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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

  Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut A. Hamid S. Attamimi, 

dengan mengutip Burkens sebagaimana ditulis oleh Ridwan HR. dalam bukunya 

yang berjudul “Hukum Administrasi Negara”, mengatakan bahwa negara hukum 

(rechtstaat) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan 

negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dengan segala bentuknya dilakukan 

di bawah kekuasaan hukum (Ridwan HR., 2003: 14). Oleh karena itu, hukum 

memegang peranan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dalam 

rangka mencapai tujuan negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 

alinea ke-4 yang berbunyi: “...melindungi segenap bangsa 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” (Djenal Hoesen 

Koesoemahatmadja, 1984: 159). Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu ditunjang 

dengan berbagai perangkat pemerintah seperti kebijakan-kebijakan di bidang 

ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan serta berbagai peraturan 

perundang-undangan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
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bangsa ini. Salah satu perangkat yang diperlukan dalam usaha pencapaian tujuan 

negara adalah Hukum Administrasi Negara. 

 
 C. van Vollenhoven dalam definisi Hukum Administrasi Negara 

mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan ketentuan 

yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah 

alat-alat itu akan menggunakan kewenangan ketatanegaraan (Philipus M. Hadjon 

etc, 2005: 23). Hukum Administrasi Negara memiliki tiga fungsi yaitu fungsi 

normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Fungsi normatif menyangkut 

penormaan kekuasaan memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang 

bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh 

pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah. Adapun fungsi jaminan 

adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat. Di 

dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan 

pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas, artinya pemerintah tidak 

dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari tindakan aparat pemerintah yang sewenang-wenang sehingga 

penegakan hukum yang berwibawa dapat terlaksana. Hukum Administrasi Negara 

mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapan negaranya 

melaksanakan kewenangannya secara aktif di dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Salah satu alat perlengkapan negara adalah pegawai negeri. 

 
  Pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan guna mewujudkan 

tujuan negara sehingga kedudukan dan peranan pegawai negeri adalah penting dan 

menentukan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pegawai negeri sebagai 

warga negara, unsur aparatur negara, unsur abdi negara dan abdi masyarakat yang 

penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945 dan pemerintah yang 

bermental baik, berwibawa, bermutu tinggi, bersih dan sadar akan tanggung 

jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. 

Untuk mewujudkan pegawai negeri sebagaimana dimaksud di atas, maka pegawai 
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negeri perlu dibina dan diarahkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu langkah yang 

ditempuh adalah dengan diterapkannya reward and punishment (penghargaan dan 

hukuman) di dalam manajemen kepegawaian. Pemberian reward and punishment 

ini dimaksudkan agar memacu para pegawai negeri meningkatkan kinerja dan 

prestasi mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta lebih berhati-hati 

dalam segala tindakan yang dapat mengakibatkan pegawai negeri tersebut 

menerima sanksi.  

 
   Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Pemerintah Kota 

Surakarta, terdapat kasus mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Kasus tersebut 

melibatkan Kepala  Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota 

Surakarta tahun 2007 yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa 

penyalahgunaan keuangan negara dalam kegiatan penumbuhan industri 

perdagangan kecil mikro melalui media pusat jajan Solo (istilah lain dari Kota 

Surakarta) tahun anggaran 2006. Atas dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut 

di atas, maka Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota 

Surakarta pada waktu itu telah diberhentikan sementara dari jabatan negeri 

(http://cetak.kompas.com). Pemberhentian sementara dari jabatan negeri tersebut 

bukanlah sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, akan tetapi 

merupakan tindakan administratif yang diambil oleh pejabat yang berwenang untuk 

mempermudah pihak yang berwajib dalam melakukan pemeriksaan atas kasus 

dugaan korupsi yang dituduhkan kepadanya. Dalam kasus di atas telah diputuskan 

vonis 2,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada 

tanggal 5 Maret 2009 yang sampai saat ini masih dalam proses banding 

(www.solopos.com).  

 
  Adanya tindakan administratif berupa pemberhentian sementara dari 

jabatan negeri yang diterapkan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Penanaman Modal Kota Surakarta tahun 2007 di atas menunjukkan bahwa 

Pemerintah Kota Surakarta telah memberikan kesempatan kepada pihak yang 

berwajib untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil 

yang bersangkutan tanpa campur tangan Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena 
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itu perlu dilakukan suatu kajian secara mendalam mengenai tindakan administratif 

tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berdasarkan uraian di atas, 

maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN 

TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIDUGA TERLIBAT 

TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 (STUDI KASUS DUGAAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS PERINDUSTRIAN 

PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA 

TAHUN 2007)”  

 
B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberhentian sementara dari jabatan negeri 

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga terlibat tindak pidana korupsi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah 

Kota Surakarta? 

2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberhentian 

sementara dari jabatan negeri terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga 

terlibat tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota Surakarta? 

 
C. Tujuan Penelitian 

   Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan, sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis secara yuridis normatif tentang pelaksanaan pemberhentian 

sementara dari jabatan negeri terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga 

terlibat tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 

Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri 

Sipil di Pemerintah Kota Surakarta. 
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2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhadap Pegawai Negeri Sipil 

yang diduga terlibat tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota Surakarta. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 Selain mempunyai tujuan yang jelas, suatu penelitian diharapkan mampu 

memberikan manfaat baik bagi penulis, masyarakat umum, maupun bagi pihak-

pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang 

karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis yang akan 

datang. 

b. Penelitian ini merupakan sarana pembelajaran bagi penulis dalam 

menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah diperoleh dengan kenyataan 

yang ada dalam praktek sehingga dapat berguna sebagai bekal dalam 

bermasyarakat setelah lulus dari perguruan tinggi. 

 
2. Manfaat Praktis 

a. Dengan penelitian ini, diharapkan masyarakat mengerti dan memahami, 

khususnya masyarakat yang berstatus pegawai negeri, tentang akibat yang 

timbul apabila melakukan tindak pidana korupsi sehingga dengan 

kesadaran yang tinggi dapat menghindari terjadinya tindak pidana korupsi  

maupun ikut serta membantu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan 

pertimbangan bagi pegawai negeri untuk mewujudkan pemerintahan yang 

sehat demi pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

E. Metode Penelitian 

  Penelitian adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan 
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pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut (Soerjono Soekanto, 1986: 2). 

Suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik apabila menggunakan metode 

penelitian yang tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang  mutlak harus ada di 

dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986: 

7). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

  Berdasarkan judul dan perumusan masalah, maka dalam penelitian 

ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara 

sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam kaitannya dengan 

masalah yang diteliti.  

  
2. Sifat Penelitian 

 Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian 

hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 10). Penulis menggambarkan 

mengenai pelaksanaan pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhadap 

Pegawai Negeri Sipil yang diduga terlibat tindak pidana korupsi di Pemerintah 

Kota Surakarta. Penulis menggambarkan semua data yang diperoleh secara 

jelas dan rinci untuk kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang 

ada. 

 
 
 

3. Lokasi Penelitian 

 Mengenai pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. Lokasi tersebut penulis pilih 

dengan pertimbangan bahwa terdapat kasus mengenai dugaan keterlibatan 

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman 
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Modal Kota Surakarta dalam tindak pidana korupsi yang ingin penulis teliti. 

Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk mendapatkan literatur-literatur 

yang terkait dengan masalah yang sedang penulis teliti serta tempat-tempat 

lain yang diperlukan, misalnya di warung internet, untuk melengkapi data 

penelitian. 

 
4. Jenis Data 

   Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dari bahan pustaka 

berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui 

studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, misalnya Keputusan Walikota 

tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri, Surat Perintah 

Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, dan tulisan-tulisan ilmiah 

serta sumber-sumber tertulis lainnya. 

 
5. Sumber Data 

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari sejumlah keterangan atau 

fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, 

peraturan perundang-undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, dan tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-sumber tertulis lainnya. 

Sumber data sekunder meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

   Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri dari kaidah dasar (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006: 

13). Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
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Pemberhentian/Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai 

Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Ketentuan Peunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana 

Harian (PLH) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) Pada Unit 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta, Keputusan Walikota 

Surakarta  Nomor: 887/1077/2007 tertanggal: 12 Nopember 2007 tentang 

Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri terhadap Kepala 

Disperindag PM Kota Surakarta tahun 2007, dan Surat Perintah 

Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor: PRINT-

01/0.3.11/Fd.1/11/2007 tertanggal 1 November 2007 terhadap tersangka 

Kepala Disperindag PM Kota Surakarta tahun 2007. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

  Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta 

memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian 

ini berupa buku-buku atau literatur, surat kabar, dan hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan masalah yang penulis teliti. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang 

hukum atau bahan rujukan bidang hukum (Peter Mahmud, 2006: 38). 

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan yaitu Kamus Besar Bahasa 

Indonesia.  

6. Tehnik Pengumpulan Data 

   Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 
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  Penelitian ini penulis lakukan dengan cara meneliti dokumen-

dokumen yang didapatkan dari Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Surakarta, mengkaji bahan-bahan pustaka dengan membaca dan 

mempelajari buku-buku literature serta peraturan perundang-undangan 

terkait dengan masalah yang penulis teliti. 

b. Wawancara 

  Wawancara ini penulis lakukan dengan Kepala Sub Bidang Disiplin 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. Penulis melakukan 

wawancara untuk mendapatkan konfirmasi atas data-data berupa dokumen 

yang penulis dapatkan dan juga sebagai keterangan tambahan terhadap 

data-data tertulis di perpustakaan data-data dokumen yang penulis 

dapatkan dan juga sebagai keterangan tambahan terhadap data-data tertulis 

di perpustakaan. 

7. Tehnik Analisis Data 

Dalam penulisan skripsi ini, setelah data-data yang diperlukan 

terkumpul melalui penelitian yang dilakukan penulis, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Penulis menggunakan analisis 

data kualitatif yaitu berupa keterangan yang diberikan oleh pihak Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Surakarta, baik secara lisan maupun tertulis, 

kemudian data tersebut diteliti dan diuraikan sedemikian rupa sehingga dapat 

disajikan secara sistematis. Cara pengolahan data yang dilakukan penulis 

adalah dengan metode logika deduktif. Metode deduktif ini berpangkal dari 

pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor kemudian dari 

kedua premis ini akan ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter 

Mahmud, 2006: 47). Pola dan sistematika penalaran logika deduktif adalah 

penetapan kebenaran universal kemudian menjabarkannya pada hal yang lebih 

khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

  Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I . PENDAHULUAN 
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Pada sub bab ini penulis memberikan gambaran awal penelitian, meliputi 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 

 

 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. 1. Kerangka Teori 

a) Tinjauan Umum Tentang Hukum 

Pada sub bab ini penulis menguraikan mengenai Pengertian 

Hukum, Sifat Hukum dan Tujuan Hukum. 

b) Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara 

Pada sub bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian 

Hukum Administrasi Negara, Obyek Hukum Administrasi 

Negara dan Bentuk-bentuk Perbuatan Pemerintah 

c) Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepegawaian 

Pada sub bab ini penulis menguraikan mengenai Pengertian 

Pegawai Negeri, Jenis Pegawai Negeri, reward and 

punishment (penghargaan dan penghukuman) dan 

Pemberhentian/Pemberhentian Sementara dari Jabatan 

Negeri Pegawai Negeri Sipil. 

d) Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 

 Pada sub bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian 

penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum dan esensi dari penegakan hukum. 

2. Kerangka Pemikiran 

Dalam kerangka pemikiran, penulis memaparkan ide dilakukannya 

penelitian, paparan permasalahan dan hasil penelitian yang 

diharapkan  

 
BAB III . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang 

diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai: 
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1. Pelaksanaan pemberhentian sementara dari jabatan negeri terhadap 

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diduga terlibat tindak pidana 

korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 

tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri di 

Pemerintah Kota Surakarta. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberhentian 

sementara dari jabatan negeri terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah 

yang diduga terlibat tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota 

Surakarta. 

 
 BAB IV: PENUTUP 

   Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa 

kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan 

dalam bab sebelumnya. 

   DAFTAR PUSTAKA 

   LAMPIRAN 
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