
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pegawai negeri sipil merupakan unsur aparatur negara yang bertugas 

sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pemerintahan, menjaga 

persatuan dan kesatuan dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945. Pada dasarnya, agar Pegawai Negeri Sipil 

(selanjutnya disebut PNS) dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna 

dan berhasil guna, diperlukan pengaturan dalam hal pembinaan pegawai 

negeri sipil secara menyeluruh yang berlaku baik bagi PNS Pusat maupun 

PNS Daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku 

bagi PNS Pusat dengan sendirinya berlaku pula bagi PNS Daerah, kecuali 

telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain. 

Pegawai negeri sipil adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, 

oleh karena itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan 

ditaati oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pegawai negeri sipil 

berkewajiban untuk memberi contoh yang baik dalam mentaati dan 

melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 

demikian pegawai negeri sipil yang disebut juga sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat, dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, kemauan, dan 

kedisiplinan serta perilaku yang patut menjadi panutan dan suri tauladan bagi 

masyarakat. 
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Kranenburg dalam Muchsan (1982: 4) memberikan pengertian dari 

pegawai negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak 

termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan yang mewakili seperti 

anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logeman dengan menggunakan 

kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dengan 

pegawai negeri dengan memberikan pengertian pegawai negeri sebagai tiap 

pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Pegawai Negeri 

Sipil, menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” 

berarti”orang”yang bekerja pada pemerintah(perusahaan dan sebagainya) 

sedangkan ”negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara 

(Poerwadarminta, 1986: 45). 

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan 

roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai 

abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa 

menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan 

masyarakat dan negara namun kenyataan di lapangan berbicara lain dimana 

masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyadari akan 

tugas dan fungsinya tersebut sehingga seringkali timbul ketimpangan-

ketimpangan dalam menjalankan tugasnya. 

Tugas kenegaraan dan jabatan yang diemban Pegawai Negeri agar 

dapat berjalan dengan lancar, dan dapat menunjang kelancaran pembangunan 

Nasional, maka setiap Pegawai Negeri tersebut harus memiliki kemampuan 

Penerapan Peraturan Pemerintah..., Dziqi Marzuqi, Fakultas Hukum UMP, 2018



 
 

3 
 

dan kualitas tinggi serta dengan tingkat disiplin yang tinggi pula. Hal tersebut 

tidak hanya kemampuan dalam bidang keterampilannya saja, akan tetapi 

harus didukung dengan tingkat kualitas diri secara total, karena kualitas 

manusia itu ditentukan oleh KSA (Knowledge, Skill, and Attitude) atau 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental (Poerwopoespito, 2000 : 26). 

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

perubahan atas Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Aparatur Sipil 

Negara dinyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. Adapun unsur-unsur dari Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai 

berikut:  

a) Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat menurut peraturan 

perundang-undangan;  

b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang;  

c) Diserahi tugas dalam jabatan negeri;  

d) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

perubahan atas Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Aparatur Sipil 

Negara, penyebutan Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disebut Aparatur 

Sipil Negara (ASN). 

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai 
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peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Sosok Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang mampu memainkan 

peranan tersebut 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 (http//www. 

Mohammad Rafik.co.id, diakses 25 Januari 2018). 

Kualitas Pegawai Negeri yang baik dalam setiap aparatur Negara, akan 

menumbuhkan rasa tanggung jawab baik secara materil maupun moril 

terhadap semua tugas-tugas yang dipikulnya, serta tumbuh kesadaran untuk 

selalu menjunjung tinggi peraturan yang ada. Tetapi kadang kenyataannya, 

berdasarkan pada observasi mengenai pembangunan menunjukkan bahwa 

hambatan pelaksanaan pembangunan terkadang justru muncul dari kalangan 

Aparatur Negara sendiri. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh The Liang 

Gie dalam Moenir (1983 : 42) adalah sebagai berikut : 

“Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih 

banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, 

sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan 

nasional,antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berpikir 

mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis 

melainkan kesatuan pada bagian-bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan 

corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan waktu”.  
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Guna meningkatkan profesionalisme ASN, keahlian yang ditetapkan 

secara obyektif merupakan persyaratan utama dalam penerimaan, 

pengangkatan, penempatan, promosi, dan pelatihan para calon. Selain itu, 

agar dapat mempertahankan orang-orang terbaik dalam birokrasi, gaji dan 

kesejahteraan sosial ASN harus dijamin agar tidak terlalu berbeda dari 

remunerasi di perusahaan swasta. Sistem penggajian yang bertumpu pada 

kinerja ASN (performance based salary system) perlu didukung oleh evaluasi 

kinerja ASN yang efektif. Salah satu langkah mendasar dari reformasi 

birokrasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru dalam pembinaan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Pegawai Negeri, yang pada 

prinsipnya mengarahkan sikap politik ASN dari yang sebelumnya harus 

mendukung golongan politik tertentu menjadi netral atau tidak memihak, 

yang selanjutnya lazim disebut kebijakan netralitas politik ASN. 

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh ASN adalah 

mewujudkan ASN yang handal, profesional, dan bermoral.  Kinerja ASN 

hingga sekarang ini masih menjadi sorotan tajam diskusi masyarakat terlebih 

berkaitan dengan kinerja dan kedisiplinannya. Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, telah 

diatur secara tegas dan eksplisit apa dan bagaimana seharusnya seorang Abdi 

Negara berkinerja. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak melakukan 

kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tersebut, dianggap telah 

melakukan pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja harus mendapatkan 
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hukuman disiplin. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang tercantum di dalam 

Pasal 1 angka (1) Bab I Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa : 

"Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai 

Negeri Sipil 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." 

Dalam peraturan disiplin ASN sebagaimana tersirat di dalam PP 

Nomor 53 Tahun 2010, telah diatur hal-hal yang memuat tentang 

kewajiban, larangan, dan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan 

kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari jenis 

hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat. Ketidakdisiplinan ASN 

merupakan bahan diskusi "empuk" dan akan selalu menjadi sorotan tajam 

masyarakat mengingat bagi mereka, status ASN adalah sosok yang patut 

dijadikan contoh dan teladan, karena dianggap sebagai kepanjangan 

tangan dari pemerintah. Sehingga sangat wajar apabila masyarakat 

memiliki keinginan dan harapan yang lebih terhadap kinerja dan 

produktivitas ASN. 

Sistem pengawasan yang diterapkan sebelum pemberlakuan PP Nomor 

53 Tahun 2010 dilakukan oleh unsur pimpinan dan pengawasan fungsional 

yang dilakukan oleh Inspektorat (Jenderal, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) 

dan Badan Kepegawaian Daerah.  Hal ini dikarenakan budaya yang terbangun 

untuk dapat bersikap toleran terhadap pelanggaran peraturan perundang-
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undangan oleh ASN. Bentuk pengawasan tersebut masih bersifat permisif dan 

masih terdapat keragu-raguan dalam penegakan hukumnya. Belum dapat 

dilaksanakannya suatu sistem yang dapat memonitor pelaksanaan kerja secara 

komprehensif. Bentuk pengawasan itu sendiri hanya bersifat temporer dan 

tidak kontinu  sehingga  hasil yang didapatkan belum maksimal (Sudrajat, 

2005 : 165). 

Masalah kedisiplinan yang menuntut kepala birokrasi kepegawaian dari 

pusat hingga daerah untuk bertindak tegas, arif dan bijaksana dalam 

mengambil suatu keputusan hukuman atau sanksi mengenai pelanggaran 

disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Ketegasan sangat diharapkan 

dalam menjatuhkan sanksi terhadap pegawai Negeri Sipil yang indisipliner, 

baik sebagai sebuah terapi ataupun pembelajaran, juga merupakan upaya 

dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang berkualitas dan 

memiliki dedikasi (Afri, 2014: 25). 

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin PNS sebagai penunjang untuk lebih mengoptimalkan serta menjawab 

kebutuhan dan lingkungan strategis yang terus berkembang, diantaranya 

adalah sebagai bagian dari reformasi birokrasi (hureaucrasi reform), untuk lebih 

terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi PNS, 

mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap, serta perilaku PNS, 

meningkatkan kedisiplinan PNS, dan mempercepat pengambilan keputusan 

atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. 

Dengan berlakunya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ini, 

tentunya ada harapan yang ingin di capai, seperti kepatuhan  dan  kesadaran  
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PNS  terhadap  peraturan  disiplin  menjadi meningkat, setiap PNS diharapkan 

mengetahui mana yang patut dan yang tidak patut untuk dilakukan, setiap 

Pejabat Struktural harus dapat menjadi teladan yang baik bagi bawahannya, 

ketaatan bukan karena ada ancaman sanksi, dan reformasi birokrasi dan 

pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud. 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara tegas disebutkan 

jenis hukuman disiplin pegawai bagi PNS yang tidak mentaati kewajiban 

dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS yaitu terdiri atas: 

hukuman disiplin ringan, terdiri atas : teguran lisan yaitu teguran lisan bagi 

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lima hari kerja, 

teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 

selama enam hari sampai dengan sepuluh hari kerja dan pernyataan tidak puas 

secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 

sebelas sampai dengan lima belas hari kerja 

(http//www.firdausabdulkarim.co.id. Diakses 25 Januari 2018) 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Edy Rahardjo selaku Kabid 

Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas, 

mengungkapkan bahwa pelanggaran peraturan disiplin antara lain datang ke 

kantor terlambat, pulang lebih cepat, berkeliaran di tempat keramaian pada saat 

jam kerja, pemborosan waktu kerja, keterlibatan birokrasi dalam arena politik 

praktis, ketidakprofesionalan birokrasi, perbuatan asusila yang menjatuhkan 

martabat ASN sehingga menambah lagi kelengkapan citra buruk birokrasi 

Indonesia. Dinas Pendidikan sebagai wadah pengawas pendidikan di tingkat 
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daerah, serta Dinas Pendidikan sudah seharusnya menerapkan sistem peraturan 

disiplin kepegawaian kepada para pegawai yang melanggar ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik meneliti dengan 

judul penelitian "PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 

53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 

BANYUMAS." 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Banyumas? 

2. Apa saja hambatan-hambatan terhadap penegakan hukum disiplin  

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Banyumas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  
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tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri   Sipil  di  Dinas  Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Banyumas. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap penegakan hukum 

disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Banyumas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan ataupun menambah 

pengetahuan terutama dalam hukum administrasi negara di Indonesia, 

berkaitan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Banyumas. 

2. Secara Praktis 

Bagi penulis, praktisi hukum, dan pelaksana lembaga 

pemerintahan atau lembaga peradilan yang ada di Indonesia penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan 

tentang pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada skripsi ini 

berkaitan dengan disiplin PNS dan efektifitas PP No 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin PNS. 
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