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ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION OF CIVIL SERVICE DISCIPLINE IN THE 

SCOPE OF REGIONAL GOVERNMENT AGENCIES (OPD)  

(A Study at Public Works Department of North Lampung Regency) 

 

By 

Gita Herni Saputri 

 

The good governance and the implementation of national development is very 

dependent on the perfection of its state apparatus. One of the influential elements 

is the existence of qualified civil servants as the main element of human resources 

that contribute to the success of good governance and national development. The 

civil servants become the foundation in the implementation of government's 

programs according to their duties and functions respectively as stipulated in 

article 3 of Law number 5/2014 on Civil Service Apparatus.  

 

The research problems are formulated as follows: (1) how is the implementation 

of civil service discipline within the scope of Regional Government Agencies 

(OPD) in Public Works Department of North Lampung Regency? (2) what are the 

inhibiting factors in the implementation of civil service discipline within the scope 

of OPD in Public Works Department of North Lampung Regency?  

 

This research used normative and empirical approaches. The data sources 

consisted of primary data and secondary data. The data collection was completed 

through library research and field research.  

 

Based on the results of the research, it showed that the Public Works Department 

of North Lampung Regency has been implementing the following efforts: 1) 

Imposing sanctions to civil servants, 2) Improving the civil service discipline with 

finger print at appointed times of 7.30 a.m and 2.00 p.m 3) Implementing attached 

supervision, 4) Giving rewards to civil servants who performed well in work 

dicipline. The civil service dicipline has been implemented in Government 

Regulation number 53/2010 regarding Civil Service Discipline since the 

regulation is enacted, yet it was still optimal because there were many civil 

servants who are still committed disciplinary violation. The inhibiting factors in 

the implementation of Civil Service Discipline within the scope of OPD in Public 

Works Department of North Lampung Regency, included: the inadequate number 

of infrastructure facilities at the office, the low awareness of employees on work 

discipline in performing their duties as civil servants. 
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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM 

LINGKUP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  

(Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara) 

 

Oleh 

Gita Herni Saputri 

Sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional yang baik dan 

tertaur sangat tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara. Salah satu unsur 

yang berpengaruh adanya ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia yang 

mempunyai peranan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan 

pemerintahan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan pasal 3 

Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Permasalahan penelitian: (1) bagaimanakah Implementasi Disiplin Aparatur Sipil 

Negara dalam Lingkup OPD di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung 

Utara? (2) faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Implementasi 

Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam lingkup OPD di Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Lampung Utara? 

  

Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif dan empiris. Sumber data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (Library research), dan 

studi lapangani ( Field research).  

 

Berdasarkan hasil penelitian implementasi Disiplin ASN dalam lingkup OPD 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yaitu 1) Memberikan sanksi 

kepada ASN 2) meningkatkan Disiplin ASN dengan finger print yang dilakukan 

pada pukul 07.30 dan pada pukul 14.00, 3) melaksanakan Pengawasan melekat, 4) 

meberikan reward (penghargaan) kepada ASN yang disiplin. Adapun mengenai 

Disiplin ASN telah diterapkannya Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 

tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil sejak peraturan tersebut belaku, namun 

belum dilaksanakan secara optimal karena masih ada Pegawai ASN yang 

melakukan pelanggaran disiplin. Faktor Penghambat yang ada dalam 

Implementasi disiplin pegawai negeri sipil dalam lingkup satuan kerja perangkat 

daerah di dinas pekerjaan umum kabupaten lampung utara yaitu masih kurangnya 

sarana prasarana yang ada di kantor, masih rendahnya kesadaran pegawai untuk 

bersikap disiplin dalam mengimplementasikan tugasnya sebagai ASN. 
 

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Disiplin, Pegawai Negri Sipil 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Sebagaimna kita ketahui kedudukan dan peran Aparatur Sipil Negara, untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai 

tujuan Nasional. Kelancaran penyelenggaraan tugas dan pembangunan nasional 

sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara khususnya Aparatur Sipil 

Negara. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni 

mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, demokratis, makmur, adil dan 

bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur 

negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan 

pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dillandasi kesetiaan 

kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah peraturan 

pemerintah yang mengatur tentang kedisiplinan Aparatur Sipil Negara yang 

memuat tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil 

serta mengenai tata cara pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan 

penyampaian keputusan hukuman disiplin.  



2 

 

Dalam rangka menuju good governance, pemerintah harus memberikan pelayanan 

yang sebaik mungkin terhadap masyarakat. Untuk itu sebagai unsur aparatur 

Negara harus konsisten dan menjunjung tinggi kedisiplinan agar dalam 

memberikan pelayanan dapat dilakukan secara maksimal sehingga good 

governance dapat tercapai. 

 

Pada peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil pasal 1 ayat (1) adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk 

mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pegawai yang tidak mematuhi disiplin akan 

mendapatkan sanksi sesuai dengan tindakan indisipliner yang dilakukan pegawai, 

mulai dengan teguran secara lisan, peringatan tertulis sampai dengan 

pemberhentian.
1
 

 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang  Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian, disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan 

terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini 

                                                           
1
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil  
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bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya masing-masing
2
. 

 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu element penting yang 

menjadi ujung tombak dari pemerintah, idealnya dalam melaksanakan pelayanan 

terhadap masyarakat harus sesuai dengan kaidah good and clean governance 

dimana baik semua element termasuk pegawai wajib menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik dan bersih sehingga pelayanan yang didapatkan oleh 

masyarakat dapat sesuai dengan kualitas pelayanan yang diharapkan.
3
 

 

Selain itu keberadaan OPD sebagai alat pemerintah dalam mewujudkan tujuan 

daerah maupun nasional. ketidak efektipan dari pelayanan sangat mempengaruhi 

kemajuan dari suatu daerah maupun Negara. Pelayanan yang baik menjadi tolak 

ukur terhadap efektivitas dari kinerja pegawai ASN. Setiap instansi mengharapkan 

pegawainya mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan profesional 

serta memiliki daya saing untuk menghasilkan pelayanan masyarakat sesuai 

dengan keinginan masyarakat. Kedudukan ASN sangat penting dalam 

menentukan berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari Aparatur Sipil 

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mewujudkan cita-cita 

pembangunan nasional.
4
 

 

ASN sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: 

                                                           
2
 Dessler Gary, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997), hlm. 329. 

3
http://jatimprov.go.id/read/profil/satuan-kerja-perangkat-daerah (diakses tanggal 10 Desember 

2017, Pukul 20:00 wib) 
4
Effendi Sofyan, Manajemen Pelayanan Umum, (Surabaya: Usaha Nasional,1997), hlm. 24. 
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1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

2. Aparatur Sipil Negara 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. 

 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara ditegaskan bahwa jenis Aparatur Sipil Negara terdiri dari 2 jenis yaitu 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK). 

 

Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintah sesuai 

dengan tugas, dan fungsi masing-masing. Berdasarkan Pengamatan, kualitas kerja 

dan disiplin kerja ASN di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  Lampung Utara 

secara umum masih tergolong rendah, yaitu kurangnya tingkat kedisiplinan ASN 

dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Sosok ASN yang mampu memainkan 

peranan tersebut adalah ASN yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan 

dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang 

penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental 

baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta 

mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
5
 

 

                                                           
5
Ninggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: PT Pertja, 1997), hlm. 23. 



5 

 

Permasalahan yang sedang dihadapi adalah kurangnya tingkat kedisiplinan dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai ASN di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara, 

sehingga dapat menghambat kelancaran dalam bekerja. Seharusnya Aparatur Sipil 

Negara menjadi teladan bagi masyarakat agar masyarakat dapat percaya terhadap 

peran ASN.
6
 

 

Upaya meningkatkan kedisiplinan tersebut Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur 

pemerintahan dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas 

yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, namun kenyataan yang 

terjadi dalam suatu instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara 

masih melakukan pelanggaran disiplin yang menimbulkan ketidakefektifan 

kinerja pegawai yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan hal ini kemudiaan penulis tertarik unntuk melakukan penelitian 

skripsi dengan judul Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam 

lingkup Organisasi Perangkat Daerah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Lampung Utara). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam lingkup 

Organisasi Perangkat Daerah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Lampung Utara)? 

                                                           
6
M. Suparno, Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, (Jakarta: PT. Purel Mundial, 

1992), hlm. 85. 
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2. Apakah faktor penghambat implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara 

dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (Studi di Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Lampung Utara)? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam 

lingkup Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Pekerjaan Umum 

Lampung Utara. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Disiplin Aparatur 

Sipil Negara dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah di Dinas 

Pekerjaan Umum Lampung Utara. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan sekripsi ini antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

Hukum Administrasi Negara terkait dengan Hukum Kepegawaian di 

Indonesia. 

2) Bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian 

berikutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Daerah 

Kabupaten Lampung Utara untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur 
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Sipil Negara bagi Kepala Dinas maupun pegawai di Dinas Pekerjaan 

Umum Lampung Utara dan peneliti khususnya dapat mengetahui 

bagaimana Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup 

Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten Lampung Utara. Agar dapat 

menjadi masukan untuk Dinas pekerjaan Umum Lampung Utara maupun 

pihak terkait agar adanya pembenahan Sistem Kedisiplinan Aparatur 

Sipil Negara. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Implementasi Disiplin 

Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Organisasi Perangkat Daerah di Dinas 

Pekerjaan Umum Lampung Utara dengan melihat peraturan yang menjadi sasaran 

kajian dari penelitian ini. 



8 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pengertian Implementasi 

 

Implementasi secara etimologis dapat disamakan dengan kata “Pelaksanaan”. 

Pengertian implementasi secara etimologis menurut kamus Webster yang dikutip 

oleh Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut, bahwa konsep implementasi 

berasal dari bahasa inggris yaitu “to implement”, yang dalam kamus besar 

Webster, “to implement” (mengimplementasikan) berarti to provide the means for 

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan to give 

practical effect to (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Sesuatu 

tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang 

dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
7
 

 

Menurut Syukur Abdullah, definisi implementasi adalah suatu proses rangkaian 

kegiatan tindak lanjut setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang 

terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah-langkah strategis maupun 

                                                           
7
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70. 
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operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakanaan 

menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula. 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi 

sendiri bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu 

system, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Guntur 

Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan 

jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.
8
 

 

Pelaksanaan menurut Santoso Sastropoetro diartikan sebagai suatu usaha atau 

kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam 

kenyataannya. The Liang Gie mengemukakan pengertian dari pelaksanaan sebagai 

berikut, bahwa pelaksanaan merupakan usaha-usaha yang dijalankan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskandan 

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana 

pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan kapan waktunya berakhir, dan 

bagaimana cara dilaksanakannya.
9
 

 

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa 

seseorang akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika: 

                                                           
8
Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004),  

hlm. 39. 
9
Rimal, “Pengertian Pelaksanaan”, http://rimalrimaru.com/pengertian-pelaksanaan/ (diakses 

tanggal 19 Desember 2016, Pukul 21:30 wib). 
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1. Merasa yakin akan mampu mengerjakannya. 

2. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya. 

3. Tidak sedang dibebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih 

penting atau mendesak. 

4. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan. 

5. Hubungan antara teman dalam organisasi tersebut harmonis. 

 

Fungsi dari pelaksanaan itu sendiri antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian 

motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien 

dalam mencapai tujuan. 

2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan 

3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan 

4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam 

organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat 

menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas 

yang tinggi. 

 

Berdasarkan pengertian implementasi atau pelaksanaan menurut para ahli diatas 

memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi 

adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas yang dilakukan 

secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri 

tetapi juga dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi 
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kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, gagasan, program, atau aktivitas 

baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan 

terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

 

Implementasi atau pelaksanaan menurut para ahli di atas, menunjukkan bahwa 

implementasi atau pelaksaan merupakan aspek operasional dan rencana atau 

penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penetapan 

hingga hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Lebih lanjut, di dalam 

mengimplementasikan atau melaksanakan suatu program yang dipandang sebagai 

suatu proses. Ada dua unsur utama dalam pelaksanaan, yaitu antara lain adalah: 

1) Adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan 

kegiatan 

2) Serta unsur-unsur pelaksana, yaitu pihak mana saja yang terlibat dalam 

pelaksanaan program yang dibuat. 

 

Faktor pelaksanaan menempati posisi yang paling penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu program untuk diwujudkan.
10

 

 

2.2. Tinjauan tentang Aparatur Sipil Negara 

 

2.2.1. Pengertian Aparatur Sipil Negara 

Aparatur Sipil Negara yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan masalah 

hubungan Pegawai Negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan yang terdapat 

dalam pasal 3 berkaitan dengan masalah hubungan Aparatur Sipil dengan 

                                                           
10

Ibid. 
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pemerintah, atau mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara. Pengertian 

stipulatif Aparatur Sipil Negara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu jabatan 

Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Pada pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, abdi negara, dan 

abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, 

Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan. 

 

Pengertian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 

1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya di singkat ASN, 

yaitu sebagai berikut: 

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Aparatur Sipil Negara 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.
11

 Selanjutnya pada 
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 Charles jackson,Hukum Kepegawaian di Indonesia,(Bandar Lampung:Justice publisher, 2014), 

hlm.1. 
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pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelsakan bahwa Pegawai 

Negeri Sipil Terdiri dari: 

a. PNS dan 

b. PPPK. 

 

Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

menjelaskan PNS dan PPPK yaitu: 

a. PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a merupakan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai secara nasional. 

b. PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi 

Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
12

 

 

2.2.2. Nilai Dasar serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara 

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: 

a. Memegang teguh ideologi Pancasila. 

b. Setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 

c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 

d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 

e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 
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f. Meciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif. 

g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 

h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 

i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program 

pemerintah. 

j. Memberikan layanan kepada publik secaraa jujur, tanggap, cepat, tepat, 

akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 

k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 

l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama. 

m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 

n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan 

o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai 

perangkat sistem karier. 

1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

yaitu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil 

Negara. 

2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 

pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara: 

a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan 

berintegrasi tinggi. 

b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin 

c. Melayani sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 
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d. Melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat 

yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengnan ketentuan 

peraturan Perundang-undangan dan etika pemerintahan. 

f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara 

g. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung 

jawab, efektif dan efisien. 

h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada 

pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 

j. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, 

kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan 

atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 

k. Memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu 

menjaga reputasi dan integrasi Aparatur Sipil Negara dan 

l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13
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Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hlm.4-

6.  
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2.2.3. Kewajiban dan Larangan Aparatur Sipil Negara 

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara tentu harus menjalankan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya seperti yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah 

nomor 53 Tahun 2010. Mengenai kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri juga 

diatur Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu: 

a. ASN wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang 

Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. ASN wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh 

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 

c. ASN wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan 

rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa 

Undang-Undang. 

 

Kewajiban bagi ASN menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai berikut: 

1. Mengucapkan sumpahatau janji Aparatur Sipil Negara. 

2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan. 

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik indonesia, dan 

Pemerintah. 

4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada ASN dengan penuh 

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 
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6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat ASN. 

7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, 

dan atau golongan. 

8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah 

harus dirahasiakan. 

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

Negara. 

10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal 

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama 

di bidang keamanan, keuangan, dan materil 

11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 

12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya. 

14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier. 

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

Mengenai larangan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil, yaitu : 

1. Menyalahgunakan wewenang. 

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain 

dengan menggunakan kewenangan orang lain. 
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3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan 

atau lembaga atau organisasi internasional 

4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya 

masyarakat asing. 

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau 

surat berharga milik negara secara tidak sah 

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau 

orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk 

keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau 

tidak langsung merugikan negara 

7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik 

secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat 

dalam jabatan. 

8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang 

berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. 

9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat 

menghalangi atau 

10. Mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian 

bagi yang dilayani. 

11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan 

12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau DewanPerwakilanRakyat 

Daerah dengan cara: 
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a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye. 

b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut 

ASN. 

c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain dan atau. 

d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara. 

13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden dengan 

cara: 

a. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye atau 

b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, 

atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan 

unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau 

calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan 

surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat 

Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan dan 

15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atauWakil Kepala 

Daerah dengan cara: 

a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah 

atau Wakil Kepala Daerah. 

b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan 

kampanye. 
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c. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau. 

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap 

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, 

atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, 

anggota keluarga, dan masyarakat.
14

 

 

2.2.4. Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sadar akan tanggung jawabnya adalah mereka 

yang taat akan kewajiban dan tidak melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan. 

Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka 

yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi, 

berupa hukuman disiplin. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Disiplin Aparatur Sipil 

Negara adalah Kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/ 

atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi 

hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi 

apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh ASN. 

 

 

                                                           
14

http://wikipns.com/hak-dan-kewajiban-pns-menurut-uu-asn-dan-pp-53/ (diakses tanggal 15 

januari 2017, pukul 20:01). 
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Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil 

penelitian yang saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar 

kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus setimpal dengan pelanggaran 

disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin 

dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman sebagai tindakan 

yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan 

dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan Pertimbangan 

Kepegawaian. 

 

Hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk memperbaiki serta mendidik 

ASN itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas 

kedinasan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, 

masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang 

diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
15

 

 

2.2.5. Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara 

ASN yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dianggap 

telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja harus mendapatkan 

hukuman disiplin. 

 

 

                                                           
15

https://amulyadik.wordpress.com/2016/12/23/%E2%80%8Baturan-hukum-dan-disiplin-aparatur-

sipil-negara-asn-dalam-bingkai-reformasi-birokrasi/amp/(diakses tanggal 15 januari 2017, pukul 

19:20 wib). 
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Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang 

melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap pejabat yang berwenang 

menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih 

dahulu ASN yang melakukan pelanggaran disiplin. Terhadap ASN yang disangka 

melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan 

adalah untuk mengetahui apakah ASN yang bersangkutan benar telah melakukan 

pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar 

belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. 

Pemeriksaan dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau 

pejabat lain yang ditunjuk. 

 

Apabila pejabat pada waktu memeriksa Aparatur Sipil Negara yang disangka 

melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil 

pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah di luar 

wewenangnya, makapejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada pejabat 

yang berwenang menghukum yang lebih tinggi. Laporan tersebut disertai dengan 

hasil-hasil pemeriksaan danbahan-bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang 

berwenang menghukum yang lebih tinggi wajib memperhatikan dan mengambil 

keputusan atas laporan itu. 

 

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil 

Negara yang melanggar ketentuan peraturan disiplin PNS, baik di dalam maupun 

diluarjam kerja. PNS dinyatakan melanggar peraturan disiplin apabila dengan 

ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar 

ketentuan mengenai kewajiban. 
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Berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 

kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 

 

Ada beberapa tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut pasal 7, yaitu : 

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari : 

a. Teguran lisan. 

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan 

secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur 

Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan 

menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai 

hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin 

b. Teguran tertulis 

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan 

disampaikan secara tertulis olehpejabat yang berwenang menghukum 

kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan 

disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum 

kepada Aparatur Sipil Negarayang melakukan pelanggaran disiplin.
16

 

 

 

 

                                                           
16

Naskah Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil 

Negara. Hlm. 111. 



24 

 

2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu Tahun. Hukuman 

disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk 

masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu Tahun. 

Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk 

kenaikan gaji berkala berikutnya. 

b. Penurunan gaji sebesar satukali kenaikan gaji berkala paling lama satu 

Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali 

kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga 

bulan dan untuk paling lama satu Tahun.Setelahmasa menjalani hukuman 

disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri sipil yang 

bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan 

gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. 

Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil 

yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, 

maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan 

berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin. 

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu Tahun. Hukuman 

disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa 

sekurang-kurangnya enam bulan danuntuk paling lama satu Tahun, 

terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan dapat dipertimbangkan.
17

 

 

                                                           
17

Ibid. hlm. 112. 
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3. Hukuman Disiplin Berat 

a. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 

satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada 

pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-

kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama satu Tahun. Setelah 

masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka 

pangkat Aparatur Sipil Negarayang bersangkutan dengan sendirinya 

kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum 

dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai 

masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat 

berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa 

penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Aparatur Sipil 

Negara yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu Tahun dikembalikan 

pada pangkat semula. 

b. Pembebasan dari jabatan. 

Pembebasan dari jabatan. Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari 

jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan 

berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. 

Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan. 

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN. 

Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin berupa 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, 

apabila memenuhi syarat masakerja dan usiapensiun menurut peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak 

pensiun. 

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. 

Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak 

dengan hormat maka kepada PNS tersebut tidak diberikan hak pensiunnya 

meskipun memenuhi syarat masa kerja usia pensiun.
18

 

  

Pemberian hukuman disiplin ASN dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang 

menjatuhkan hukuman disiplin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Maka pejabat yang berwenang menjatuhkan 

hukuman disiplin adalah sebagai berikut: 

1. Presiden, untuk jenis hukuman disiplin : 

a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara yang berpangkat 

Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas. 

b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara bagi 

Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Mudagolongan 

ruang IV/c ke atas 

c. Pembebasan dari jabatan bagi Aparatur Sipil Negara yang memangku 

jabatan struktural eselon I, atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan 

dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden. 

                                                           
18

Ibid. hlm. 113. 
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2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Aparatur Sipil Negara Pusat di 

lingkungannya masing-masing dan untuk Pegawai pada Pelaksana adalah 

Sekretaris Jenderal, kecuali jenis hukuman disiplin: 

a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

Aparatur Sipil Negara dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 

Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan 

ruang IV/c ke atas. 

b. Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang 

wewenang pengangkatan serta pemberhenti annya berada di tangan 

Presiden. 

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, untuk semua Aparatur Sipil 

Negara Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin: 

a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

Aparatur Sipil Negara dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 

Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan 

ruang IV/c ke atas. 

b. Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang 

wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan 

Presiden. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota, untuk semua 

ASN Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali untuk hukuman disiplin 

berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

ASN dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN yang berpangkat 

Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c keatas, atau ASN Daerah yang 
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menduduki jabatan yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya 

berada ditangan Presiden. 

5. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi Aparatur Sipil 

Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan pada perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri, diperbantukan atau dipekerjakan pada Negara 

Sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang 

mengenai jenis hukuman disiplin berupa: 

a. Teguran lisan, 

b. Teguran tertulis, 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis, dan 

d. Pembebasan dari jabatan. 

 

Untuk lebih menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam 

pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara, maka Pejabat Pembina 

Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat 

mendelegasikan sebagian wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat 

lain di lingkungan masing-masing, kecuali mengenai hukuman disiplinberupa 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN dan 

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN yang berpangkat Pembina 

Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah. Pendelegasian wewenang menjatuhkan 

hukuman disiplin dilaksanakan dengan surat keputusan Pejabat Pembina 

Kepegawaian yang bersangkutan.
19

 

 

 

                                                           
19

Ibid. hlm. 117. 
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2.3. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) 

 

1. Pemanggilan  

Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang melanggar disiplin harus dilakukan 

dengan teliti dan objektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat 

mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan 

dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan. 

 

Cara pemanggilan itu dilakukan dengan cara: 

a. Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara 

tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa. 

b. Pemangglan secara tertulis bagi Pegawai ASN yuang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin. Dilakukan paling lambat tujuh hari kerja sebelum 

tanggal pemeriksaan. 

c. Apabila Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada 

tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir maka 

dilakukan pemanggilan kedua paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal 

seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. 

d. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama 

dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk 

menyampaikan dan diterimanya surat panggilan. 

 

Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan 

kedua Pegawai ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang 

berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan  

 



30 

 

keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
20

 

 

2. Pemeriksaan 

a. Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa 

mempelajari terlebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-

bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai 

ASN yang bersangkutan. 

b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara 

tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa 

dan pemeriksa. 

c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi 

wewenang Presiden dan Pegawai ASN yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin yang pemeriksaannya menjadi kewenangan Pejabat 

Pembina Kepegawaian atau Gubernur sebagai atasan langsungnya 

pemeriksaanya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau 

Gubernur yang bersangkutan. Untuk mempercepat pemeriksaan Pejabat 

Pembina Kepegawaian atau Gubernur dapat memerintahkan Pejabat 

dibawahnya dalam lingkungan kekuasaanya untuk melakukan 

pemeriksaan teradap Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan untuk 

melakukan pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat atau memangku 

jabatan yang lebih rendah dari Pegawai ASN yang diperiksa. 

                                                           
20

Opcit., Hlm. 96-97. 
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d. Pegawai ASN yang diperiksa karna diduga melakukan pelanggaran 

disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan 

langsungnya.  

e. Apabila Pegawai ASN yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, 

maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang 

dituduhkan kepadanya. 

f. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara 

Pemeriksaan. 

g. Apabila Pegawai ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan maka hal 

itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin 

berdasarkan bukti-bukti yang ada. 

h. Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk 

menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN merupkan 

kewenangan: 

1) Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut 

wajib menjatuhkan hukuman disiplin. 

2) Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkam 

secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan, laporan kewenangan, 

penjatuhan hukuman disiplin. 

i. Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang 

dan berat maka Pejabat pemindah Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk 

dapat membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur 

pengawasan, unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. 
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j. Apabila atasan langsung dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 

bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut maka yang menjadi 

anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang. 

k. Susunan tim pemeriksa terdiri dari: 

1) Satu orang ketua merangkap anggota. 

2) Satu orang sekretaris merangkap anggota. 

3) Paling tidak satu orang anggota, persyaratan untuk menjadi tim 

pemeriksa tidak boleh berpangkat atau memangku jabatan yang lebih 

rendah dari Pegawai ASN yang diperiksa. 

l. Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc) yang bertugas sampai proses 

pemeriksaan selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang 

dilakukan seorang Pegawai ASN. 

m. Apabila diperlukan untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan 

dalam upaya menjamin ojektivitas dalam pemeriksaan, atasan langsung, 

tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta 

keterangan dari oranglain. 

n. Untuk memperlancar pemeriksaan pegawai ASN yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin 

tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan 

langsung sejak yang bersangkutan diperiksa sampai denngan 

ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. 

o. Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya 

maka selama Pegawai ASN yang bersangkutan dibebaskan sementara dari 

tugas jabatannya diangkat pejabat pelaksanaan harian. 
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p. Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap 

masuk kerja dan diberi hak-hak kepegawaiannya. 

q. Apabila atasan langsung dari Pegawai ASN yang diduga melakukan 

pelanggaran disiplin tidak ada ataupun terjadi kekosongan maka untuk 

pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang 

lebih tinggi atau secara berjenjang. 

r. Berita Acara Pemeriksaan harus ditandatangani oleh atasan langsung atau 

tim pemeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa. 

Apabila ada isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu yang menurut 

pendapat Pegawai ASN yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang 

diucapkan maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa dan pemeriksa 

wajib memperbaikinya. 

s. Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani 

Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup 

ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam BAP, 

bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP. 

Walaupun Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia untuk 

menandatangani BAP tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk 

menjatuhkan hukuman disiplin. 

t. Pegawai ASN yang telah diperiksa berhak mendapat fotocopy Berita 

Acara Pemeriksaan. 

u. Pegawai ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan pada perwakilan 

Republik Indonesia di luar negeri yang diduga melakukan pelanggaran 

disiplin, pemeriksaan yang dilakakukan oleh atasan langsungnya 
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sedangkan penjatuhan hukumannya tetap menjadi kewenangan kepala 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 

 

Dalam hal ini diperlukan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri 

dapat meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementrian 

Luar Negeri untuk membentuk tim pemeriksa.
21

 

 

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin 

a. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinann 

yaitu untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap 

menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada 

masa yang akan datang. Juga dimaksudkan agar PNS lainnya tidak 

melakukan pelanggaran disiplin. 

b. Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman 

disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil hasil pemeriksaaan dan 

memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau 

menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak 

atas pelanggaran disiplin tersebut. 

c. Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapi faktor-

faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran 

disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan 

berbeda. 
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d. PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, haarus dijatuhi 

hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. 

Tingkat dan jenis hukuman disiplin tidak harus secara berjenjang. 

 

PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya akan dijatuhi 

hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya.
22

 

 

4. Penyampaian Hukuman Disiplin 

Upaya penyampaian hukuman disiplin dilakukan dengan: 

a. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat 

yang berwenang menghukum. 

b. Pada prinsipnya penyampaian keputsan hukuman disiplin dilakukan sendiri 

oleh pejabat yang berwenang menghukum. 

c. Pegawai negeri sipil yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir 

menerima keputusan hukuman disiplin. 

d. Penyampaian keputusan hukaman disiplin dilakukan secara tertutup oleh 

pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada 

pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan 

kepada pejabat instansi terkait. 

e. Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat 

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang 

berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan 

keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan ketentuan bahwa pangkat atau 

jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. 
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f. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakaukan paling lambat 14 hari 

kerja sejak keputusan ditetapkan. 

g. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman tidak hadir pada saat 

penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin 

dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan 

tercatat instansinya. 

h. Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan keputusan Presiden 

disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan 

instansi induknya. 

 

Hal-hal tersebut diatas adalah merupakan tata cara pemanggilan, pemeriksaan, dan 

penyampaian keputusan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sedangkan ketentuan mengenai Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia akan diatur tersendiri 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada instansi masing-masing.
23

 

 

2.4. Upaya Hukum Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara 

 

2.4.1. Upaya Keberatan 

Keberatan adalah upaya administratif yang dapat di tempuh oleh PNS yang tidak 

puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh prjabat yang berwenang 

menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Keberatan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang ASN, diajukan secara tertulis kepada atsan pejabat yang berwenang 
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menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan 

kepada pejabat yang berwenang menghukum. 

 

Pada pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam 

jangka waktu 14 hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima 

keputusan hukuman disiplin. 

 

Prosedur dan tata cara pengajuan keberatan adalah sebagai berikut : 

a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang 

menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan 

kepada pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi 

kepegawaian pada satuan unit kerja. 

b. Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat 

belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima 

keputusan hukuman disiplin. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat 

belas) hari kalender tidak dapat diterima. 

c. Pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima tembusan surat 

keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya, harus 

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang 

bersangkutan. 

d. Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang 

berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung 

mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. 
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e. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan 

atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan, dalam jangka 

waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal 

atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima surat keberatan. 

f.  Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja pejabat yang berwenang 

menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut, maka 

atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan 

berdasarkan data yang ada. 

g. Agar lebih obyektif dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman 

disiplin, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil 

dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum, PNS 

yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. 

h. Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan 

berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang 

menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau 

membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang 

menghukum. 

i. Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin, 

ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum. 

j. Keputusan pejabat yang berwenang menghukum bersifat final dan mengikat 

dan wajib dilaksanakan. 

k.  Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan pejabat yang 

berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan, maka 

keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum. 
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l. Keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hokum 

diberitahukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit 

kerja paling rendah pejabat structural eselon IV dan ditujukan kepada PNS 

yang dijatuhi hukuman disiplin. 

m. Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja, pejabat yang membidangi 

kepegawaian berkoordinasi dengan atasan pejabat yang berwenang 

menghukum tentang keberatan atas hukuman disiplin. 

 

Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengmbil keputusan atas 

keberatan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, 

dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan setelah dilakukan 

pemeriksaan.
24

 

 

2.4.2. Upaya Banding Administratif 

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil upaya administratif adalah upaya administratif yang 

dapat ditempuh oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak puas terhadap 

hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 

sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN yang 

dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan 

Pertimbangan Kepegawaian. Berdasarkan pengertian tersebut, banding 

administratif hanya dapat diajukan apabila seorang Pegawai ASN dijatuhi 

hukuman disiplin: 
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http://www.bkd.jogjaprov.go.id/detail/penanganan-pns-/335 (diakses tanggal 8 januari, Pukul 

21:00 wib). 
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a. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN tidak atas 

permintaan sendiri 

b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN yang dijatuhkan 

oleh pejabat yang berwenang menghukum. 

 

Dengan demikian, tidak semua hukuman disiplin dapat diajukan banding 

administratif. Terhadap hukuman disiplin diluar dari kedua hal diatas, dapat 

mengajukan upaya administratif melalui mekanisme “keberatan”. Ketentuan 

mengenai upaya administratif dengan keberatan diatur dalam Pasal 34 Peraturan 

Pemerintah No 53 Tahun 2010. 

 

Adapun hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif adalah : 

1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : 

a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara kebawah, untuk jenis 

hukuman disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 

1 (satu) Tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun 

b. Sekretaris Daerah/pejabat struktural eselon II Kab/Kota ke bawah/pejabat 

yang setara ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa : 

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun, dan penundaan 

kenaikan pangkat selama 1(satu) Tahun 

c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan 

unit setara dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat structural 

eselon I yang bukan PPK, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa : 

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun, dan penundaan 

kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun 
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d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan 

kantor perwakilan provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PPK, untuk jenis hukuman 

disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) 

Tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun. 

e. Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertical dan unit setara 

dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat structural eselon I 

yang bukan PPK dan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

PPK, untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat 

setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun. 

 

Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah yang 

dijatuhkan oleh PPK dan Gubernur sebagai wakil pemerintah untuk jenis 

hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pemberhentian 

tidak dengan hormat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

 

Adapun proses dan tata cara Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan 

Kepegawaian (BAPEK) sebagai berikut : 

a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh PPK dan Gubernur berupa : 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan 

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN, dapat 

mengajukan banding administratif kepada BAPEK 
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b. Tenggang waktu banding administratif 14 hari sejak Keputusan hukuman 

disiplin diterima atau sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan datang 

menerima Keputusan penjatuhan hukuman disiplin 

c. Banding administratif ditujukan kepada BAPEK dan tembusan kepada PPK 

d. PPK yang menerima tembusan banding administratif wajib memberi 

tanggapan dalam tempo 21 hari kerja. 

e. Banding Administratif harus memuat alasan dan bukti-bukti alasannya. 

f. BAPEK harus mengambil keputusan dalam tempo 6 bulan. 

g. Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan. 

h. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang mengajukan banding 

administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang Pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas. 

i. Untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, Pegawai ASN yang 

bersangkutan harus mengajukan permohonan izin kepada PPK. 

j. Penentuan dapat atau tidaknya Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut masuk 

kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan PPK dengan 

mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya 

terhadap lingkungan kerja, yang ditetapkan dengan keputusan. 

k. PPK dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain 

dilingkungannya untuk menetapkan keputusan dapat atau tidaknya Pegawai 

ASN tersebut masuk kerja dan melaksanakan tugas. 

l. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang mengajukan banding 

administrative dan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas, apabila 

melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dapat 
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dikenakan hukuman disiplin, maka PPK membatalkan keputusan tentang izin 

masuk kerja dan melaksanakan tugas bagi Pegawai ASN yang sedang 

melakukan banding administratif ke BAPEK, kemudian diikuti dengan 

penghentian pembayaran gaji. 

 

Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif kepada BAPEK tidak 

diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pindah instansi sampai 

dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
25
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara yuridis normatif dan 

empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan hukum normatif 

adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal 

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, 

pandangan dan doktrin-doktrin hukum peraturan dan sistem hukum. Penelitian 

hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk 

melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara 

hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara 

dengan beberapa reponden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penggunaan kedua macam pendekatan 

tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas 

dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna 

penulisan skripsi. 
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3.2 Sumber Data 

 

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

sekunder. 

 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli. 

Dengan demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan, peneliti akan 

mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian, 

dengan cara mengumpulkan secara langsung keterangan pihak-pihak yang 

terkai, yaitu: 

1) Hi. Syahbudin,ST.MT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Lampung Utara. 

2) Isminarti Ika Putri, ST. MM Sub Bagian umum kepegawaian Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. 

3) Ferry Arfandi, staff Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Lampung Utara. 

4) Yedo Hadianto, staff Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Lampung Utara. 

5) Media internet Lampungsai.com 
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3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.
26

 Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 

berupa peraturan perundan-undangan yang memiliki otoritas tinggi yang 

bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

b. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian. 

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara.  

d. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang 

memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh 

dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, laporan-laporan hasil penelitian, perundang-undangan dan 

peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang 

ada. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis pada 
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Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 

hlm.30. 
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penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum 

kepegawaian atau ASN. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus 

hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-

bahan diluar bidang hukum, seperti surat kabar, serta bahan-bahan hasil 

pencarian melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin 

diteliti. 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 

1. Studi Kepustakaan (Library research) 

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, masalah dan mengutip data dari 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang 

Hukum Kepegawaian, makalah, internet, maupun sumber ilmiah lainnya yang 

mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

2. Studi Lapangan ( Field research) 

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan 

tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan 

melakukan wawancara (interview). Wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara langsung yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan 

pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan 

informasi yang lengkap terkait dengan Implementasi Disiplin Aparatur Sipil 
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Negara dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah. Wawancara dilakukan 

dengan cara menanyakan pertanyaan terbuka menggunakan daftar pertanyaan 

yang sudah ditentukan dan akan dikembangkan pada saat wawancara 

langsung.  

 

2.3.1. Prosedur Pengolahan Data 

 

Pengelolahan data yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 

dengan Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup 

Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Pekrjaan Umum Kotabumi. 

2. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para 

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk me ngetahui apakah 

data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. 

Semua data yang diperoleh kemudian disesusuaikan dengan permasalahan 

yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah 

terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan. 

3. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang 

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap dianalisis. 

4. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data 

tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. 

5. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara 

sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang 

bersifat umum dari data yang bersifat khusus. 
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3.4. Analisis Data 

 

Data yang telah di olah kemudian dianalisiskan menggunakan cara analisis 

deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk 

penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk 

diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Disiplin 

Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Organisasi Perangkat Daerah di Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan 

pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil  di 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara telah diimplementasikan 

sejak peraturan tersebut diberlakukan. Namun pada kenyataannya peraturan 

tersebut belum optimal dilaksanakan karena masih banyak Pegawai ASN di 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yang masih melakukan 

pelangaran disiplin. 

 

Kepemimpinan OPD di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Lampung Utara memiliki peran besar dalam implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 

khususnya dalam meningkatkan disiplin pegawai terhadap jam kerja. Tidak 

maksimalnya kepemimpinan Kepala Bagian dan Subbagian di Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam pengawasan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, memberikan pembinaan dan menjadi teladan bagi 

Pegawai Negeri Sipil menyebabkan disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap 

ketentuan disiplin masih belum berjalan dengan lancar. 
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2. Hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi disiplin Pegawai Negeri 

Sipil Dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah di Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Lampung Utara antara lain adalah kurangnya sarana dan 

prasarana, masih rendahnya kesadaran pegawai untuk disiplin dalam 

melakukan pelaksanaan tugasnya seperti keterlambatan masuk kerja, tidak 

masuk kantor, masih kurangnya sistem pengawasan  yang dilakukan oleh 

atasan. 

 

5.2 Saran 

 

1. Pimpinan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara yang 

meliputi Kepala Bagian dan Subbagian perlu melakukan pengawasan intensif 

terhadap para bawahannya untuk mentaati kenetuan kerja, dimana pada saat 

yang sama pimpinan juga harus mentaati ketentuan kerja terkecuali dengan 

alasan tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keteladanan pimpinan dalam 

melaksanakan disiplin jam kerja terhadap para bawahan. 

2. Sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil ini disosialisasikan untuk pembangunan ASN yang 

diarahkan untuk menciptakan ASN yang lebih efisien, bersih dan berwibawa 

serta mampu mengimplementasikan seluruh tugas umum dan pembangunan 

dengan sebaik-baiknya. 

3. Sebaiknya ada pembinaan yang rutin untuk ASN pada Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Lampung Utara dalam upaya peningkatan kesadaran 

kedisiplinan sebab dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai. Dan pembinaan ini 
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sebaiknya dilakukan dengan serius karena untuk membangun ASN yang 

berkualitas. 
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