
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ASN DI 

PROVINSI JAWA TIMUR DALAM 

PELAKSANAAN TUGAS JABATAN



Latar Belakang

• Data PTDH PNS Tipikor 1 Agustus 2019 oleh Kedeputian
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
BKN 

• 2.357 PNS sudah ditetapkan SK PTDH

• sebanyak 1.906 PNS BHT

• Provinsi Jawa Timur, total 80 orang
- Pemerintahan Provinsi: 3 orang
- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 77 orang



Latar Belakang

PNS yang menduduki jabatan tertentu, seperti pejabat
pengadaan barang/jasa dikarenakan pengetahuan

tentang resiko kerja jabatan nya, melakukan kesalahan
secara tidak sengaja (Informasi dari BKD Jatim)



Latar Belakang

Pegawai ASN merasakan ketiadaan ketenangan 

dalam melaksanakan tugas jabatannya apalagi bagi 

mereka yang diberikan tugas adhoc mengelola 

proyek-proyek pemerintah.

Kondisi demikian sangat berpotensi menggangu  

pelaksanaan program-program pemerintah dalam 

pembangunan daerah



Latar Belakang

Pemahaman Dasar

Pembukaan Konstitusi:

Perlindungan, Kejahteraan, Pencerdasan, Perdamaian.

Tujuan Perlindungan: Pemerintah Negara melindungi
segenap……

Batang Tubuh Konstitusi: :
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum” (28 D Ayat
(1))



BAGAIMANA PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI ASN???



MASALAH POKOK

Pertama: Kondisi perlindungan hukum bagi

Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas

jabatan

Kedua: Bentuk perlindungan hukum yang

diperlukan bagi Pegawai ASN dalam

pelaksanaan tugas jabatan



Teori dan Konsep

 Negara Hukum

 Sistem Hukum : Substansi Hukum+ Struktur Hukum +

Budaya Hukum

 Perlindungan Hukum (Preventif+Represif)

 Kepastian Hukum



Metode

Macam Penelitian : penelitian hukum (yuridis normatif
dan yuridis empiris)

Jenis Data : Data sekunder dilengkapi data Primer

Data Sekunder : Bahan hukum primer, sekunder, tersier

Data Primer :pelaksanaan perlindungan hukum bagi
ASN di lokus penelitian

Metode

Pengumpulan data : Studi Pustaka dan wawancara mendalam

Metode Pengolahan dan analisa:

Lokasi : Kota Madiun dan Kota Malang, Kab.
Malang, Kab. Madiun, Kota Batu



Prinsip Neg. Hukum

Konsep Perlindungan Hukum

Tanggungjawab Pribadi dan Jabatan

Perlindungan Hukum

KelembagaanPeraturanKasus Hukum

Reinverting Perlindungan Hukum Bagi ASN

Indonesia Negara Hukum

Uji efektivitas Perlindungan Hukum

ASN melaksanakan Tugas



APA SAJA BENTUK PERLINDUNGAN 

HUKUM YANG DIBERIKAN 

NEGARA??



No. Jenis Per. 

Perundanga

n

Pasal yang 

Mengatur

Keterangan

1. Undang-

Undang

Dasar

Negara 

Republik

Indonesia 

Tahun 1945

Pembukaan

Alinea

keempat

Pemerintah Indonesia yang

melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia

Pasal 28D

ayat (1)

bahwa setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum

Pasal 28I

ayat (4)

bahwa perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak

asasi manusia adalah tanggung

jawab negara, terutama pemerintah



2. UU NO 

5/2014

ttg

ASN

Pasal 3 (f) ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip

jaminan, perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas

Pasal 21(d),

dan pasal 22

(c)

hak ASN salah satunya adalah mendapatkan

perlindungan hukum

Pasal 92 (1) d

dan Pasal 106

(1) (e)

kewajiban pemerintah dalam hal pemenuhan hak

ASN mendapatkan perlindungan hukum yang

berupa pemberian bantuan hukum dalam

perkara yang dihadapi di pengadilan terkait

pelaksanaan tugasnya

Pasal 126 fasilitasi kepada ASN untuk memiliki wadah

berserikat dan berkumpul antar sejawat ASN yang

oleh undang-undang disebut dengan korps profesi

pegawai ASN RI yang salah satu fungsinya adalah

memberikan perlindungan hukum dan advokasi

kepada anggota korps profesi ASN Republik

Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem

merit dan mengalami masalah hukum dalam

melaksanakan tugas



3. UU 30/2014

Administrasi

Pemerintahan

Pasal 6

ayat (2)

huruf I

bahwa pejabat pemerintah memiliki hak untuk

memperoleh perlindungan hukum dan jaminan

keamanan dalam menjalankan tugasnya

4. PP 11/2017 

tentang

Manajemen

PNS

Pasal

308

mengatur tentang kewajiban pemerintah dalam

memberikan perlindungan kepada pegawai

negeri sipil khususnya mengenai bantuan

hukum, tidak jauh berbeda dengan apa yang

diatur dalam UU 5/2014 bahkan terkesan salin

dan tempel

5. PP 49/2018 

tentang

Manajemen

Pegawai

Pemerintah

Dengan

Perjanjian

Kerja

Pasal

75

menunjukkan bahwa pemerintah wajib

memberikan perlindungan terhadap pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya

perlindungan bantuan hukum (pada huruf e).

bantuan hukum yang dimaksudkan kemudian

dijelaskan dalam ayat (3) yaitu berupa

pemeberian bantuan hukum dalam perkara yang

dihadapi di pengadilan terkait dengan

pelaksanaan tugasnya



APA SAJA KENDALA YANG 

DIHADAPI???



KENDALA 

PELAKSANAAN 

PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI ASN

Kurangnya komitmen

dan role-model dari

pimpinan dalam

menciptakan

birokrasi yang 

akuntable

Belum terbangunnya

sistem perlindungan

hukum bagi ASN 

yang menjadi

Whistle-Blower

Belum Optimalnya

Eksistensi Korps

Profesi Pegawai ASN 

Dalam memberikan

Perlindungan Hukum

bagi Pegawai

Aparatur Sipil

Negara.

Eksistensi

Lembaga

Konsultasi dan

Bantuan Hukum

Korpri yang belum

optimal

Kurang Optimalnya

penerapan Sistem

Pengendalian

Internal Pemerintah

Daerah

Belum adanya aturan

pelaksana terkait

penyelesaian

sengketa

kepegawaian dan

Badan Pertimbangan

ASN

Perbedaan Penafsiran

frasa Penyalahgunaan

Wewenang dan Kerugian

Negara dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah



APA BENTUK OPTIMALISASI 

YANG PERLU DILAKUKAN??



Upaya

Optimalisasi

Perlindunga

n Hukum

Faktor Sarana

dan Fasilitas

Pendukung

Faktor

Penegakan

Hukum

Faktor Hukum

Faktor Budaya

Hukum

Faktor

Masyarakat



No

.

Indikator

Optimalisasi

Perlindungan

Upaya Optimalisasi

Perlindungan Hukum Bagi ASN

1. Faktor Hukum Untuk menjamin keterpenuhan

perlindungan hukum bagi ASN

perlu diatur aturan pelaksana

sebagaimana telah diamanatkan

oleh UU 5/2014.



2. Faktor

Penegaka

n Hukum

a. Komponen struktur, urgensi untuk dibetuk LKBH KORPRI

sampai pada tingkat kabupaten/kota. Karena hal tersebut

telah diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Lampiran Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010.

b. Komponen substansi, urgensi untuk dibentuk aturan

pelaksana terkait upaya adminstrasi/ upaya hukum bagi

ASN yang mengalami kasus hukum, serta mekanisme

untuk pegawai ASN mendapatkan perlindungan hukum.

c. Komponen kultur, pengimplementasian oleh pemerintah

maupun pegawai ASN apa yang telah diatur dalam hukum,

khususnya dalam peraturan perundang-undangan

mengenai perlindungan hukum bagi ASN.



3. Faktor

Sarana dan

Fasilitas

Pendukung

KORPRI dengan LKBH nya perlu mendapatkan

sarana dan fasilitas pendukung, dapat berupa

perangkat lunak (media telekomunikasi dan

informasi) maupun perangkat keras (perkantoran,

dan peralatan penunjang perkantoran)

4. Faktor

Masyarakat

Melakukan sosialisasi mengenai setiap warga negara

memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan

hukum kepada pegawai ASN atau KORPRI baik yang

ada pada tingkat Provinsi hingga pada tingkat

kabupaten/kota

5. Faktor

Budaya

Pegawai ASN perlu dipahamkan mengenai keharusan

untuk taat dan sadar hukum baik secara umum, maupun

secara khusus dalam lingkup tugas dan jabatannya agar

tidak tersangkut pada kasus hukum.



KESIMPULAN

 Perlindungan hukum bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di

Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas jabatannya belum

berjalan secara optimal. Selain karena masih belum

terbitnya aturan pelaksana yang mengatur perilah

perlindungan hukum sebagaimana yang diamanatkan UU

No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta UU No

30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga karena

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pun,

pelaksanaan perlindungan hukum bagi pegawai ASN pada

semua pemerintah daerah di lokus penelitian belum

berjalan sebagaimana mestinya



REKOMENDASI



PERTAMA

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah

daerah lain di Jawa Timur perlu segera merevitalisasi

eksistensi organisasi profesi korpri di daerah masing-

masing. Bagi pemerintah daerah yang belum membentuk

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Segera

bentuk LKBH, bagi pemerintah daerah yang telah

membentuk, perjelas mekanisme permohonan konsultasi

dan bantuan hukum dengan secara rutin melakukan

sosialisasi kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan

pemerintahan daerahnya.



KEDUA

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan

sosialisasi secara intensif dan bersifat rutin terkait resiko

hukum atas pelaksanaan tugas jabatan kepada semua

pegawai ASN khususnya kepada pegawai ASN yang

memegang jabatan tertentu yaitu bendahara, pejabat

pengadaan barang, pejabat penerima barang, pengguna

anggaran, kuasa pengguna anggaran. sosialisasi ini dapat

dilakukan dalam bentuk seminar, forum diskusi, atau dalam

bentuk lain yang memungkinkan pegawai ASN dari jabatan-

jabatan tersebut untuk memahami secara mendalam terkait

berbagai aturan hukum yang mengatur tugas jabatan mereka

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.



KETIGA
Bagi organisasi profesi pegawai ASN (Korpri) di pemerintah

Provinsi Jawa TImur dan Pemerintah Kabupaten/kota di

Jawa Timur perlu menginisiasi untuk pembahasan terkait

aturan-aturan pelaksana perlindungan hukum bagi pegawai

ASN sebagaimana yang diamanatkan UU No 5/2014 dan

UU No 30/2014. Khusunya terkait bentuk-bentuk

perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan negara

kepada pegawai ASN, relasi pemerintah daerah dengan

organisasi profesi pegawai ASN dalam memberikan

perlindungan hukum, serta perlu mendorong pemerintah

pusat untuk menyediakan mekanisme khusus perlindungan

hukum bagi pegawai ASN yang melaporkan adanya

tindakan penyalahgunaan wewenang dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.



KEEMPAT

Bagi organisasi profesi pegawai ASN (korpri) di

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu segera

mendorong organisasi Korpri pemerintah

kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum membentuk

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

untuk segera membentuk LKBH sebagai upaya

memberikan konsultasi dan bantuan hukum yang

optimal kepada anggotanya.


