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ABSTRACT 

 

 

PROHIBITION AGAINST STATE CIVIL APPARATUS  

IN POLITICAL ACTIVITY 

 

By 

WAILIM ALDRIN 

 

 

State Civil Apparatus is basically a servant of the state and public servant who is 

required to have loyalty and obedience to the Pancasila, the 1945 Constitution, the 

state and the government in carrying out the task of governance and development. 

Therefore ASN prohibited active in political activities. Issues to be addressed in this 

study are: (1) How is the regulation of the ban on State Civil Apparatus in political 

activities? (2) What factors are a barrier to the prohibition against State Civil 

Apparatus in political activities? 

 

The approach used problem is normative and empirical. The data used are primary 

data and secondary data. The data collection is done through library research and 

field study and further analyzed qualitatively. 

 

Results of research and discussion shows (1) The arrangement of the prohibition 

against the State Civil Apparatus in political activities contained in Article 9 of Law 

No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, Article 2 (1) Government 

Regulation of Republic Indonesia Number 37 of 2004 on the prohibition Civil 

servants become members of political parties, setting the State Civil Apparatus 

active in political activities and setting sanctions against asn active in political 

activity. (2) Factors that become an obstacle in the prohibition against Apparatus 

State Civil in political activities is the influence of political officials, so that if found 

their State Civil Apparatus which is illegal or neutral to favor one particular 

candidate and that candidate ultimately wins, it will be difficult to follow up on 

violations committed by State Civil Apparatus, because he was protected by the 

candidate they support. Additionally State Civil Apparatus suspension of handling 

the case it does with reason is still under investigation authorities. 

 

Suggestions in this study are: (1) The Government of Bandar Lampung and related 

agencies should improve supervision of State Civil Apparatus always apply herself 

as a servant of the state and public servant, so as not to engage in practical politics. 

(2) The Government of Bandar Lampung and related agencies should improve 

extention of State Civil Apparatus about netrality of State Civil Apparatus in 

practical political activity. 

 

Keywords: Prohibition, ASN, Political Activity 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

LARANGAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM  

KEGIATAN POLITIK  

Oleh 

WAILIM ALDRIN 

 

 

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya merupakan abdi negara dan abdi 

masyarakat yang dituntut untuk memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, 

UUD 1945, negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan 

dan pembangunan. Oleh karena itu ASN dilarang aktif dalam kegiatan politik. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 

pengaturan tentang larangan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik? 

(2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam larangan terhadap 

Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik?  

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 

dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan (1) Pengaturan tentang larangan 

terhadap Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik terdapat dalam Pasal 9 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang 

larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik, pengaturan terhadap 

ASN yang aktif dalam aktivitas politik dan pengaturan sanksi terhadap asn yang 

aktif dalam aktivitas politik. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 

larangan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik adalah adanya 

pengaruh dari pejabat politik, sehingga apabila ditemukan adanya ASN yang 

melanggar peraturan atau tidak netral dengan mendukung salah satu calon tertentu 

dan calon tersebut pada akhirnya menang, maka akan sulit untuk menindaklanjuti 

pelanggaran yang dilakukan ASN, sebab ia dilindungi oleh calon yang didukungnya 

tersebut. Selain itu ASN penangguhan penangangan perkara yang dilakukannya 

dengan alasan yaitu masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Badan 

Kepegawaian Daerah hendaknya meningkatkan pengawasan kepada para ASN agar 

tidak terlibat dalam politik praktis. (2) Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Badan 

Kepegawaian Daerah hendaknya meningkatkan sosialisasi tentang netralitas ASN 

dalam aktivitas politik praktis. 

 

Kata Kunci: Larangan, ASN, Kegiatan Politik 
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DAFTAR PUSTAKA 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

  

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya merupakan abdi negara dan abdi 

masyarakat yang dituntut untuk memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada 

Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, negara dan pemerintah dalam 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran 

penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung 

pada ASN, sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara 

mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan 

dan pembangunan tersebut.  

 

Pemerintah pada dasarnya telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian untuk mengatur ASN agar dapat mewujudkan 

eksistensinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, di antaranya adalah 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan telah 

diperbaharui lagi pada tanggal 15 Januari 2014, menjadi Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN).  

 

Upaya untuk menjaga profesionalisme PNS salah satunya adalah pemberlakukan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
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Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, yang intinya 

adalah PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus parpol. PNS yang 

menjadi anggota dan atau pengurus parpol harus diberhentikan sebagai PNS, yaitu 

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah memberitahukan terlebih 

dahulu kepada pejabat yang berwenang dan diberhentikan tidak dengan hormat 

sebagai PNS apabila tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pejabat yang 

berwenang. 

 

Di dalam UUASN Pasal 9 dijelaskan bahwa: 

(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 

Instansi Pemerintah.  

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua 

golongan dan partai politik.  

 

 

Pasal 12 UUASN mengatur: Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, 

dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas 

dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

Penjelasan UUASN menyatakan bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari 

pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan 

persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga 

pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus 

partai politik. 

 

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Partai Politik, yang dimaksud dengan partai 

Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok 
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warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

Terkait dengan eksistensi partai politik dalam realitas kehidupan yang ada maka 

dituntut adanya tata cara atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

yang memungkinkan Pegawai ASN untuk menyampaikan aspirasinya dalam 

partai politik, karena kebebasan berpendapat merupakan hak bagi setiap warga 

negara. Hal ini tidak terlepas dari fakta politik bahwa ASN selalu bersinggungan 

dengan kepentingan politik dan penguasa, karena posisinya yang sangat strategis. 

Pada era pemerintahan Orde Baru. Pegawai selain dibebani tugas profesional 

sebagai pelayanan masyarakat dan sebagai penggerak roda demokrasi, mereka 

juga dibebani tugas politik untuk memenangkan partai politik tertentu, hal ini 

berdampak pada merosotnya kinerja profesional PNS sebagai akibat beban politik 

tersebut. Dampaknya sampai dengan sekarang adalah masih adanya 

kecenderungan para penguasa dalam mengarahkan atau menginstruksikan para 

pegawai ASN bawahannya untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis, meskipun 

pada saat ini era pemerintahan telah berubah ke arah yang lebih demokratis, 

namun kultur yang demikian tetap saja terjadi.  

 

Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat reformasi yang membawa konsep 

perubahan mendasar pada eksistensi ASN, yang sebelumnya dikenal sebagai alat 

kekuasaan pemerintah menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral 

dari pengaruh semua golongan dari partai politik (misalnya menggunakan fasilitas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
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negara untuk golongan tertentu) serta tidak diskriminatif dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, pegawai 

negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN memiliki 

hak memilih dalam Pemilu, sedangkan anggota TNI dan Polri tidak memiliki hak 

memilih atau dipilih dalam Pemilu. 

 

Adanya kecenderungan ASN menjadi anggota atau pengurus partai politik 

tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya Para ASN merasa 

bahwa pendapatan atau gaji mereka sebagai ASN belum memenuhi kebutuhan 

hidup sehingga ketika ada kesempatan untuk menjadi anggota atau pengurus 

partai politik tertentu, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan harapan 

akan ada pendapatan tambahan. Selain itu kualitas sumber daya manusia ASN 

sendiri yang relatif tidak baik. Dalam persoalan kualitas ini pun, masyarakat 

masih menilai negatif dan kinerja ASN masih dinilai buruk. Tidak baiknya 

kualitas SDM berkaitan pula dengan proses rekrutmennya yang tidak berhasil 

menjaring calon pegawai yang berkualitas.  

 

Penilaian negatif yang masih tertanam kuat dalam benak publik terhadap para 

abdi Negara ini akhirnya membuahkan citra mereka tetap negatif pula. Sebagian 

masyarakat menilai citra ASN masih buruk. Faktor lainnya adalah kurangnya 

pemahaman ASN terhadap tugas pokok dan fungsi mereka sebagai abdi negara 

dan abdi pemerintah, yang seharusnya dapat bersikap netral dari aktivitas politik, 

sebab dapat mengarahkan pada perilaku mereka yang tidak netral dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari.   

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilu
http://id.wikipedia.org/wiki/TNI
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Apabila ditinjau dari konteks otonomi daerah, adanya ASN yang menjadi anggota 

atau pengurus partai politik tertentu ini merupakan hal yang sangat disayangkan, 

sebab salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan dan 

mendekatkan pelayanan publik dari ASN kepada masyarakat di daerah otonom. 

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah agar meningkatkan mutu sumber 

daya manusia ASN yang memiliki motivasi kerja, keterampilan kerja dan 

profesionalisme kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

PNS pada era otonomi daerah harus profesional dalam memberikan pelayanan 

yang sebaik-baiknya kepada publik dengan memenuhi akuntabilitas kerja, sebagai 

kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan 

menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta 

pertanggung jawaban/keterangan atas kinerjanya. Profesionalisme aparatur dalam 

hubungannya dengan organisasi publik digambarkan sebagai bentuk kemampuan 

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan 

pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah 

responsivitas. Setiap aparat harus responsible atas pelaksanaan tugas-tugasnya 

secara efektif, yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-tugas dengan 

baik dan lancar.  

 

Penyampaian aspirasi Pegawai ASN dalam partai politik dalam cakupan yang 

lebih besar di antaranya adalah ASN yang mencalonkan diri sebagai kepala 

daerah, hal ini diatur dalam Pasal 119 UUASN bahwa pejabat pimpinan tinggi 
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madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi 

gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota 

wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar 

sebagai calon.  

 

Sebelum diberlakukannya UUASN, PNS yang mencalonkan diri dan menjadi 

pejabat politik masih tetap berstatus sebagai PNS dan hanya diwajibkan untuk 

mengajukan cuti, tetapi setelah diberlakukannya UUASN, setiap PNS yang 

mencalonkan diri sebagai pejabat politik harus mengundurkan diri, sehingga 

secara otomatis PNS yang bersangkutan kehilangan segala hak dan kewajibannya 

sebagai PNS.  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dan 

menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul: Larangan terhadap Aparatur Sipil 

Negara dalam Kegiatan Politik 

 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

1.2.1 Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan tentang larangan terhadap Aparatur Sipil Negara 

dalam kegiatan politik? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam larangan terhadap 

Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik?  
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1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi 

Negara, dengan kajian mengenai larangan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam 

kegiatan politik. Ruang lingkup lokasi adalah pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Bandar Lampung, sedangkan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada 

Tahun 2016. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang larangan terhadap Aparatur Sipil 

Negara dalam kegiatan politik 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam larangan 

terhadap Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

Hasil penelitian diharap dapat berguna untuk memperluas cakrawala 

pandangan peneliti dan pihak-pihak yang ingin mengetahui secara lebih 

mendalam mengenai larangan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan 

politik  
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2. Secara praktis  

Hasil penelitian diharap dapat berguna dalam memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi para peneliti lain 

yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai larangan terhadap 

Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tindakan Hukum Pemerintah 

Tindakan hukum pemerintah masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu 

peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga 

negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. 

Hukum administrasi negara sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang 

mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk 

memenuhi tugasnya. 
1
 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum 

yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan memungkinkan 

para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus, sebagai 

suatu aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas 

pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.  

 

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah Administrasi 

recht, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara jabatan-

jabatan dalam negara dengan warga masyarakat, sebagai gabungan ketentuan 

                                                 
1
 R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.  

2001.hlm 67. 
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yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila 

menggunakan wewenang yang diberikan oleh Hukum Administrasi Negara.
2
 

 

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), mengemukakan bahwa hukum tidak 

dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das rechts wird 

nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke).
 
Berdasarkan inti teori Von Savigny 

maka dapat dinyatakan bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara 

seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak 

terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh 

adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Setiap masyararakat 

mengembangkan hukum kebiasaanya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat 

istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.
3
 

 

Sesuai dengan dasar teori Carl von Savigny maka produk hukum dapat diketahui 

melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu: 

1) Pembuatan Hukum 

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh 

secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah 

seiring perubahan sosial. Dengan pernyataan ini maka hukum di satu negara 

tidak dapat diterapkan/ dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya 

berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah 

pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu juga berbeda.  

 

Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dan beberapa 

pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

                                                 
2
 Prajudi Admosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.hlm 12. 

3
 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7 
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1) Hukum yang ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya 

adalah proses yang tidak disadari dan organis oleh karena itu perundang-

undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan 

2) Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah 

dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam 

peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi 

menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli 

hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Tetapi ahli 

hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada 

tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan 

mentah (kesadaran umum tampaknya oleh Scholten disebut sebagai 

kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir oleh 

karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting 

daripada pembuat undang-undang  

3) Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. 

Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena 

mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny 

menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat 

diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain.Volkgeist dapat 

dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti 

evolusi volkgeist melalui penelitian sepanjang sejarah. 

2) Fungsi Utama Hukum 

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat 

menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. Sehingga amat 

sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum 

menurut teori ini.
 4

 

 

Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, 

yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab 

hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai suatu 

keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa 

menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. 
5
 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum 

yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para 

pejabat melakukan tugas mereka yang khusus, sebagai suatu aturan yang harus 

                                                 
4
 Ibid. 1986. hlm. 8. 

5
 R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 

2001.hlm 67. 
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diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam 

menjalankan tugasnya.  

 

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah Administrasi 

recht, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara 

jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat, sebagai suatu gabungan 

ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah 

apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya 

oleh Hukum administrasi Negara.
6
 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah 

hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara 

heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri 

(hukum administrasi negara otonom) di dalam rangka memperlancar 

penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan 

pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya. Hukum administrasi 

negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata 

negara, atau hukum konstitusi negara atau hukum politik negara. Hukum 

administrasi negara sebagai hukum operasional negara di dalam menghadapi 

masyarakat serta penyelesaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat 

tersebut. 

 

Hukum Administrasi Negara diartikan juga sebagai sekumpulan peraturan yang 

mengatur hubungan antara administrasi Negara dengan warga masyarakat, dimana 

                                                 
6
 Prajudi Admosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.hlm 12. 



 

 

13 

administrasi Negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya 

sebagai implementasi dari policy suatu pemerintahan. 
7
 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakanbahwa hukum 

administrasi negara ialah himpunan peraturan –peraturan tertentu yang menjadi 

sebab, maka negara berfungsi. Artinya Hukum Administrasi Negara merupakan 

sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk 

mengatur masyarakat. 

 

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara pada umumnya, dibedakan menjadi: 

a. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan 

isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-

peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu 

dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia. 

b. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk 

tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk 

sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.
 8

 

 

Pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan 

yang masing-masing terpisah satu sama lain. ketiga kekuasaan itu adalah 

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan 

Donner berpendapat, bahwa pemerintahan dalam arti luas dibagi menjadi dua 

tingkatan (dwipraja), yaitualat-alat pemerintahan yang menentukan hukum negara 

/ politik negara dan alat-alat perlengkapan pemerintahan yang menjalankan politik 

negara yang telah ditentukan.
9
 

                                                 
7
 Ibid. 1988.hlm 14. 

8
 R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 

2001.hlm 67. 
9
 Prajudi Admosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.hlm 17. 
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Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja 

tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. 

Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu 

”administrasi negara”. Bentuk perbuatan pemerintahan atau bentuk tindakan 

administrasi negara secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

:perbuatan hukum / tindakan hukum dan bukan perbuatan hukum.
 10

 

Perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu.Perbuatan menurut hukum 

publik bersegi satu, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal 

membuat suatu ketetapan yang megatur hubungan antara sesama 

administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga 

masyarakat. Misalnya, ketetapan tentang pengangkatan seseorang menjadi 

pegawai negeri 

2. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua. Perbuatan menurut hukum 

publik bersegi dua, yaitu suatu perbuatan aparat administrasi negara yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela. Misalnya 

mengadakan perjanjian pembuatan gedung, jembatan dengan pihak swasta 

(pemborong).
 11

 

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum Administarsi Negara adalah 

keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiataan-kegiatan alat-alat 

perlengkapan Negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau 

kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat 

perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat 

perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang menegaskan 

dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/ administrasi 

memperoleh hak-hak dan membebankan kewajiban-kewajiban kepada para warga 

                                                 
10

 Ibid. 1988.hlm 19. 
11

 R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 

2001.hlm 71. 
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masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum. 

 

2.2 Aparatur Sipil Negara 

 

2.2.1 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 

 

Menurut penjelasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diketahui bahwa 

dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, 

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan 

pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa berdasar Pancasila dan UUD 1945. Tujuan 

nasional dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  

 

Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai 

ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas 

pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik 

dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan 

dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang 

meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. 
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Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan 

melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui 

pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang 

diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. 

 

Pegawai ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, 

dan tugas pembangunan tertentu, harus memiliki profesi dan Manajemen ASN 

yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 

penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan 

kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Manajemen ASN 

terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara 

menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun 

Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, 

pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian 

kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan 

pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, untuk Manajemen 

PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan 

tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, 

pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Dalam upaya menjaga 

netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, 

kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, 

pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota 

dan/atau pengurus partai politik. Untuk meningkatkan produktivitas dan 
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menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa ASN 

berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung 

jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan 

sosial. 

 

Untuk membentuk ASN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan 

menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

 

2.2.2 Pengertian Aparatur Sipil Negara 

 

Menurut ketentuan Pasal 1 UUASN beberapa pengertian berkaitan dengan 

Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut: 

1) Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.  

2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3) 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.  

 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat 
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oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau 

diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-

undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku
 12

 

 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkedudukan sebagai aparatur negara, abdi negara 

dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 

1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan. Kesetiaan dan ketaatan yang penuh tersebut mengandung 

pengertian bahwa PNS berada sepenuhnya di bawah pemerintah
13

 

Pegawai Negeri merupakan aparatur negara yang bertugas untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam 

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan di Indonesia. 

Pegawai Negeri di Indonesia terdiri atas: 

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

 

Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: 

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan 

pada APBN, dan bekerja pada kementerian, lembaga non kementerian, 

kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di 

daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan. 

                                                 
12

 Mohamad, Ismail, Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara 

dan  

 Abdi Masyarakat, Mandar Maju, Bandung. 2003. hlm.32. 
13

 Ibid hlm.21 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/APBN
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b. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di 

Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri 

atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota.
14

 

 

Baik PNS Pusat maupun PNS Daerah dapat diperbantukan di luar instansi 

induknya. Jika demikian, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima 

pembantuan. Di samping PNS, pejabat yang berwenang dapat mengangkat 

Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau disebut pula honorer; yaitu pegawai yang 

diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan 

dan pembangunan yang bersifat teknis dan profesional sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan organisasi. PTT tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri. 

 

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karir, yakni jabatan dalam lingkungan 

birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karir dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu: 

a. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur 

organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang 

terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan 

struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala 

Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah 

adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala 

bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah. 

b. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam 

struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh 

                                                 
14

 Ibid. hlm.33-34. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/APBD
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretaris_daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Camat
http://id.wikipedia.org/wiki/Lurah
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organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, 

dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, 

statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.
15

 

 

Setiap PNS memiliki hak memperoleh kenaikan pangkat, yakni penghargaan yang 

diberikan atas prestasi kerja dan pengabdiannya. Ada beberapa jenis kenaikan 

pangkat, diantaranya kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan 

(misalnya karena menduduki jabatan fungsional dan struktural tertentu, 

menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan 

baru yang bermanfaat bagi negara), kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan 

pangkat pengabdian. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya 

bisa mendapatkan penghargaan yang disebut Satyalencana Karya Satya. 

 

2.2.3 Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara 

 

Hak Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 21 UUASN adalah memperoleh: 

 

a) gaji, tunjangan, dan fasilitas; 

b) cuti; 

c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 

d) perlindungan; dan pengembangan kompetensi. 

 

Kewajiban Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 23 UUASN adalah: 

 

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

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah 

yang sah 

                                                 
15

 Sedarmayanti. Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan. Grasindo. Jakarta. 2005  

 hlm.15-16. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Auditor
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
http://id.wikipedia.org/wiki/Dosen
http://id.wikipedia.org/wiki/Dokter
http://id.wikipedia.org/wiki/Perawat
http://id.wikipedia.org/wiki/Bidan
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistisi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penguji_kendaraan_bermotor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Satyalencana_Karya_Satya&action=edit&redlink=1


 

 

21 

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;  

h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 
 

2.3 Partai Politik 

 

 

2.3.1 Pengertian dan Fungsi Partai Politik  

 

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan 

tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi 

pemimpin partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberi kepada anggota 

partainya manfaat secara idiil maupun materil.
16

 

 

Pengertian di atas menunjukkan bahwa partai politik sebagai sebuah organisasi 

yang stabil dan terdiri dari sekelompok manusia sebagai anggotanya, organisasi 

ini bertujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan atas 
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nama partainya dan berdasarkan kekuasaan yang dimiliki ini, partai akan 

memberikan reward kepada anggota partainya, baik materil maupun nonmateril. 

 

Partai politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir 

dan bertindak sebagai satu kesatuan politik, serta -dengan memanfaatkan 

kekuasannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan 

melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Pengertian ini menekankan partai 

politik sebagai kesatuan politik dari sekelompok warga negara, baik dengan 

jumlah sedikit maupun banyak, kesatuan politik ini bertujuan menguasai 

pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum sesuai dengan apa yang 

telah ditetapkan dalam kesatuan politik mereka.
17

 

 

 

Partai politik merupakan institusi kunci bagi demokrasi dan partai politik akan 

tetap menjadi satu-satunya kerangka institusional bagi proses representasi dan 

pemerintahan. Hal ini menekankan partai politik sebagai sarana yang sangat 

penting, fungsi dan peranannya sebagai perwujudan kemerdekaan berserikat, 

berkumpul dan mengeluarkan pikiran dalam mengembangkan kehidupan 

demokrasi, sebab dalam sistem demokrasi modern, keberadaan partai politik 

merupakan sesuatu yang pasti.
18

 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui ciri-ciri yang 

umumnya dapat ditemukan pada setiap partai politik yaitu: sebagai organisasi 

yang memiliki anggota para aktivis politik, memiliki tujuan untuk merebut dan 

mempertahankan kekuasaan, mempengaruhi dan mencari dukungan rakyat 
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sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan eksistensi partai di tengah-tengah 

persaingan partai politik dalam sistem demokrasi, dan merupakan cermin 

kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat.    

 

Partai politik dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa 

fungsi: 

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik.  

Salah satu fungsi dari partai politik adalah menyalurkan beraneka ragam 

pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga 

kesimpang siuran dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat moderen 

yang begitu luas pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan 

hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir. Apabila tidak ditampung dan 

digabung dengan aspirasi orang lain yang senada, proses ini dinamakan 

penggabungan kepentingan (intrest aggregation). Sesudah digabung, pendapat 

dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini 

dinamakan ”perumusan kepentingan” (interest articulation). 

 

Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai politik selanjutnya merumuskan 

sebagian arah kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program 

partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah untuk 

dijadikan kebijakan publik. Dengan demikian tuntutan dan kepentingan 

masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di lain 

pihak partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebar 

luaskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus 

informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, di mana 
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partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang 

memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dengan masyarakat. 

Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut broker (perantara) 

dalam satu bursa ide-ide (”clearing house of ideas”) kadang-kadang juga 

partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai pendengar, sedangkan bagi 

masyarakat sebagai pengeras suara.  

 

2. Partai sebagai sarana sosialisasi Politik 

Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik 

(instrument of political socialization). Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik 

diartikan sebagai proses melalui seseorang memeperoleh sikap dan orientasi 

terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana 

dia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari 

masa kanak-kanak sampai dewasa.  

 

Sosialisasi politik juga mencakup proses di mana masyarakat menyampaikan 

norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam 

hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi 

politik. Dalam usaha mengusai pemerintahan melalui pemenangan dalam 

pemilihan umum, partai harus mendapat dukungan seluas mungkin. Untuk itu 

partai berusaha menciptakan ”image” bahwa ia memperjuangkan kepentingan 

umum. Di samping menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga 

mendidik anggotanya-anggotanya menjadi manusaia yang sadar akan 

tanggung jawab sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri 



 

 

25 

di bawah kepentingan nasional. Di negara-negara baru, partai-partai politik 

juga berperan untuk memupuk identitas nasional dan integrasi nasional. 

 

3. Partai politik sebagai sarana recruitment politik 

Partai Politik juga berfungsi sebagai untuk mencari dan mengajak orang yang 

berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai 

(political recruitment), dengan demikian partai turut memperluas partisipasi 

politik. Caranya ialah dengan melalui kontak pribadi persuasi dan lain-lain. 

Juga di usahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader 

dimasa datang akan mengganti pimpinan lama (selection of leadership).  

 

4. Partai politik sebagai sarana pengaturan konflik (conflict management) 

Dalam suasana demokratis, persaingan dan perbedaan pendapat dalam 

masyarakat merupakan hal yang wajar jika terjadi konflik partai politik 

berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktik politik sering dijumpai bahwa 

fungsi-fungsi diatas tidak didapati seperti yang diharapkan. Misalnya 

informasi yang diberikan justru memberikan kegelisahan dan perpecahan 

dalam masyarakat; yang dikejar bukan kepentingan nasional akan tetapi 

kepentingan partai yang sempit dengan akibat pengkotakan partai; konflik 

tidak diselesaikan, akan tetapi malahan dipertajam
19

 

 

2.3.2 Partai Politik Menurut Undang-Undang Partai Politik 

 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, yang dimaksud dengan 

partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
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sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Partai Politik: 

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) 

orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) 

tahun dengan akta notaris.  

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan 

perempuan.  

(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan 

ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.  

(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:  

a. asas dan ciri Partai Politik;  

b. visi dan misi Partai Politik;  

c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;  

d. tujuan dan fungsi Partai Politik;  

e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;  

f. kepengurusan Partai Politik;  

g. peraturan dan keputusan Partai Politik;  

h. pendidikan politik; dan  

i. keuangan Partai Politik. 

(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh 

perseratus) keterwakilan perempuan.  

 

 

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Partai Politik: 

(1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

(2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan 

kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

(3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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Menurut Pasal 10 Undang-Undang Partai Politik: 

(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:  

a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;  

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;  

d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:  

a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam 

rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;  

b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;  

c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.  

(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diwujudkan secara konstitusional.  

 

 

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Partai Politik: 

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:  

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi 

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;  

b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;  

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat 

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;  

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia;  

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 

gender.  

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 

secara konstitusional.  

 

 

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Partai Politik: 

Partai Politik berhak:  

a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;  

b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;  

c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai 

Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
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d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan 

Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan;  

e. Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  

f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  

g. Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan 

perundang-undangan; 

h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-

undangan;  

i. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon 

gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon 

walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;  

j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik;  

k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

 

 

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Partai Politik: 

Partai Politik berkewajiban:  

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;  

b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Republik Indonesia; 

c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;  

d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;  

e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik 

anggotanya;  

f. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;  

g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota; 

h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah 

sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;  

i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara 

berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan;  

j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum;  

k. Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.  
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Menurut Pasal 14 Undang-Undang Partai Politik, anggota partai politik adalah 

warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin (Ayat 1) Keanggotaan 

Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara 

Indonesia yang menyetujui AD dan ART. 

 

Pengurus partai politik adalah orang-orang yang dipilih untuk menjalankan roda 

organisasi dan kebijakan partai politik. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Partai 

Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota 

negara, kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota 

provinsi, kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu 

kota kabupaten/kota. Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai 

tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya sesuai 

dengan wilayah yang bersangkutan. 

2.4 Dasar Hukum Larangan Aparatur Sipil Negara dalam Kegiatan Politik 

 

Menurut Pasal 9 UUASN: 

(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 

Instansi Pemerintah.  

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua 

golongan dan partai politik.  

 

 

Pasal 12 UUASN mengatur: Pegawai ASN berperan sebagai perencana, 

pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang 

profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, 

dan nepotisme. 
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Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, bertugas 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan 

merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. 

Dalam kedudukan dan tugas tersebut, Pegawai Negeri Sipil harus netral dari 

pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Upaya menjaga netralitas dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin 

keutuhan, kekompakan, dan persatuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat 

memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan 

kepadanya. Undang-Undang tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi 

anggota partai politik dan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota 

pengurus partai politik. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini Pegawai 

Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik 

diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut dapat 

dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat 

Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota/dan atau pengurus partai politik 

harus mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengunduran 

diri tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Tembusan pengunduran diri disampaikan kepada atasan langsung Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya eselon IV, pejabat yang 

bertangggung jawab di bidang kepegawaian, pejabat yang bertanggung jawab di 

bidang keuangan. Kewajiban atasan dan pejabat atasan Pegawai Negeri Sipil yang 
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bersangkutan dalam tempo selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah 

diterimanya surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib 

menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat 

Pembina Kepegawaian wajib mengambil keputusan dalam waktu selambat-

lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari atasan 

langsung Pegawai Negeri Sipil tersebut. 

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima surat 

pengunduran diri tersebut atasan langsung tidak menyampaikan pertimbangan 

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, maka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) 

hari kerja sejak diterimanya surat pengunduruan diri keputusan pemberhentian 

dapat ditetapkan tanpa pertimbangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan. 

Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran 

diri Pejabat Pembina Kepegawaian tidak mengambil keputusan, maka usul 

pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tersebut dianggap 

dikabulkan. Pejabat Pembina Kepegawaian sudah harus menetapkan keputusan 

pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selambat-

lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak pengunduran diri dianggap dikabulkan. 

Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pengunduran diri karena akan menjadi 

anggota/pengurus politik diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 

Sipil terhitung mulai akhir bulan ia mengajukan pengunduran diri, kecuali 

terdapat alasan-alasan yang sah yang menyebabkan pengunduran diri itu 

ditangguhkan.Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/ pengurus partai politik 
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tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau sebelum usul 

pengunduran dirinya dikabulkan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian karena alasan ini ditetapkan mulai Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 

Tindakan PNS yang tidak mengajukan pengunduran diri atau sebelum 

pengunduran dirinya dikabulkan, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan 

pemberhentiannya dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah  Republik 

Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pengunduran diri 

ditangguhkan, apabila yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan pejabat yang 

berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dapat dijatuhi 

hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil, yang bersangkutan sedang mengajukan upaya banding administratif 

kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) karena dijatuhi hukuman 

disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau yang 

bersangkutan mempunyai tanggungjawab kedinasan yang dalam waktu singkat 

tidak dapat dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya.  

Penangguhan pemberhentian yang disebabkan Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang, atau karena 

yang bersangkutan sedang mengajukan upaya banding kepada Bapek seperti 

dimaksud di atas dilakukan sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. Penangguhan pemberhentian yang bersangkutan 
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masih mempunyai tanggung jawab kedinasan yang dalam waktu singkat tidak 

dapat dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya dilakukan untuk paling lama 

6 (enam) bulan. Dalam hal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang 

mengundurkan diri ditangguhkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus 

memberikan alasan secara tertulis mengenai penangguhan tersebut. Pejabat 

Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberi kuasa 

kepada pejabat lain serendah-rendahnya pejabat struktural eselon II untuk 

menangguhkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 

Apabila Pegawai Negeri masuk dalam partai politik akan tidak netral lagi dalam 

melayani masyarakat, dan diskriminatif karena hanya melayani golongannya saja, 

Pegawai Negeri jika ingin masuk dalam partai politik harus terlebih dahulu 

melepas statusnya sebagai Pegawai Negeri. 

Pasal 84 Undang-Undang Partai Politik mengatur tentang pelaksana, peserta dan 

petugas kampanye. Ayat (2) menyatakan bahwa pelaksana kampanye dalam 

kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan PNS. Ayat (4) menyatakan sebagai 

peserta kampanye PNS dilarang menggunakan atribut partai atau atribut PNS. 

Ayat (5), menyatakan sebagai peserta kampanye PNS dilarang mengerahkan PNS 

di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa PNS dapat menjadi 

peserta kampanye dengan beberapa persyaratan. Namun dilarang sebagai 

pelaksana kampanye. Ketentuan tentang PNS sebagai peserta kampanye 

dipertegas pula dalam Undang-undang 42 Tahun 2008 pada pasal 41 ayat (1) 

huruf e, ayat (4), dan ayat (5). Dalam undang-undang yang sama pasal 43, 
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dinyatakan pula bahwa pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan 

negeri dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. 

Berkaitan dengan sikap PNS yang terlibat dalam pencalonan legislatif seperti 

yang ditentukan dalam Pasal 12 huruf k Undang-Undang Partai Politik, bahwa 

untuk menjadi anggota DPD, antara lain dinyatakan PNS harus mengundurkan 

diri sebagai PNS yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak 

dapat ditarik kembali. Begitupun untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota, PNS harus mengundurkan diri sebagai PNS yang 

dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas 

menyebutkan, bahwa PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai 

politik. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan 

sebagai PNS. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa PNS yang akan menjadi anggota 

dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai PNS. Dan PNS 

yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Sedangkan 

PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus parpol tanpa mengundurkan diri 

sebagai PNS, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah  

 

 

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan 

pendekatan secara empirik. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan 

hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang 

meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber 

lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan secara 

empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan 

langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi 

penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. 
20

.   

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, yaitu sebagai berikut: 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian 

langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap 

narasumber penelitian. 

                                                 
20

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap 

berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:  

 

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:  

(1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat 

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Partai Politik 

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik 

(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik 

(6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:Bahan hukum sekunder, yaitu bahan 

bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa 

kumpulan buku-buku hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana 

dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

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

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
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sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel 

di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.  

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data  

 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:  

a. Studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan serangkaian kegiatan 

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian  

b. Studi lapangan (field research) yang dilakukan melalui wawancara adalah 

usaha untuk mengumpulkan data dari informan penelitian. 

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data  

 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. 

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data, yaitu mentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, 

kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh. 

b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, 

diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan. 

c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-

masing dengan sistematis. 
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3.4 Analisis Data 

 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data, dengan 

menggunakan cara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpetasikan data dan 

memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab 

selanjutnya, kemudian ditarik kesimpulan penelitian. 



 

 

 

 

BAB V 

P E N U T U P 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Pengaturan tentang larangan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan 

politik terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan 

Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik, pengaturan terhadap 

ASN yang aktif dalam aktivitas politik dan pengaturan sanksi terhadap asn 

yang aktif dalam aktivitas politik. 

 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam larangan terhadap Aparatur 

Sipil Negara dalam kegiatan politik adalah adanya pengaruh dari pejabat 

politik, sehingga apabila ditemukan adanya ASN yang melanggar peraturan 

atau tidak netral dengan mendukung salah satu calon tertentu dan calon 

tersebut pada akhirnya menang, maka akan sulit untuk menindaklanjuti 

pelanggaran yang dilakukan ASN, sebab ia dilindungi oleh calon yang 

didukungnya tersebut. Selain itu ASN dapat mengajukan penangguhan yang 
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dilakukannya dengan alasan yaitu masih dalam pemeriksaan pejabat yang 

berwenang. 

5.2  Saran  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Badan Kepegawaian Daerah 

hendaknya meningkatkan pengawasan kepada para ASN agar selalu 

menerapkan jati dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga 

tidak terlibat dalam politik praktis. 

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Badan Kepegawaian Daerah 

hendaknya meningkatkan sosialisasi tentang netralitas ASN dalam aktivitas 

politik praktis. 
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