
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hukum Administrasi Negara 

Seiring dengan perkembangan kehidupan bernegara, hukum dikenal 

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat 

umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif 

karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh 

dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya 

melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah. Dalam mengatur hubungan-

hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Akan tetapi sering juga hukum 

merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya 

hubungan-hubungan hukum (Sudikno, 1996: 38-39). 

Perkembangan pemerintahan dari masa kemasa pada tiap-tiap negara 

yang jenis dan sistem pemerintahannya berbeda menjadikan definisi hukum 

administrasi negara sangat sulit untuk dapat memberikan suatu definisi yang 

dapat diterima oleh semua pihak, mengingat ilmu hukum administrasi negara 

sangat luas dan terusberkembang mengikuti arah pengolahan/penyelenggaraan 

suatu negara. 

Administrasi negara merupakan suatu fenomena pemerintahan modern. 

Tidak ada satu negara modern tanpa administrasi negara. Oleh karena itu, 

pembahasan mengenai administrasi negara dalam semua aspeknya akan terasa  

selalu menarik, dan juga tak habis-habisnya. Sebagian mengungkapkan 

kemanfaatan administrasi negara, dan sebagian lainnya, dan terkesan 
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kelompok ini merupakan kelompok mayoritas menjadikan administrasi negara 

sebagai bulan-bulanan, obyek pelemparan kesalahan, dan sumber dari 

ketidakberesan. 

Oppen Heim mengatakan bahwa Hukum Administrasi Negara 

sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan 

yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan 

wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara 

(Ragawino, 2006: 3).Selanjutnya, dengan menggunakan teori trias politica dari 

Montesquieu, E. Utrecht merumuskan pengertian lapangan administrasi negara 

adalah Gabungan jabatan-jabatan (complex van ambteri) — aparat (alat) 

administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian pekerjaan 

pemerintah (tugas pemerintah, overheidstaak) - fungsi administrasi yang tidak 

ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat) dan badan-

badan pemerintah dari persekutuan hukum (rechtsgemeenschapperi) yang lebih 

rendah dalam struktur pemerintahan (negara sebagai badan hukum tertinggi) 

(yaitu badan pemerintahan dari persekutuan hukum daerah swantantra tingkat I, 

II dan III dan daerah istimewa) yang masing-masing diberi kekuasaan untuk - 

berdasarkan inisiatif sendiri - memerintah sendiri daerahnya (M. Hardjon, 1994: 

24). 

W.F. Prins dalam tulisannya De Vrijheid der Administratie yang dimuat 

dalam Gedenkboek Rechtswetenschappelijk Hoger Onderwijs in Indonesie oleh 

R. Kosim Adisapoetro diolah menjadi Pengantar Ilmu Hukum Administrasi 

Negara, mengetengahkan deskripsi hukum administrasi negara antara lain uraian 
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tentang hukum administrasi negara dan tempatnya dalam ilmu hukum, hukum  

administrasi negara dan hukum negara (hukum tata negara), hukum 

administrasi negara dan hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum 

pidana. Dalam deskripsi tentang hukum administrasi Van Vollenhoven yang pada 

tahun 1919 mengumumkan hasil studinya tentang Thorbecke en het 

Administratief Recht. Pada tahun 1927 Van Vollenhoven memberikan ciri hukum 

administrasi negara adalah untuk sebagian hukum administrasi negara merupakan 

pembatasan terhadap kebebasan pemerintah, jadi merupakan jaminan bagi 

mereka, yang harus taat kepada pemerintah; akan tetapi untuk sebagian besar 

hukum administrasi mengandung arti pula, bahwa mereka yang harus taat kepada 

pemerintah menjadi dibebani berbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan 

sampai dimana batasnya. Berhubung hal tersebut, dapat diartikan juga bahwa 

wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas. Lingkup bagiannya Menurut 

Van Vollen Hoven dalam Residu Theorie-nya, Hukum  Administrasi Negara 

atau yang dikenal dengan administratiefrecht, meliputi : 

1. Hukum Pemerintah/Bestuur recht  

2. Hukum Peradilan yang meliputi : 

a) Hukum Acara Pidana 

b) Hukum Acara Perdata 

c) Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara 

3. Hukum Kepolisian 

4. Hukum Proses Perundang-undangan/Regelaarsrecht. (M. Hardjon,                

1994: 24). 
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Berdasarkan pengertian dan lingkup hukum administrasi negara 

tersebut di atas, administrasi negara merupakan penyelenggara negara yang 

menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuurzorg). Bestuurszorg tersebut 

meliputi segala lapangan kemasyarakatan di mana turut serta pemerintah 

secara akti dalam pergaulan manusia. Tugas bestuurszorg itu membawa bagi 

administrasi negara suatu konsekuensi khusus, untuk dapat melaksanakan 

tugas bestuurszorg tersebut, seperti misalnya : tugas menyelenggarakan 

kesehatan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi seluruh warga negara, 

menyelenggarakan pengajaran yang baik bagi seluruh warga negara, 

menyelenggarakan perumahan yang baik dan sebagainya, maka administrasi 

negara memerlukan kebebasan, yaitu kebebasan untuk dapat bertindak atas 

inisiatif sendiri, terutama dalam menyelesaikan soal-soal genting yang timbul 

dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelesaiannya belum ada, 

yaitu  belum  dibuat  oleh badan-badan  kenegaraan  yang  diserahi  tugas 

legislatif (Kansil, 1986: 453). 

Berdasarkan pengertian serta lingkup hukum administrasi tersebut, 

lebih lanjut Kansil menegaskan bahwa: 

Hal demikian administrasi negara yang dipaksa bertindak cepat tidak 

dapat menunggu perintah dari badan-badan kenegaraan yang diserahi tugas 

legislatif. Dalam hal demikian administrasi negara tidak dapat diikat oleh 

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan-badan kenegaraan 

yang diserahi tugas legislatif. Kebebasan yang diperlukan administrasi 

negara ini yang menjadi konsekuensi turut sertanya pemerintah dalam 
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penghidupan kemasyarakatan, terkenal dengan nama "freies ermesseri" 

(dalam bahasa Jerman) atau Pouvoir Discretionnaire (diskresi) dalam bahasa 

Perancis. Pemberian Freies Ermessen kepada administrasi negara itu 

sebenarnya berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh DPR 

sebagai badan legislatif dipindahkan ke dalam tangan pemerintah, 

administrasi negara, sebagai badan Eksekutif (Kansil, 1986: 453). 

 

B. Hukum Kepegawaian 

Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam Hukum Administrasi 

Negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai yang bekerja pada 

administrasi negara sebagai pegawai negeri. Dalam kenyataannya yang 

bekerja sebagai pegawai itu memang bukan hanya pegawai negeri, tetapi 

banyak juga pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta. 

Namun dalam hukum kepegawaian yang biasanya dikenal dalam studi 

Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai subyek hukum 

(person) dalam lapangan administrasi negara yang dalam status kepegawaian 

itu mereka mempunyai hubungan dinas publik, sedangkan pegawai-pegawai 

pada perusahaan swasta yang tidak mempunyai hubungan dinas publik 

menjadi lapangan studi tersendiri, seperti Hukum Perburuhan atau Hukum 

Perjanjian Kerja seperti yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (Mahfud, 1988: 1). 

Hubungan antara hukum kepegawaian dengan hukum administrasi 

negara adalah: 
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a. Objek hukum administrasi negara adalah kekuasaan pemerintah 

b. Penyelenggaraan pemerintah sebagian besar dilakukan oleh pegawai  

negeri. 

c. Tugas dan wewenang pegawai negeri berupa public service dituangkan 

dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang 

menyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur 

aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam 

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. 

d. Hubungan antara pegawai negeri dengan negara adalah hubungan dinas 

publik. 

e. Sengketa kepegawaian merupakan sengketa tata usaha negara (Martini, 

2008: 16). 

 

C. Pegawai Negeri Sipil 

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

E. Utrecht (1985: 149) di dalam bukunya Pengantar Hukum 

Administrasi Negara Indonesia menjelaskan 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 disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Lebih lanjut, Logeman dalam Sudibyo (1992: 27) berpendapat 

bahwa pegawai negeri (ambtenaar) adalah: 

Setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (openbare 

dienstbetrekking) dengan negara. Hubungan dinas publik itu terjadi 

jika seseorang mengikatkan dirinya untuk tunduk pada perintah dari 

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan 

tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa 

keuntungan lain. 

Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud 

MD (1988: 8-9), menjelaskan tentang pengertian Pegawai Negeri 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1.1. Pengertian Stimulatif 

Pengertian yang bersifat stimulatif (penetapan tentang 

makna yang diberikan oleh Undang-undang tentang Pegawai 

Negeri terdapat dalam Pasal 1 sub a yang berkaitan dengan 

masalah hubungan pegawai negeri dengan hukum administrasi 

dan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 8 tahun 1974 tentang Pokok-

pokok kepegawaian yang berkaitan dengan masalah hubungan 

pegawai negeri dengan pemerintah atau mengenai kedudukan 

pegawai negeri. Pengertian stimulatif tersebut selengkapnya 

disebutkan pada Pasal l huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut: 

"Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas 

negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku." 

Lebih lanjut Pasal 3 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbunyi sebagai berikut: 

"Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara 

dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada 

Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan 

tugas pemerintah dan pembangunan." 

1.2. Pengertian Ekstensif (Perluasan Pengertian) 

Di samping pengertian stimulatif tersebut di atas ada 

beberapa golongan pegawai yang sebenarnya bukan Pegawai 

Negeri menurut Undang-undang Nomor. 8 tahun 1974 tetap 

dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama 

dengan Pegawai Negeri. Perluasan pengertian tersebut antara lain 

terdapat dalam : 

a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai 

kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang 

melakukan kejahatan adalah mereka yang melakukan kejahatan 

berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang diserahi satu 

jabatan publik baik tetap maupun sementara. Jadi orang yang 

diserahi jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri menurut 
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Undang-undang Nomor. 8tahun 1974. Jika melakukan kejahatan 

dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik maka ia 

dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri khusus 

untuk kejahatan yang dilakukannya. 

b. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota 

dewan   rakyat,   dewan   daerah  dan  kepala  desa.   Mereka  

(yang disebutkan dalam Pasal 92 KUHP) bukanlah Pegawai 

Negeri menurut pengertian Undang-undang Nomor. 8 tahun 

1974, tetapi jika terjadi kejahatan dalam kualitas/kedudukan 

masing-masing, maka mereka itu dianggap dan diperlakukan 

sama dengan pegawai negeri. 

c. Ketentuan Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini 

memperluas juga pengertian pegawai negeri sehingga mencakup 

"orang-orang yang menerima gaji atau upah atau keuangan 

negara atau keuangan daerah, atau badan hukum yang menerima 

bantuan dari keuangan negara, keuangan daerah, atau badan-

badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran 

dari negara atau masyarakat". Mereka tersebut boleh jadi bukan 

pegawai negeri menurut Undang-undang Nomor.8tahun 1974, 

tetapi jika melakukan korupsi maka mereka dianggap dan 

diperlakukan sama dengan pegawai negeri khusus dalam 

kaitannya dengan tindak korupsinya itu, artinya bisa dituntut 
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dengan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor. 31 

tahun 1999. 

d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 6 tahun 1974 tentang 

pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta. Ada 

beberapa golongan yang bukan pegawai negeri menurut 

pengertian Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1974, tetapi 

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1974 memberikan 

perluasan sehingga mencakup banyak golongan pegawai lainnya. 

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian menyebutkan 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. 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan 

jelas menyebutkan jenis pegawai negeri, yaitu: 

a. Pegawai Negeri Sipil; 

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dimaksud 

dengan pengertian masing-masing bagiannya. Namun, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai 
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negeri yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil bagian dari 

pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut Pasal 2 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil dibagi 

menjadi 2, yaitu : 

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat 

Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada 

Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan 

Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi, 

Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk 

menyelenggarakan tugas negara lainnya. 

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang 

gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di 

luar instansi induknya. 

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil dalam setiap 

organisasi pemerintahan sangat menentukan sebab Pegawai Negeri Sipil 

memegang peranan penting sebagai tulang punggung pemerintahan dalam 

melaksanakan pembangunan. Peranan Pegawai Negeri Sipil dalam 

pemerintahan sama dengan istilah kemiliteran, "not the gun, the man 

behind the gun", yaitu bukan senjata yang penting, melainkan manusia 

Penerapa Peraturan Pemerintah..., DZIQI MARZUQI, Fakultas HUKUM UMP, 2018



 
 

22 
 

yang menggunakan senjata tersebut. Senjata yang modern tidak akan 

mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya 

menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar 

(Hartini, 2008: 31). 

2. Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pasal 8  Undang-undang Nomor  5   Tahun   2014  tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan kedudukan ASN adalah 

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. 

Berdasarkan bunyi Pasal 8 Undang-undang Nomor  5  Tahun 

2014  tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut diatas, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pegawai Negeri baik yang rendah maupun yang berpangkat tinggi 

adalah unsur aparatur negara. 

b. Sebagai unsur aparatur Negara Pegawai Negeri bertugas 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus 

bertindak: 

1) Jujur, dengan pengertian dalam menjalankan tugasnyatidak 

melakukan perbuatan yang bersifat KKN, yaitu korupsi, 

kolusi, dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang bersih. 

2) Adil, dengan pengertian dalam melaksanakan tugasnya harus 

bertindak adil, tidak memihak kepada siapapun. 
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3) Merata, dengan pengertian bahwa kepentingan-kepentingan 

yang dilayani mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. 

c. Sebagai unsur aparatur Negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya 

menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu 

melaksanakan, menggerakkan serta memperlancar pembangunan 

untuk kepentingan rakyat banyak (Moch. Faizal Salam, 2003 : 18). 

Seorang Pegawai Negeri dalam menjalankan tugasnya harus 

bertindak secara netral. Pengertian netral di sini berarti Pegawai Negeri 

dalam melaksanakan tugasnya tidak mementingkan suku, agama, 

golongan, atau partai politik. Seorang Pegawai Negeri harus menghindari 

pengaruh tersebut sehingga ia dapat menjalankan tugas memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Untuk menghindari 

pengaruh partai politik, seorang Pegawai Negeri tidak boleh menjadi 

anggota aktif dan atau pengurus partai politik. 

Seorang Pegawai Negeri ingin menjadi anggota suatu partai 

politik atau duduk sebagai pengurus suatu partai politik, maka yang 

bersangkutan diharuskan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri. 

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota 

Partai Politik. 

Larangan bagi Pegawai Negeri menjadi anggota aktif atau 

pengurus suatu partai politik bertitik tolak dari pokok pikiran bahwa 

Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi 
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juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan 

perkataan lain, Pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib 

pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar 

pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Hal ini tidak 

akanterwujud bila pegawai negeri diperkenankan menjadi anggota 

atau pengurus suatu partai politik. Karena dalam pelaksanaan tugasnya 

antara pegawai negeri yang satu dengan yang lainnya akan saling jegal 

menjegal sehingga program pembangunan tidak akan berjalan dengan 

lancar (Moch. Faizal Salam, 2003: 19).
 

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara 

dan abdi masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia 

harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, 

Undang-undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, sehingga dengan 

demikian dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta 

mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Dengan demikian kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung 

pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil berada sepenuhnya di bawah 

pimpinan pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan 

pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas. Dari uraian ini, maka 

timbullah kewajiban dan hak setiap Pegawai Negeri Sipil. 
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D. Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Seorang ASN kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan 

masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur 

yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. 

Sikap dan perilaku seorang ASN dapat dijadikan panutan atau 

keteladanan bagi ASN di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. 

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu 

mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis, 

namun kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempuma. 

Masih banyak ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai 

cara. Disiplin berasal dari kata Latin discipulus yang berarti siswa atau 

murid. Di bidang psikologi dan pendidikan yang berhubungan dengan 

perkembangan, latihan fisik, dan mental serta kapasitas moral anak melalui 

pengajaran dan praktek juga berarti hukuman atau latihan yang 

membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan (Unaradjan, 2003: 8). 

Aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, 

kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan 

berkorban. Hal ini berarti harus mengorbankan kepentingan pribadi dan 

golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, 

larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar 

oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai berikut: 
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Disiplin Pegawai Negeri Sipil Adalah kesanggupan PNS 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 

M. Situmorang dan Jusuf Juhir (1994: 153) berpendapat bahwa 

adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah "ketaatan, kepatuhan dalam 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang 

tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku"
 

Sementara itu, Soegeng Prijodarminto (1994: 25) dalam bukunya 

"Disiplin Kiat Menuju Sukses" menyatakan bahwa disiplin adalah suatu 

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan, dan atau ketertiban". Selanjutnya Soegeng Prijodarminto (1994: 

25) juga mengemukakan bahwa disiplin itu mempunyai tiga aspek, yaitu : 

a. Sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat dan tertib 

sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, 

dan pengendalian watak. 

b. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, 

kriteria,dan   standar  yang   sedemikian   rupa   sehingga  pemahaman   

tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran 

bahwa ketaatan atau aturan, norma, kriteria, dan standar tadi 

merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses). 
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c. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hak 

untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib. 

Dari pendapat para sarjana di atas maka dapat disimpulkan bahwa : 

a. Kata disiplin dilihat dari segi (terminologis) berasal dari kata latin 

"discipline" yang berarti pengajaran, latihan dan sebagainya (berawal 

dari kata discipulus yaitu seorang yang belajar). Jadi secara etimologis 

terdapat hubungan pengertian antara discipline dengan disciple 

(Inggris yang berarti murid, pengikut yang setia, ajaran atau aliran), 

b. Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, watak, atau 

ketertiban dan efisiensi. 

c. Kepatuhan atau ketaatan (Obedience) terhadap ketentuan dan 

peraturan pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat. 

d. Penghukuman (punishment) yang dilakukan melalui koreksi dan 

latihan untuk mencapai perilaku yang dikendalikan (control behaviour). 

Pasal 1 Bab I Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menegaskan 

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." 

 

Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti  dari 

pembentukan disiplin dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu melalui 
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pengembangan disiplin pribadi atau pengembangan disiplin yang datang dari 

individu serta melalui penerapan tindakan disiplin yang ketat, artinya bagi 

seorang pegawai yang indisipliner akan dikenai hukuman atau sanksi sesuai 

dengan tingkatan kesalahan. Menurut Logeman dalam Soetami (1990: 42) 

terdapat lima macam asas-asas penting, dalam hubungannya dengan 

kewajiban Pegawai Negeri, yaitu: 

a. Kewajiban yang terpenting dari pegawai adalah menjalankan pekerjaannya 

dengan sebaik-baiknya Dalam menjalankan tugas, harus berdasarkan 

ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan untuk jabatannya. 

b. Tingkah laku di luar dinas tidak boleh mengurangi kehormatan pegawai 

pada umumnya dan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat 

kepada pegawai pada umumnya. 

c. Kepentingan jabatan harus diutamakan. 

d. Pejabat wajib melakukan tugasnya dengan bersungguh-sungguh sesuai 

kemampuannya. 

Pasal   3   Bab   III   Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan Kewajiban   dan   

Larangan   Bagian Kesatu menyebutkan, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil 

Wajib: 

1) mengucapkan sumpah/janji PNS; 

2) mengucapkan sumpah/janji jabatan; 

3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia, dan Pemerintah; 

4) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 

6) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 

7) mengutamakan kepentingan negara daripada 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 materiil; 

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;dan 

17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 
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Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 Bagian 

Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil, menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang: 

1) menyalahgunakan wewenang; 

2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang 

lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 

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) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 
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10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang 

dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani 

sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;  

11) menghalangi berjalannya tugas kedinasan;  

12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 

b. menjadi  peserta kampanye  dengan  menggunakan  atribut partai 

atau atribut PNS; 

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;dan/atau 

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 

13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan 

cara: 

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/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  PNS   dalam   lingkungan  unit  

kerjanya,   anggota keluarga, dan masyarakat; 

14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 

atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara 
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memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk   

atau   Surat   Keterangan   Tanda   Penduduk   sesuai peraturan 

perundang-undangan; dan 

15) memberikan  dukungan   kepada  calon   Kepala   Daerah/Wakil Kepala 

Daerah, dengan cara: 

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah; 

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan 

kampanye; 

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. 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga mengatur mengenai 

sanksi atau hukuman yang diterima apabila Pegawai Negeri Sipil tidak disiplin 

dalam menjalankan tugasnya. Di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dalam 

menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan, telah dibuat 

suatu keputusan peraturan disiplin pegawai sebagai suatu peraturan yang 
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memuat keharusan, larangan dan sanksi apabila keharusan tidak dilaksanakan 

atau larangan dilanggar (Thoha, 2010: 5)  

Tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 7 

adalah sebagai berikut:  

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:  

a. Hukuman disiplin ringan;  

b. Hukuman disiplin sedang;  

c. Hukuman disiplin berat.  

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

di atas terdiri dari:  

a. Teguran lisan;  

b. Teguran tertulis;  

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.  

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri dari:  

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;  

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;  

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun.  

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri dari:  

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;  

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;  
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c. Pembebasan dari jabatan;  

d. Pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai PNS; dan  

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.  

 

E. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Pasal 21 dan 

Pasal23  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN), yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21 : 

PNS berhak memperoleh: 

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; 

b. cuti; 

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 

d. perlindungan; dan 

e. pengembangan kompetensi. 

Pasal 23 : 

Pegawai ASN wajib: 

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

pemerintah yang sah; 

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang; 
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d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab; 

f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan 

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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