsur aparatur negara. Sebagai unsur aparatur 

negara maka Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mesti 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan 

harus bebas dari pengaruh intervensi dari semua golongan dan partai politik.  

Diberlakukannya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maka 

pemerintah daerah harus menghapus keberadaan tenaga honorer sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, bentuk perjanjian kerja PPPK 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu “masa perjanjian kerja 

paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan 

berdasarkan penilaian kinerja” dan dalam pasal ini tidak dijelaskan bagiamana 

system perjanjian kerja antara pemerintah dengan calon PPPK sehinggga 

perlindungan hukum kepada calon PPPK jelas dan bisa dipertanggung jawabkan .  



5 

 

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

diberlakukannya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, amanat Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2014 dan bagaimana  perjanjian kerja PPPK 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu “masa perjanjian kerja 

paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan 

berdasarkan penilaian kinerja”. Masa kerja yang ditentukan dalam Pasal 98 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tersebut di atas adalah masa yang 

ditentukan oleh pemerintah kepada pegawai, di mana pegawai pemerintah diikat 

dengan masa kerja selama minimal 1 tahun dan masa kerja tersebut dapat 

diperpanjang lagi sesuai dengan kebutuhan pemerintah yang tentunya 

berdasarkan atas penilaian kinerja dari pekerja itu sendiri, yang mana untuk 

penilaian kinerja pegawai itu sendiri telah diatur dalam Pasal 100 Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2014. 

Selama pegawai itu bekerja pada pemerintah, maka pekerja pemerintah 

akan memperoleh hak-haknya selama ia bekerja. Adapun pelaksanaan hak-hak 

PPPK dalam perjanjian kerja, telah dijelaskan dalam  Pasal 22  Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara PPPK berhak memperoleh: 

a. Gaji dan tunjangan 

b. Cuti 

c. Perlindungan dan 

d. Pengembangan kompetensi. 
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Selain memiliki hak, pegawai pemerintah juga memiliki kewajiban, adapun 

kewajiban dari pada pegawai pemerintah tersebut dijabarkan dalam Pasal 23 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa 

Pegawai ASN wajib: 

a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan 

pemerintah yang sah; 

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang; 

d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksanakan  tugas  kedinasan  dengan  penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab; 

f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan 

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 

g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Sebelum pemerintah dan pegawai melakukan hubungan kerja maka 

kesepakatan kerja bersama yang dibuat bersama-sama antara pemerintah dan 

pegawainya sebagai dasar dari perjanjian kerja harus sudah terdaftar dan 

disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
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bidang ketenagakerjaan. Sebab dalam hubungan kerja antara pemerintah dan 

pegawai harus didahului dan ditandatanganinya perjanjian kerja yang didasari 

pada kesepakatan kerja bersama. Jika perjanjian kerja menggunakan kesepakatan 

kerja bersama yang tidak sesuai dengan aturan KUH perdata dan Undang-

Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta perundang undangan 

yang ada , maka dalam hal ini hubungan kerja antara pegawai dan pemerintah 

tadi dianggap batal demi hukum. Sudah semestinya instansi pemerintah yang 

berwenang dalam hal ketenagakerjaan harus tanggap dalam menghadapi hal-hal 

tersebut, sehingga hak dan kewajiban pegawai dapat berjalan seimbang, bukan 

kewajibannya saja yang harus dipenuhi melainkan haknya juga harus dipandang 

sebagai pertimbangan oleh pihak pemerintah. 

Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak 

dikenal lagi istilah tenaga honorer, namun diganti dengan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seandainya tenaga honorer tersebut diangkat 

menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tentunya jika ingin 

menjadi CPNS, mesti melalui proses seleksiPemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi 

pemerintah. Adapun proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) adalah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, 

pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apabila PPPK telah lulus 

seleksi, maka pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan Keputusan Pejabat 

Pembina Kepegawaian. 
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B. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana pengaturan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dalam 

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara?  

2.  Bagamana implikasi hukum dari Pengaturan Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

1.  Untuk mengetahui dan mengkaji  pengaturan Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara 

2.  Untuk mengetahui dan mengkaji  implikasi hukum dari Pengaturan Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dalam Undang-Undang No 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah :  

a. Bagi penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan penulis 

dan mengembangkan pola pikir khususnya dalam hukum perdata dalam suatu 

peraturan perundang undangan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. 
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b. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai bahan masukan 

informasi bagi masyarakat tentang system pegawai pemerintah yang baru yaitu 

pppk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tentang hak-hak PPPK.  

c. Bagi Penegak Hukum  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman 

untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dengan baik 

sehingga dapat meminimalisir kesalahan agar dapat tercapainya Asas 

Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Asas Kepastian Hukum. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terkait permasalahan 

yang dikemukakan di atas maka penulis menggunakan metode penulis hukum 

yang meliputi :  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis 

Normatif, yaitu dengan menganalisis pengaturan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja menurut UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara. 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif, maka pendekatan penulisan yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah konsep Approach (pendekatan perundang-undangan). Penggunaan 

pendekatan perundang-undangan adalah karena penelitian ini akan mengkaji 
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peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian kerja 

PPPK, sehingga untuk menganalisis permasalahan diperlukan berbagai 

macam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan karena yang akan 

diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral dalam 

suatu penelitian.
3
  

2. Jenis Bahan Hukum 

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka untuk menemukan 

jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum 

sebagai bahan analisis. Bahan hukum yang diperlukan meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang jenis-jenis bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut. 

a. Bahan hukum primer : 

1)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

2)  Undang-Undang  No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

3)   Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenakerjaan  

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan hasil-

hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan para ahli. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan wikipedia 

 

                                                 
3
 Johny Ibrahim, 2008,  teori dan metodologi penelitian hukum normatif, Malang, Bayumedia 

Publishing. 



11 

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 

cara yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

a. Studi kepustakaan  dilakukan dengan cara mendokumentasikan, kemudian 

melakukan pengkodean, selanjutnya dilakukan penginventarisasian, setelah 

dilakukan inventarisasi kemudian dipilah-pilah, selanjutnya dilakukan 

pendokumentasian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan 

bentuk perjanjian kerja PPPK. 

b. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan, kemudian 

dilakukan penginventarisasian, yang selanjutnya dipilah, dicopy, dan 

didokumentasikan mengenai artikel-artikel para ahli, hasil-hasil penulisan 

ilmiah maupun artikel di media cetak serta akses internet. 

c. Website  dilakukan dengan cara mengambil bahan yang berkaitan 

dengan bentuk perjanjian kerja PPPK yang tersedia di perpustakaan, di 

media internet dan juga menggunakan kamus baik itu kamus hukum 

atau kamus ilmiah. 

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui bahan 

pustaka, media cetak, media elektronik, dan cyberspace (internet).  Bahan 

pustaka dan media cetak tersebut diperoleh di perpustakaan beberapa 

perguruan tinggi dan instansi pemerintah, toko-toko buku. Bahan hukum dari 

media cetak dan elektronik dan internet. Bahan hukum dari internet 

diperoleh dengan cara mengkopi atau men-download dari beberapa situs 

serta sumber lain yang relevan. 
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Dalam penelusuran bahan hukum ini peneliti melakukan langkah 

inventarisasi, pemahaman, penafsiran, dan pengklasifikasian tentang 

pengaturan perjanjian kerja PPPK. Untuk itu, dalam penelusuran bahan 

hukum ini penulis menyalin dalam catatan penelitian, memfotokopi, 

mengakses dari internet dan menyimpan dalam media harddisc atau 

flashdisc. Bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut digunakan 

sebagai dasar untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam 

penelitian ini. 

4. Teknik Analisis  Bahan Hukum 

Adapun bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier yang sudah diperoleh dihubungkan sedemikian rupa, 

dan selanjutnya dianalisa menggunakan metode dreskriptif  kualitatif dengan 

menggunakan teknik penafsiran hukum gramatikal yang berkaitan dengan 

pengaturan  perjanjian kerja PPPK yang diatur dalam ketentuan perundang-

undangan yang ada. Adapun analisis interpretasi gramatikal yang akan 

digunakan yaitu dengan cara penafsiran dengan menguraikannya menurut 

bahasa, susunan kata atau bunyinya. Selain interpretasi gramatikal, 

interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan analisis 

interpretasi sistematis, yaitu teknik interpretasi dengan cara 

menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang 

lain.intepretasi historis yaitu menafsirkan undang undang dengan cara 

meninjau latar belakang sejarah dari pemebentukan atau terjadinya peraturan 

perundang undangan yang bersangkutan. 
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Setelah semua bahan hukum terkumpul, penulis melakukan analisis 

dan menuangkan dalam naskah ini. Dalam melakukan analisis bahan hukum, 

penulis menggunakan teknik berfikir interprestasi deduktif kualitatif. 

  

F. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, 

dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya secara 

singkat adalah sebagai berikut : 

Bab I.  Pendahuluan 

 Dalam  bab I penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang 

penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan untuk 

memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar. 

Bab II.  Tinjauan Pustaka 

 Dalam bab II berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi 

deskripsi dan uraian mengenai perjanjian kerja, hak pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja, tinjauan tentang perundang 

undangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja , doktrin atau 

pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum 

yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan dijadikan 

penulisan hukum. 
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Bab III.  Hasil penelitian dan Pembahasan 

 Dalam bab III diuraikan pengaturan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja dan implikasi hukum dari pengaturan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja .  

Bab IV.  Penutup 

 Dalam bab IV dipaparkan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik 

dari penulisan, serta saran-saran dengan harapan dapat menjadi 

masukan sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan. 

 

 

 

  


