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ABSTRAK 
 

Fauzunnas, Muhammad. 2011. Penegakan  Peraturan  Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil Khusus Tenaga Pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kudus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian. Skripsi. Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas 
Negeri Semarang. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Arif Hidayat, SHI, M.H. 109 Hal. 

Kata kunci : Penegakan Peraturan, Disiplin PNS, Undang-Undang 
Kepegawaian 

 
Penegakan  Peraturan  Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus adalah suatu upaya atau usaha yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus khususnya di Kantor Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dalam menciptakan pegawai 
negeri sipil yang disiplin dan berkualitas, dan memberikan pelayanan kepada 
masyarakat karena pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi 
masyarakat untuk melayani kepentingan umum diharapkan selalu siap sedia 
menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 
penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil khusus tenaga pendidik di Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus? (2) Apa faktor-faktor yang 
mempengaruhi timbulnya pelanggaran Pegawai Negeri Sipil khusus tenaga 
pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus? (3) 
Bagaimanakah upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kudus dalam peningkatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil 
khusus tenaga pendidik Kabupaten Kudus? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
Untuk mengetahui tingkat disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil khusus tenaga 
pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. (2) Untuk 
mengetahui faktor-faktor penghambat dalam peningkatan kedisiplinan Pegawai 
Negeri Sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kudus. (3) Untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil khusus 
tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, 
sedangkan pendekatannya dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi 
penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kudus. Sumber data penelitian melalui: 1) Informan. 2) Responden. Untuk 
informan adalah pegawai Dinas Pendidikan dan yang peneliti wawancarai 5 orang 
dan untuk respondennya adalah tenaga pendidik dan yang peneliti wawancarai 6 
orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Wawancara. 2) Observasi 
3) Dokumentasi. Data selanjutnya di seleksi dan di analisis melalui 1) 
Pengumpulan data, 2) Penyajian data, 3) Verifikasi data.  
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Penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Jumlah tenaga pendidik 
yang terkena pelanggaran ringan di tahun 2009 ada 2 orang, pelanggaran disiplin 
sedang 1 orang, pelanggaran disiplin berat 2 orang dan yang terkena pelanggaran 
ringan di tahun 2010 ada 2 orang, pelanggaran disiplin sedang ada 2 orang, 
pelanggaran disipin berat 3 orang. (2) Jenis pelanggaran disiplin yang banyak 
dilakukan oleh tenaga pendidik adalah jenis pelanggaran disiplin ringan, dengan 
hukuman berupa teguran lesan dan tertulis tetapi di lingkup sekolah kadang-
kadang kasus pelanggaran ringan dapat terselesaikan karena biasanya dengan 
teguran-teguran lisan oleh Kepala Sekolah sudah dapat terselesaikan, jadi banyak 
permasalahan disiplin ringan yang selesai di tingkat sekolahan dan tidak tercatat 
sampai ke Dinas Pendidikan. (3) faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya 
pelanggaran adalah faktor intern dan ekstern, faktor intern yaitu faktor 
kepribadian adalah lebih diartikan sebagai keseluruhan ciri individu yang memang 
sudah ia bawa dan ia punyai, yang dibawa sejak lahir. Faktor ekstern yaitu faktor 
lingkungan dapat disimpulkan bahwa setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan 
oleh tenaga pendidik itu tergantung pada lingkungan kerjanya.  

Saran dari penelitian ini pada Dinas Pendidikan dan tenaga pendidik adalah 
(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Kudus hendaknya harus 
tepat sasaran dan memberikan sanksi yang tegas dalam menjatuhkan hukum 
disiplin. (2) Para tenaga pendidik di Kabupaten Kudus hendaknya tidak 
melakukan pelanggaran disiplin dalam bentuk apapun, karena sekecilpun tingkat 
pelanggaran disiplin yang dilakukan dapat menjadikan citra tenaga pendidik 
menjadi buruk di dalam masyarakat. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat 

diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung 

jawabnya dengan baik. Akan tetapi sering terjadi di dalam suatu instansi 

pemerintah pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti datang terlambat, 

pulang sebelum waktunya, bekerja sambil ngobrol dan penyimpangan–

penyimpangan lainnya yang menimbulkan kurang efektifnya kinerja pegawai 

tersebut. Penelitian ini di khususkan untuk pegawai negeri sipil khusus tenaga 

pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

Disiplin pegawai negeri sipil sangat penting, dan sangat diharapkan di 

instansi pemerintah manapun, disiplin itu sendiri mempunyai arti kesadaran 

seseorang dalam mentaati semua peraturan-peraturan dan norma-norma sosial 

yang ada. Disiplin yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, tetapi dalam kenyataannya 

disiplin itu masih kurang ditegakkan oleh para pegawai negeri sipil dan pada 

penelitian ini dikhususkan kepada tenaga pendidik dimana pelanggaran disiplin 

pada hakikatnya merupakan salah satu masalah sosial yang penting untuk dapat 

dipecahkan sebab hal itu sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan di negara 

kita. Kaitannya dengan hal tersebut, maka pendayagunaan aparatur negara harus 
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terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan 

dan pengayoman aparatur negara pada masyarakat serta kemampuan professional 

dan kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas 

pegawai negeri sipil.  

Peningkatkan kualitas aparatur negara dengan cara memperbaiki 

kesejahteraan dan keprofesionalan berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip 

memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat 

bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Menurut penelitian yang penulis lakukan ada beberapa pelanggaran-pelanggaran 

disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

Negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu tergantung pada aparatur 

yang seluruh tindakannya dapat di pertanggung jawabkan, baik di lihat dari segi 

moral dan nilai–nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang–

undangan serta tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya 

untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelaksanaan pembangunan nasional. Jiwa kepegawaian yang mempunyai sifat 

seperti tersebut di atas akan berakibat negatif terhadap prestasi kerja pegawai 

negeri sipil yang bersangkutan karena tidak adanya pengembangan pola pikir 

kerjasama dan pemakaian kelengkapan peralatan dalam mendukung kelancaran 

tugas. Berdasarkan pada hal tersebut, pegawai negeri sipil dipandang masih 

banyak kekurangan yaitu kurang adanya menghargai waktu, mengefisienkan 

tenaga dan kedisiplinan kerja. 
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Undang–undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang–undang Nomor 8 

Tahun 1974 telah dirubah dengan Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian adalah suatu landasan hukum untuk menjamin 

pegawai negeri dan dapat di jadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur 

negara yang baik dan benar. Penyusunan aparatur negara menuju kepada 

administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negeri 

dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri. Kedudukan pegawai negeri sipil 

adalah sangat penting dan menentukan. Berhasil tidaknya misi dari pemerintah 

tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri merupakan aparatur negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita 

pembangunan nasional.  

Latar belakang peneliti meneliti di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus tentang disiplin pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik 

adalah karena banyaknya kritik yang dialamatkan kepada pegawai negeri sipil 

khususnya tenaga pendidik dalam kinerjanya dan menjadi bahan pembicaraan di 

kalangan masyarakat, padahal tenaga pendidik harus dapat menjaga sikap dan 

mentalnya dalam melaksanakan kedinasannya, serta dapat dijadikan suri tauladan 

atau panutan ditengah-tengah masyarakat, memang disiplin sangat penting 

dikalangan instansi manapun, tidak hanya di kalangan pegawai negeri sipil 

khususnya tenaga pendidik saja, karena dengan disiplin kita dapat bekerja dengan 

maksimal dan profesional.  

Atas dasar kenyataan tersebut diatas, Peneliti terdorong untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ”PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI 
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NEGERI SIPIL KHUSUS TENAGA PENDIDIK DI DINAS PENDIDIKAN, 

PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK 

KEPEGAWAIAN”. 

1.2  Identifikasi dan Pembatasan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi 

masyarakat harus melaksanakan tugas dan kewajibannya, pegawai negeri sipil 

harus selalu mentaati Undang-undang yang mengatur tentang disiplin dalam 

menjalankan pekerjaannya. Namun akhir-akhir ini banyak masalah yang 

menyangkut mengenai kedisiplinan pegawai negeri sipil khususnya tenaga 

pendidik di kabupaten kudus, pegawai melakukan pelanggaran disiplin contohnya 

pegawai negeri sipil yang keluar di luar jam kerja ataupun seorang pegawai negeri 

sipil melakukan tindak pidana, membuat persepsi dimata masyarakat berkembang 

bahwa pegawai negeri sipil kurang menegakkan aturan mengenai kedisiplinan. 

Maraknya kritik yang dialamatkan kepada pegawai negeri sipil sungguh 

menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat, padahal pegawai negeri sipil 

harus dapat menjaga sikap dan mentalnya dalam melaksanakan kedinasannya, 

serta dapat dijadikan suri tauladan atau panutan ditengah-tengah masyarakat. Apa 

yang menyebabkan seorang pegawai negeri sipil tidak menjalankan tugas dengan 

sebaik mungkin sesuai yang diamanatkan Undang-undang dan apa yang 

menyebabkan pegawai negeri sipil kurang menjaga kedisiplinan, padahal ia 
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adalah pegawai negara yang digaji oleh negara untuk menjalankan tugas negara 

dan menjadi harapan masyarakat. 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka identifikasi masalah yang menjadi 

pusat perhatian dalam penelitian ini adalah:  

1) Disiplin pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus sesuai Undang-undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

2) Masalah utama yang menyebabkan pegawai negeri sipil khusus tenaga 

pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

kurang menjalankan tugas dengan maksimal. 

3) Faktor-faktor penghambat dalam peningkatan kedisiplinan pegawai negeri 

sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus.  

4) Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam peningkatan kedisiplinan 

pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

5) Efektifitas kinerja pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus.  

6) Upaya-upaya yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kecurangan-

kecurangan di dalam kinerja pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 
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1.2.2 Batasan Masalah 

   Agar masalah yang di bahas penulis tidak melebar sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan 

membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah : 

1. Strategi yang digunakan dalam Penerapan disiplin pegawai negeri sipil 

khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus;  

2. Penerapan disiplin pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus; 

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan kedisiplinan 

pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah 

diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimanakah penerapan disiplin pegawai negeri sipil khusus tenaga 

pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus? 

2) Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pelanggaran 

pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus? 
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3) Bagaimanakah upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kedisiplinan 

pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui penerapan disiplin pegawai negeri sipil khusus tenaga 

pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus.  

2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pelanggaran 

pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

3) Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil khusus tenaga 

pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus.    

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

1) Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat disiplin kerja 

pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

2) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi 

penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang 

kedisplinan pegawai negeri sipil . 

3) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan dan faktor-faktor 

penghambat dalam peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil 

khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1) Agar dalam pelaksanaan pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik 

dapat menjalankan tugasnya dengan semestinya. 

2) Adanya telaah terhadap pelaksanaan tentang penegakan kedisplinan 

pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik memang sangat penting 

karena dapat menjadi suri tauladan masyarakat pada umumnya.  

3) Adanya wacana dan masukan yang dapat dijadikan sebagai 

pembentuk alternatif solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi 

dalam penegakan kedisiplinan pegawai negeri sipil khusus tenaga 

pendidik. 
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1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiga 

bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir skripsi. Adapun 

perinciannya adalah sebagai berikut: 

1) Bagian awal skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, pesetujuan pembimbing, 

pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, dan daftar isi, 

daftar pustaka, daftar bagan,  daftar tabel, lampiran-lampiran. 

2) Bagian inti skripsi 

Bagian inti penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) Bab yaitu: 

Pada Bab I Pendahuluan berisi Latar belakang, Identifikasi dan permasalahan 

yang dihadapi, Tujuan dan manfaat penelitian, Sistematika penulisan skripsi. 

Pada Bab II Tinjauan Pustaka berisi konsep-konsep serta teori-teori yang 

mengandung pemecahan masalah yang meliputi Pengertian pegawai negeri sipil, 

Konsep disiplin pegawai negeri sipil, Kedudukan dan tugas pegawai negeri sipil , 

Hak dan kewajiban pegawai negeri sipil, Pembinaan pegawai negeri sipil yang 

berkaitan dengan pokok bahasan mengenai Penegakan  Peraturan  Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam peningkatan 

kedisiplinan pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 
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Pada Bab III Metode Penelitian  berisi dasar penelitian, Lokasi penelitian, 

Fokus penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan data, Uji Keabsahan Data, 

Metode analisa data, Prosedur Penelitian. 

Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang data-data yang 

ditemukan dalam penelitian dan pembahasan terhadap data-data tersebut.  

Akhirnya pada Bab V Penutup berisi Kesimpulan dari keseluruhan bab-bab 

yang ada. Juga diberikan saran–saran yang diharapkan membantu memecahkan 

permasalahan. 

3) Bagian akhir skripsi  

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA   

 

2.1  Tinjauan Umum Mengenai Pegawai Negeri Sipil 

2.1.1  Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S Poerdaminta kata Pegawai 

berarti: “Orang-orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan 

sebagainya). Sedangkan Negara adalah orang-orang yang bekerja pada 

pemerintahan atau negara”. 

Pegawai negeri sipil merupakan manusia yang mempunyai integritas, harga 

diri, dan mempunyai posisi sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang 

memahami kewajiban dan tanggung jawabnya. Pegawai negeri sipil yang 

demikianlah yang diharapkan memiliki kegairahan dan kegembiraan bekerja, 

penuh inisiatif dan langkah-langkah yang positif guna menciptakan prestasi kerja 

yang bermutu dan sikap mental dalam dinas dan pergaulan masyarakat yang dapat 

diandalkan. Pada umumnya tiap-tiap peraturan kepegawaian memberikan 

rumusan sendiri, yang hanya berlaku dalam hal-hal yang diatur dalam tiap-tiap 

peraturan itu masing-masing dan suatu rumusan yang di tetapkan dalam suatu 

peraturan, tidak berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam suatu peraturan lain. 

Baru kemudian dengan ditetapkannya Undang-undang pokok kepegawaian, maka 

definisi sebagai pegawai negeri sipil menjadi jelas, walaupun masih mengandung 
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banyak permasalahan-permasalahan yang masih memerlukan penjelasan-

penjelasan lebih lanjut. 

Dalam rangka tugas pegawai negeri sipil yaitu tugas pemerintah dan tugas 

pembangunan yang dipikul dipundaknya, wajib mengangkat sumpah pada saat dia 

diangkat sebagai pegawai negeri menurut Prakoso bahwa : 

Dalam salah satu diktum sumpah tersebut dinyatakan bahwa akan 
mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan 
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Sumpah 
merupakan ikrar yang diucapkan dibawah nama Allah SWT sumber 
segala moral yang agung, yang seharusnya ditaati dan ditepati dengan 
setulus-tulusnya dan penuh penghayatan. Hendaknya sumpah ini bisa 
menjadi tonggak moral yang kuat dimana setiap pegawai negeri dapat 
berpegang dengan kokoh dan teguh. Dengan demikian setiap pegawai 
negeri tidak dengan mudah berbuat tindakan-tindakan yang keliru dan 
tercela, di dalam dan di luar dinas seperti misalnya perbuatan korupsi, 
penerimaan sogok, penyalahgunaan kedudukan dan kekuasaan serta 
kesewenang-wenangan. 

 (Prakoso 1992 : 37). 

Di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengertian pegawai 

negeri tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku umum, tetapi hanya 

merupakan suatu rumusan yang khusus berlaku dalam hubungan dengan peraturan 

yang bersangkutan. Pengertian pegawai negeri dapat dilihat dari pengertian 

pegawai negeri dari sudut hukum kepegawaian, pengertian pegawai negeri sipil 

dipandang dari sudut hukum kepegawaian.  

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang harus disebut  pegawai 

negeri adalah :  
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a) Seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang; 
c) Diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau tugas negara 

lainnya 
d) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 (Abdullah 1986 : 13). 

 

Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum modern yang 

disebut juga welfarestate, menghendaki agar pemerintah tidak hanya bertanggung 

jawab didalam memelihara ketertiban umum, tetapi juga harus ikut bertanggung 

jawab didalam menyelenggarakan kesejahtraan umum. Jadi di dalam Negara 

Republik Indonesia, pemerintah harus terlibat langsung di dalam usaha-usaha 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahtraan umum. Dalam hal ini dibutuhkan 

pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945. Negara dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental 

baik, berwibawa, bersih, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai 

unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat. 

Yang dimaksud pegawai negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 

1999 ialah : 

1. 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 
negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan 
pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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3. Pejabat yang berwajib adalah yang karena jabatan atau tugasnya 
berwenang melakukan tindakan hukum yang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan 
oleh Undang-undang. 

5. Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang Eksekutif yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga 
tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan. 

6. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang 
hanya dapat di duduki pegawai negeri sipil setelah memenuhi 
syarat yang ditentukan. 

7. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok 
pada suatu satuan organisasi pemerintah. 

8. Menajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya 
untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas dan derajat 
profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban 
kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, 
pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, 
kepegawaian, dan pemberhentian." 
(Pasal 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999) 

 

Jadi pengertian pegawai negeri sipil adalah mereka yang memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut Peraturan Pemerintah yang 

berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat Negara atau 

Badan Negara yang berwenang. 

Selanjutnya setelah dibahas tentang pengertian pegawai negeri sipil 

selanjutnya akan dibahas pengertian tentang pegawai negeri sipil khusus tenaga 

pendidik yaitu guru. Guru juga merupakan pegawai negeri sipil dan mempunyai 

tugas sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus memahami 

kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal ini juga dipertegas menurut Pasal 39 ayat 
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(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional.  

Selajutnya pengertian guru menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

Bab I Pasal 1 Ayat (1) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan, mengevaluasi, 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, pendidikan menengah. Berikut pengrtian guru: 

Guru adalah profesi, guru profesional adalah guru yang memiliki 
dedikasi tinggi dalam pendidikan, tanpa dedikasi tinggi maka proses 
belajar mengajar akan kacau balau. Dalam proses belajar menagajar, 
yang telah berlangsung di dalam kelas, dapat ditemukan beberapa 
komponen yang bersama-sama mewujudkan proses belajar mengajar 
yang dapat juga dinyatakan sebagai struktur dasar dalam proses 
belajar mengajar. Dalam hal ini guru sebagai pendidik dan murid 
sebagai peserta didik dapat saja dipisahkan kedudukannya, akan tetapi 
mereka tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan murid dalam 
mencapai cita-citanya. Seperti tertuang pada hadis Nabi Khairunnaas 
anfa’uhum linnaas artinya sebaik baik manusia adalah yang paling 
besar memberikan manfaat bagi orang lain. http://pendidikan-
info.blogspot.com /2009/03/penger  

tian-guru.html 

 

Dari pengertian diatas jelas bahwa guru itu memiliki peranan yang setrategis 

dan merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan kelembagaan sekolah, 

karena guru adalah panutan bagi para siswanya. Untuk itu tugas guru memang 

sangat penting didalam dunia pendidikan dan berikut ini adalah definisi tugas 

guru :  
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Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam 
bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang 
kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi 
meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti 
meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. 
Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan 
keterampilan-keterampilan pada siswa. 

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan dirinya 
sebagai orang tua ke dua. Dimana ia harus menarik simpati dan 
menjadi idola para siswanya. Adapun yang diberikan atau 
disampaikan guru hendaklah dapat memotivasi hidupnya terutama 
dalam belajar. Bila seorang guru berlaku kurang menarik, maka 
kegagalan awal akan tertanam dalam diri siswa.  

Guru adalah posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan 
pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur 
manapun dalam kehidupan sebuah bangsa sejak dahulu. Semakin 
signifikannya keberadaan guru melaksanakan peran dan tugasnya 
semakin terjamin terciptanya kehandalan dan terbinanya kesiapan 
seseorang. Dengan kata lain potret manusia yang akan datang 
tercermin dari potret guru di masa sekarang dan gerak maju dinamika 
kehidupan sangat bergantung dari "citra" guru di tengah-tengah 
masyarakat. 

http://www.alfurqon.or.id/component/content/article/64guru/58-tugas-
dan-peran-guru. 
 

Menurut pendapat penulis dapat disimpulkan guru adalah tenaga pendidik 

yang profesional yang memiliki tanggung jawab utama mendidik peserta didik 

dan memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan dan mempunyai 

tugas meningkatkan mutu pendidikan karena guru sebagai unsur aparatur negara, 

abdi negara dan abdi masyarakat.  
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2.1.2  Jenis Pegawai Negeri 

Mengenai jenis pegawai negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 

Tahun 1999 Pegawai Negeri dibagi menjadi: 

1) Pegawai Negeri Sipil 

2) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan 

3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa yang 

dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat 

diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah 

pegawai negeri bukan anggota tentara nasional Indonesia dan anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Berdasarkan penjabaran diatas, pegawai negeri sipil merupakan bagian dari 

pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut Undang-undang No. 43 

Tahun 1999 pegawai negeri sipil dibagi menjadi: 

1) Pegawai negeri sipil pusat 
Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil pusat adalah 

pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Lembaga 
Pemerintah Kementrian Nasional, Kesekretariatan Lembaga Negara, 
Instansi vertikal di daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepanitraan 
Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara 
lainnya. 

2) Pegawai negeri sipil daerah 
Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil daerah adalah 

pegawai negeri sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 
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bekerja pada Pemerintah daerah, atau dipekerjakan diluar instansi 
induknya. 

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

 

Selain jenis pegawai negeri sipil diatas ada juga jenis pegawai honorer, yang 

dimaksud pegawai honorer daerah adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. 

Ketentuan ini juga diatur menurut Pasal 2 ayat (3) UU No. 43 Tahun 1999 

berbunyi : Di samping pegawai negeri sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 

ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. 

Kemudian yang dimaksud pegawai honorer menurut Peraturan Bupati Kudus 

Nomor 29 Tahun 2006 adalah : 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Kabupaten Kudus; 

2.  Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus; 

3.  Bupati adalah Bupati Kudus; 

4.  Pegawai Honorer Daerah adalah pegawai tidak tetap yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna 
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan daerah; 

5.  Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah 
Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi 
Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah; 
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6.  Honorarium Pegawai Honorer Daerah adalah honor harian yang 
ditentukan dalam daftar skala honorarium Pegawai Honorer Daerah 
yang ditetapkan oleh Bupati; 

(Pasal 1 Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006) 

 

Selanjutnya mengenai Jenis Pegawai Honorer Daerah dalam Peraturan Bupati 

Kudus Nomor 29 Tahun 2006 meliputi :  

a.  Penjaga, 

b.  Kebersihan 

c.   Pemungut 

d.   Pengemudi 

e.   Satuan Ketertiban (Sattib) 

f.   Guru SD 

g.   Staf Teknis 

h.  Operator Komputer 

i.   Pembantu Perawat 

j.   Staf Administrasi 

k.  Guru SMP 

l.   Guru SMA 

m. Perawat 

n.  Bidan  

(Pasal 2 Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006) 
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2.1.3  Kedudukan Pegawai Negeri  

Kedudukan pegawai negeri didasarkan pada Undang-Undang No. 43 Tahun 

1999 yaitu : 

Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang 
bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas 
negara, pemerintahan, dan penyelenggaraan tugas negara, 
pemerintahan, dan pembangunan. 

(Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999) 

 

Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran 

bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi 

juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain 

pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus 

mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan 

rakyat banyak. 

Pegawai negeri mempunyai peran amat penting sebab pegawai negeri 

merupakan usur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan 

aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai 

negeri. 

Dalam konteks hukum publik, pegawai negeri sipil bertugas membantu 

presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, 
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tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib 

mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. 

Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada 

pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.  

Selanjutnya setelah dibahas tentang kedudukan pegawai negeri sipil akan 

dibahas pengertian tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan pegawai negeri sipil 

khusus tenaga pendidik. Mengenai Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan diatur 

menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab II sebagai berikut : 

Pasal 2 Ayat (1) 

   Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada 
jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak 
usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

   Kedudukan sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan 
peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan 
mutu pendidikan nasional. 

Pasal 6 

   Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan 
untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan 
bertanggung jawab. 

(Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 
2005) 
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Dapat disimpulkan kedudukan, fungsi, dan tujuan pegawai negeri sipil 

khususnya tenaga pendidik adalah sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan 

abdi masyarakat dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik karena 

pegawai negeri sipil khususnya tenaga pendidik harus mempunyai kesetiaan, 

ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara 

Pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta 

mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhsil guna.  

 

2.1.4  Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri  

2.1.4.1  Hak-hak Pegawai Negeri  

Pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus dapat hidup 

layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan 

kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam 

menentukan besarnya gaji, memang harus diperhatikan kemampuan keuangan 

negara. Tetapi gaji cukup untuk hidup layak bagi kebutuhan-kebutuhan primer 

sepanjang hidup, untuk makan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, dan 

perawatan dan kesehatan, menjadi keharusan dan tanggung jawab pokok dalam 

kerumahtanggaan suatu negara sesuai dengan martabatnya, terutama untuk 

menjaga pandangan dunia luar terhadap negara kita sendiri. Bukan saja 

diharapkan gaji yang cukup untuk bisa hidup layak, walaupun tingkatnya lebih 

sederhana. 
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Hak-hak yang diberikan kepada setiap pegawai negeri sebagaimana yang 

diatur oleh Undang-undang, tidak lain adalah sebagai konsekuensi diangkatnya 

seorang dalam jabatan negeri, yang berarti pemberian tugas jabatan negeri di 

mana kepada yang bersangkutan dipikul berbagai kewajiban. Sudah menjadi 

kelaziman bahwa kewajiban mengakibatkan lahirnya hak. Kedua-duannya 

merupakan satu kaitan yang tak dapat dipisah-pisahkan dan saling mempengaruhi. 

Kewajiban hanya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya jika segala hak yang 

telah diperuntukkan baginya dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya pula. 

Ketimpangan pasti terjadi jika salah satu diantarannya berjalan tidak dengan 

sebagaimana mestinya. 

Langkah yang ditempuh dalam suatu organisai adalah bertujuan untuk 

mempertautkan antara kepentingan pegawai dan organisasi. Kepentingan pegawai 

pada umumnya terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi 

kebutuhannya dalam hal ini masih dipengaruhi oleh kepentingan lainnya berupa 

keserasian arahan kerja dari pimpinan organisasi, kesempatan mengembangkan 

diri sampai dengan adanya jaminan di hari tua (pensiun). 

Berdasarkan pembahasan diatas, kebutuhan manusia dapat di klasifikasikan 

menjadi : 

1) Kebutuhan primer adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain-lain 

yang keseluruhannya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. 

2) Kebutuhan sekunder adalah yang bersifat relatif, karena adanya perbedaan 

kebutuhan antara seseorang dengan lainnya. 
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Yang termasuk dalam hak pegawai negeri dalam Undang-Undang Nomor 

43 tahun 1999 berbunyi : 

1) Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan 
layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. 

2) Gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu 
produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. 

3) Gaji pegawai negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. " 
(Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999) 

 

 

2.1.4.2  Kewajiban Pegawai Negeri  

2.1.4.2.1  Kode Etik Pegawai 

Pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi 

masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam 

melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

Dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (K.E.P.N.S) akan digariskan 

prinsip-prinsip yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:  

1) Pegawai negeri sipil adalah warga negara kesatuan RI yang 
berdasarkan pancasila, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan bersikap hormat-menghormati antara sesama warga 
negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, yang berlainan. 

2) Pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara 
dan abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya terhadap 
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah 
serta mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan diri 
sendiri, seseorang atau golongan. 

3) Pegawai negeri sipil menjunjung tinggi kehormatan Negara, 
Pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil serta mentaati 
segala peraturan, perundang-undangan, peraturan kedinasan dan 
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Pemerintah, perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran 
untuk pengabdian dan tanggung jawab. 

4) Pegawai negeri sipil memberikan pelayanan terhadap masyarakat 
sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya. 

5) Pegawai negeri sipil memelihara keutuhan, kekompakan, 
peraturan dan Kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia serta Korp 
pegawai negeri sipil. Karena kode etik adalah pedoman sikap, 
tingkah laku dan perbuatan bagi pegawai negeri sipil, maka sanksi 
terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. 
(Prakoso 1992 : 39). 
 

2.1.4.2.2   Disiplin 

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai 

negeri sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin pegawai negeri sipil, 

baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.  

Tujuan hukuman disiplin itu sendiri adalah untuk memperbaiki dan  

mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Tingkat 

hukuman disiplin itu sendiri terdiri dari : hukuman disiplin ringan, hukuman 

disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Setiap pejabat yang berwenang 

menghukum wajib memperiksa terlebih dahulu dengan teliti terhadap pegawai 

negeri sipil yang melakukan pelanggaran itu. Pada hakikatnya pelanggaran 

disiplin merupakan salah satu masalah sosial yang penting untuk dapat 

dipecahkan sebab hal itu sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan di 

Indonesia. Jadi defenisi disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang 

mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi, apabila kewajiban tidak ditaati oleh 

pegawai negeri sipil. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 

defenisi Disiplin Pegawai Negeri Sipil : 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri 
Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan ata peraturan 
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman 
disiplin. 

(Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1) 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin terdiri dari : 

1. Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari : 
a. hukuman disiplin ringan; 
b. hukuman disiplin sedang; dan 
c. hukuman disiplin berat. 

2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a terdiri dari : 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; dan 
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; dan 
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; 
c. pembebasan dari jabatan; 
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan 
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 

Sipil. 
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(Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7) 

 

Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas diadakan 

peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan 

yang memuat keharusan, larangan dan sanksi perlu dimuat dalam peraturan : 

1) Keharusan ketua dan taat pada : 
a. Pancasila 
b. Undang-undang Dasar 1945 
c. Garis-garis Besar haluan negara (GBHN) 
d. Menerapkan segala peraturan perundang-undangan dan 

peraturan kedinasan yang berlaku serta melaksanakan 
perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang 
berhak. 

e. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta 
memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

f. Menggunakan dan memelihara dan mengunakan barang-
barang dinas dengan sebaik-baiknya. 

g. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap 
masyarakat sesama pegawai negeri sipil dan terhadap atasan. 

h. Lain-lain. 
2) Larangan yang akan dimuat dalam peraturan disiplin pegawai negeri 

sipil antara lain adalah : 
a. Menjadi pegawai negeri asing tanpa izin Pemerintah 
b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan mertabat sebagai 

pegawai negeri sipil. 
c. Dan lain-lain 

3) Sanksi bila Keharusan dan Larangan dilanggar dijatuhkan Hukuman 
Disiplin. 
Selain dari pada keharusan, larangan dan sanksi dalam Peraturan 
disiplin pegawai negeri sipil akan diatur pula tentang pejabat yang 
berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, tata cara penjatuhan 
hukuman disiplin dengan tata cara mengajukan keberatan/pembelaan 
apabila seorang pegawai negeri sipil tidak menerima hukuman disiplin 
yang dijatuhkan kepadanya. (Prakoso, 1992 : 40) 
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Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dapat dikategorikan suatu masalah 

sosial sebab di dalamnya timbul penyimpangan-penyimpangan sosial yang tidak 

sepantasnya pegawai negeri sipil lakukan, karena pegawai negeri sipil adalah 

sebagai salah satu panutan di dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi di 

dalam masyarakat pada umumnya masalah disiplin pegawai negeri sipil ini kurang 

mendapat perhatian. Untuk itu definisi disiplin dapat dilihat sebagai berikut : 

Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman,  jadi 
sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak 
terhadap pekerjaan. Disiplin kerja merupakan praktek secara nyata 
dari para pegawai terhadap perangkat peraturan yang teradapat dalam 
suatu organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk 
ketaatan saja melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh 
organisasi, berdasarkan pada hal tersebut diharapkan efektifitas 
pegawai akan meningkat dan bersikap serta bertingkah laku disiplin. 
Kedisiplinan pegawai dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan 
yang telah ditetapkan itu dapat diatasi oleh sebagian besar pegawainya 
dalam kenyataan, bahwa dalam suatu instansi apabila sebagian besar 
pegawainya mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan, maka 
disiplin pegawai sudah dapat ditegakkaan. 

http://www.ilmumanajemen.com/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=134:dk&catid=47:mnpemr&Itemid=29 

 

Dilingkungan pegawai negeri dalam rangka menjamin tata tertib dan 

kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan, telah dibuat sesuatu 

ketentuan peraturan disiplin pegawai negeri sipil, sebagai suatu 

peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi apabila 

keharusan tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar. (Thoha 2007: 

76) 
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Disiplin bekerja mudah untuk diucapkan tetapi kenyataannya sulit 

untuk dilakukan. Meskipun gerakan disiplin nasional selalu digembar-

gemborkan serta disosialisaikan terus menerus dalam berbagai 

kesempatan, khususnya bagi pegawai negeri sipil yang nota bennya 

merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan 

layanan terbaiknya bagi masyarakat, akan tetapi realitas di lapangan 

sungguh merupakan tantangan berat. Segalanya tidak semudah 

membalik telapak tangan. http://www.kabarindonesia.com/ (accessed 

01/15/10) 

 

Disiplin yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang 
terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong 
gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan. Kedisiplinan 
adalah kesadaran dan kesedihan seseorang mentaati semua peraturan 
perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Malayu S.P 
Hasibuan 2005 : 193). 

 

 

Memang jika dilihat secara riil, faktor kedisiplinan memegang peranan yang 

amat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para pegawai. Seorang pegawai 

yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik 

walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Seorang pegawai yang disiplin tidak akan 

mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya 

dengan pekerjaan. 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005:187) indikator-indikator yang 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan adalah : 

1) Tujuan dan Kemampuan 
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2) Teladan Pimpinan 
3) Balas Jasa   
4) Keadilan 
5) Waskat 
6) Sanksi Hukuman 
7) Ketegasan 
8) Hubungan Kemanusiaan 

 

Untuk itu pegawai harus mempunyai kedisiplinan akan mentaati peraturan 

yang ada dalam lingkungan kerjanya dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada rasa 

paksaan. Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi 

akan mempunyai kinerja yang baik bila dibanding dengan para pegawai yang 

bermalas-malasan karena waktu kerja dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jadi 

kedisiplinan merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil. 

2.1.4.2.3   Berbagai Kewajiban Pegawai Negeri 

Pegawai negeri adalah aparat pemerintah. Dalam Pembukaan UUD 1945 

pada alinea keempat disebutkan tugas Pemerintah secara umum. Diantara salah 

satu tugasnya, adalah memajukan kesejahteraan umum. Sesuai dengan itu, maka 

tidaklah salah kalau dikatakan pegawai negeri mempunyai tugas “melayani 

kepentingan umum” (Public service). Karena itu pelaksanaan tugas-tugas dan 

kewajiban pegawai negeri langsung menyangkut kelancaran pelaksanaan tugas 

Pemerintah/Negara, maupun warga negara. Berhubung dengan itu perlu diketahui 

dan dibicarakan berbagai kewajiban pegawai negeri baik yang menyangkut 

jabatan maupun pribadinya sebagai pegawai di antara berbagai kewajiban dan 

larangan (termasuk pembatasan) yang perlu diketahui adalah : 
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a. Kewajiban mengangkat sumpah jabatan; 

b. Kewajiban menyimpan rahasia jabatan; 

c. Kewajiban menjaga keamanan rahasia Negara; 

d. Kewajiban menyimpan surat-surat rahasia; 

e. Kewajiban mentaati jam kerja; 

f.   Kewajiban bekerja dengan baik dan memberikan prestasi; 

g. Kewajiban berkelakuan baik; 

h. Kewajiban memberikan kepada pimpinan jika tidak masuk bekerja; 

i.    Kewajiban minta izin untuk melakukan pekerjaan swasta 

(pembatasan); 

j.    Kewajiban mengikuti latihan; 

k.  Larangan menerima hadiah; 

l.    Larangan-larangan lainnya. (Prakoso, 1992 : 42) 

Yang termasuk dalam kewajiban pegawai negeri dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 43 tahun 1999 berbunyi : 

“Setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 

Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan 

bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2.1.5  Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 

Pembinaan pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-

undang  Nomor 43 Tahun 1999 berbunyi :  

“Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan 

pegawai negeri sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan 

adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi 
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kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi 

kerja”.  

Agar pegawai negeri sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya 

guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan pegawai negeri sipil secara 

menyeluruh yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlaku baik pegawai negeri 

sipil pusat maupun pegawai negeri sipil yang ada ditingkat daerah. Untuk itu 

definisi tentang pembinaan dapat dilihat sebagai berikut: 

Pembinaan kepegawaian adalah segala usaha dan tujuan kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan 

pegawai dengan tujuan untuk mampu melaksanakan tugas organisasi 

dengan efektif dan efisien. Pembinaan dilakukan adalah dengan tujuan 

untuk menghasilkan pegawai yang bermutu dan berkualitas yang 

berdaya guna dan berhasil guna, yang dilakukan secara sistematis dan 

pemanfaatan potensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. http://milmanyusdi.blogspot.com/2009/11/pembinaan-

pegawai-fungsional-pada.html 

Pembinaan dan penyempurnaan serta pendayagunaan aparatur 

pemerintahan, baik kelembagaan maupun ketatalaksanaan dari segi 

kepegawaian perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan 

pembangunan secara menyeluruh. Untuk pengawasan aparatur negara 

menuju kepada administrasi yang sempurna sangat tergantung pada 

kualitas dan profesionalisme pegawai negeri itu sendiri. Undang–

undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok–Pokok Kepegawaian 

memberikan jaminan kedudukan serta kepastian hukum bagi pegawai 

negeri untuk mengatur dan menyusun aparatur yang bersih dan 

berwibawa.  

http://my.idebagus.com/aff.php?aff=012 (accessed 02/12/10). 
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Dari pengertian pembinaan di atas, maka pembinaan terhadap pegawai 

negeri sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan 

baik sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pembinaan dimulai dengan adanya 

perencanaan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri 

sipil pusat dengan sendirinya berlaku pula pada pegawai negeri yang ada ditingkat 

daerah, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Selain dari pada itu perlu 

dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan aparatur negara yang meliputi baik 

struktur, prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana dan fasilitas kerja, sehingga 

keseluruhan aparatur negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah benar 

benar merupakan aparatur yang ampuh, berwibawa, kuat, berdayaguna, penuh 

kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang 1945, Negara dan 

Pemerintah. 

Sistem pembinaan karir yang baik adalah salah satu organisasi yang 

baik, karena dengan sistem pembinaan karir yang baik dan 

dilaksanakan dengan baik pula akan dapat menimbulkan kegairahan 

kerja, dan rasa tanggung jawab yang besar dari seluruh pegawai, tetapi 

sebaliknya apabila tidak ada sistem pembinaan karier yang baik atau 

secara formil ada sistem pembinaan karier yang baik tetapi tidak 

dilaksanakan dengan baik, akan dapat menimbulkan frustasi yang 

dapat menimbulkan bahaya. (Nainggolan, 1982 : 11) 

Terkait dengan pembinaan pegawai negeri sipil sebagaimana telah 

diamanatkan dalam Undang Undang No.43 tahun 1999 tersebut, maka salah satu 

faktor yang dipandang sangat penting dan prinsipil dalam mewujudkan aparatur 

negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan para pegawai 
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negeri sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat. Dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil tersebut, 

sebenarnya pemerintah telah memberikan suatu kebijaksanaan dengan di 

keluarkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999 yaitu tentang Peraturan 

disiplin pegawai negeri sipil. 

2.2  Tinjauan Mengenai Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

2.2.1  Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

Sistem kepegawaian di Indonesia sekarang lebih menekankan pada isi 

peraturan yang pasti dalam tugas, namun dalam aplikasinya masih banyak yang 

terhalang oleh mekanisme yang belum optimal. Banyak sekali faktor-faktor yang 

menghambat kinerja pegawai negeri sipil, Faktor budaya kerja yang kurang 

kondusif dapat menjadikan pelanggaran-pelanggaran pegawai negeri sipil. Bentuk 

lain berupa sikap yang terbangun oleh latar belakang pendidikan dan lingkungan 

keluarga, sehingga memberikan pengaruh bagi kinerja masing-masing individu 

dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dari penelitian peneliti di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus yang termasuk dalam faktor 

intern dan ekstern. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan oleh penulis terdapat latar 

belakang yang kompleks, dalam terjadinya pelanggaran disiplin pegawai negeri 

sipil: 

1) Pengaruh lingkungan kerja yang kurang kondusif dapat terjadi pada 

pegawai negeri sipil, bisa diartikan kecenderungan pegawai untuk 
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membiarkan terjadinya pelanggaran karena mengangap hal tersebut 

merupakan perbuatan yang bisa ditolelir; 

2) Kurang responnya aparat terhadap sanksi yang tegas terhadap pegawai 

negeri sipil; 

3) Lemahnya pengawasan atasan langsung; 

4) Tingkat kesadaran pegawai negeri sipil. 

2.2.2    Sistem Pengawasan Pegawai Negeri Sipil 

 Ada dua sistem pengawasan terhadap pegawai negeri sipil yaitu sistem 

pengawasan melekat dan sistem pengawasan secara fungsional, untuk sistem 

pengawasan melekat ini dilakukan oleh unsur pimpinan yang dilakukan oleh 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, yang dimaksud 

dengan sistem pengawasan melekat ini adalah sistem pengawasan yang dilakukan 

secara terus menerus atau kontinu baik mulai dari unsur pimpinan sampai kepala 

bagian kepada pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus, jadi untuk sistem pengawasan melekat ini memang hasilnya 

dapat maksimal karena sifatnya terus-menerus dan langsung dapat mengenai 

sasaran. Untuk sistem pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat 

dan Badan Kepegawaian Daerah. Bentuk pengawasan ini sendiri hanya bersifat 

temporer dan tidak kontinu sehingga hasil yang di dapatkan kurang maksimal. 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

Dengan kerangka berfikir diharapkan para pembaca lebih memahami isi 

dan makna dari proposal skripsi yang dapat dilihat dalam tabel  di bawah ini :  
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Pancasila 

UUD 1945 

UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

PP Nomor 30 Tahun1980. Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil. 

PP Nomor 53 Tahun 2010. Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil. 

Hambatan 
Intern 

Hambatan 
Ekstern 

o Penegakan Pegawai Negeri Sipil  
o Faktor-faktor penghambat peningkatan 

kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil 
o Langkah yang telah dilakukan dalam 

peningkatan kedisiplinan Pegawai 
Negeri Sipil 

Good governance 

Dinas Pendidikan, 
pemuda dan olahraga 
Kabupaten Kudus 

Unit Pelaksanaan 
tekhnis  

Guru Upaya Penegakan Disiplin 
PNS di Dinas Pendidikan, 

pemuda dan olahraga 
Kabupaten Kudus 

Menciptakan Pemerintahan 
yang baik, demokratis, dan 
masyarakat yang sejahtera
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Dasar Penelitian 

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh 

data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun 

metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah Metode Kualitatif dengan 

pendekatan Yuridis Sosiologis. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian kualitatif adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 
secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan 
individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi 
memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Bogdan dan 
Taylor dalam Moleong, 1990:3). 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data serta argumen yang 

berkualitas dan juga menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

Penelitian ini menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan dengan 

kenyataan lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau 

membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan 

dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang penegakan  

peraturan disiplin pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Sehingga dari data primer 
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maupun data sekunder diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan 

berkualitas. 

3.2   Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus yang beralamat di Jln. Mlati Kidul, Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, 

tlp (029)–438563, Fax.438563, tentang masalah  penegakan  peraturan  disiplin 

pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik.   

3.3  Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan 

dalam penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah (Moleong, 

2007:62). Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu 

sendiri.  

Penelitian ini difokuskan pada pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik 

sebagai Aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia 

menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, akan 

tetapi sering terjadi di dalam suatu instansi pemerintah pegawainya melakukan 

pelanggaran disiplin, Dengan demikian penelitian ini difokuskan pada : 

1) Disiplin pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 
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2) Faktor-faktor penghambat dalam peningkatan kedisiplinan pegawai negeri 

sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus. 

3) Peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

 

3.4  Sumber data 

3.4.1 Data Primer 

Data primer yaitu sumber data diperoleh dari hasil penelitian dilapangan 

secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan 

dibahas Arikunto (2002:107), yang diperoleh peneliti dari : 

3.4.1.1 Responden  

Responden adalah orang yang terkait langsung dalam penelitian ini, baik 

dari masyarakat salah satunya masyarakat jawa tengah yang sudah memiliki hak 

pilih : tokoh partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh akademisi. 

Contoh responden di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

adalah saudara Suwardjo salah seorang guru Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung 

Rejo Kabupaten Kudus, saudari Asih salah satu guru di SD Kaliwungu Kabupaten 

Kudus dan saudara Suryono satu guru di SMK 2 Kabupaten Kudus. 

3.4.1.2 Informan 

Informan dapat berupa orang dalam, orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi objek penelitian, yang 

dimaksud informan disini dapat berupa: keterangan orang yang berwenang 
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maupun wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti (Moleong, 

2006:186). Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pegawai 

negeri sipil. Contoh informan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus adalah adalah Dra. Ratna yulietti Kassubag. Umum dan 

Kepegawaian, Bambang Gunadi, MM Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar dan Kusnipah, S.Pd Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Menengah. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah penulis memperoleh sumber data dari menggunakan 

teknik dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dokumen pribadi, dan dokumen 

resmi Menurut Arikunto (2002:107). Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan 

mengumpulkan data melalui informan ataupun responden. Adapun yang menjadi 

sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah :  

1) Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian.  

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  

3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil.  

4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun1994. Tentang Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil. 

5) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Tenaga 

Kependidikan. 
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6) Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas 

Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus. 

7) Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus. 

8) Data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

meliputi : Struktur organisasi, Peraturan Bupati kudus, daftar pegawai 

negeri sipil, data pelanggaran-pelanggaran pegawai negeri sipil khususnya 

di bidang pendidikan. 

3.5  Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimaksudkan untuk mencari data-data yang berkaitan 

dengan kedisiplinan pegawai negeri sipil khususnya tenaga pendidik di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Pengumpulan data 

dilakukan dengan : Peneliti meminta data kepada sekertaris, Kassubag. Umum 

dan Kepegawaian, dan untuk lebih memperkuat penelitian peneliti juga meminta 

data-data pelanggaran pegawai negeri sipil kepada Kasi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Menengah. 

3.5.1 Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-

benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan, gambar, notulen rapat serta catatan 

harian. Di mana peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang 

ada kaitannya dengan kedisiplinan pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik di 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 
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3.5.2 Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan 

secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewe) atas pertanyaan itu (Burhan Ashofa 2007:95).  

Dalam tahap ini wawancara di lakukan penulis adalah dengan tehnik 

wawancara terarah yaitu bahwa wawancara yang dilakukan telah dipersiapkan 

terlebih dahulu untuk memperoleh data primer, dalam hal ini penulis melakukan 

tanya jawab langsung kepada para informan dan para responden dengan 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, wawancara ditujukan 

kepada para informan yaitu Dra. Ratna yulietti yang menjabat sebagai Kassubag. 

Umum dan Kepegawaian, Bambang Cahyanto, SE yang menjabat sebagai 

sekertaris, Bambang Gunadi, MM yang menjabat sebagai Kasi Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Kusnipah,S.Pd yang menjabat sebagai 

Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, dan staf Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, yang penulis wawancarai di 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Agar penelitian dapat 

maksimal ada responden dari sekolahan seperti kepala sekolah, guru SD, yaitu 

Sugito A.Md Kepala Sekolah SD 1 Tanjung Rejo Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus, Suwardjo salah seorang guru Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Rejo  

Kabupaten Kudus, Sugeng S.Pd Kepala Sekolah SD 4 Honggosoco Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus, Kamari A.Md Guru SD  1 Tanjung Rejo Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus, Sunardi A.Md Guru SD  5 Honggosoco Kecamatan 
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Jekulo Kabupaten Kudus, yang penulis wawancarai bertempat di Rumahnya 

masing-masing, yang peneliti wawancarai  tentang  Penegakan  Peraturan  

Disiplin Pegawai Negeri Sipil khusus tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan apakah faktor-faktor yang 

dapat penghambat dalam peningkatan kedisiplinan pegawai negeri sipil khusus 

tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

3.5.3 Observasi  

Metode yang digunakan peneliti adalah meode pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi 

sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung yaitu mengadakan pengamatan terhadap guru-

guru SD, SMP, SMA di wilayah Kabupaten Kudus, untuk pengumpulan data 

observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap sumber 

data yang ada. Sebelum peneliti melakukan penelitian di Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus peneliti melakukan observasi di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dengan cara melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik, baik dari pegawai di Dinas 

Pendidikan maupun tenaga pendidik, dan dalam penelitian ini yang akan 

diobservasi adalah kedisiplinan pegawai negeri sipil khususnya tenaga pendidik di 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus.  
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3.6  Uji Keabsaan Data 

Peneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Tekhnik triangulasi 

adalah tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu (Moleong 2006: 330). 

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil 

lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan 

dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang digunakan 

untuk membandingkan tidak keseluruhan, akan tetapi peneliti hanya 

menggunakan perbandingan, yaitu: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data-data 

primer di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengan 

demikian peneliti akan membandingkan antara data observasi lapangan dengan 

data studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya 

dan meyakinkan.  

Dengan cara di atas, maka diperoleh hasil yang benar-benar dapat dipercaya 

keabsahannya. Karena triangulasi data di atas sesuai dengan penelitian yang 

bersifat kualitatif sebagaimana skripsi ini. 
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Berdasarkan pada teori yang sudah ada setelah melakukan pendekatan 

personal, peneliti melakukan wawancara dengan pegawai negeri sipil khusus 

tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

dengan mengunakan catatan kecil (block note) yang membantu peneliti dalam 

mendokumentasikan hasil wawancara dan memudahkan bagi peneliti untuk 

mengkonseptualisasikan hasil wawancara dengan responden. Setelah itu adanya 

pengecekan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen seperti: 

buku, majalah, gambar, notulen rapat, serta catatan harian, data-data yang tertulis 

di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menguji makna yang terkandung di 

dalamnya. Kategori data, kriteria untuk setiap kategori, analisis hubungan antar 

katagori, dilakukan peneliti sebelum membuat interprestasi. Peranan statistik tidak 

diperlukan karena ketajaman analisis peneliti terhadap makna dan konsep dari 

data cukup sebagai dasar dalam menyusun temuan penelitian, karena dalam 

penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang di analisa dalam 

bentuk deskriptif fenomena. 

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk 
menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis- hipotesis, 
meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti dapat digunakan 
untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis data, tema, dan 
hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam  dengan cara 
menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada (Ashshofa 
2004:66). 
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Analisis data penelitian menggunakan data model interaktif yang 

berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan. Menurut Miles dan Huberman 

(2007:144), analisis model interaktif melalui berbagai alur kegiatan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.7.1 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data ini dilakukan berkaitan dengan data penelitian yang ada 

di lapangan yaitu peneliti melakukan wawancara kepada pegawai negeri sipil 

khusus tenaga pendidik menenai penegakan peraturan disiplin pegawai negeri 

sipil di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, adapun 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: mengurus surat ijin penelitian, 

melakukan penelitian, penelitian di lapangan, mendapatkan hasil wawancara, dan 

dokumentasi. Peneliti meminta data kepada sekertaris, Kassubag. Umum dan 

Kepegawaian, dan untuk lebih memperkuat penelitian peneliti juga meminta data-

data pelanggaran pegawai negeri sipil kepada Kasi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dan Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Menengah. 

3.7.2 Reduksi Data  

Reduksi data yaitu proses penelitian pemusatan perhatian pada transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Reduksi data juga merupakan 

bentuk analisis yang menajamkan dan mengarah, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data yang sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan. 



47 
 

 
 

Reduksi data yang peneliti lakukan antara lain dengan menajamkan hasil 

penelitian mengenai penegakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil khusus 

tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, 

mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan peneliti dan membuang 

data yang tidak perlu. Pada tahap ini penulis memilih data yang paling tepat yang 

disederhanakan dan diklasifikasikan atau dasar tema, memadukan data yang 

tersebar, menelusuri tema untuk data tambahan, dan membuat simpulan menjadi 

uraian singkat. 

3.7.3 Penyajian data  

Adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan dapat menarik suatu 

simpulan dalam pengambilan suatu tindakan. Dalam penyajian data peneliti 

menggunakan tipologi masalah yang ada dalam penyajian data dari hasil 

penelitian agar lebih mudah dalam mendeskripsikan pada penyajian pembahasan 

karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adapun dengan cara 

menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara. 

3.7.4 Menarik simpulan (verifikasi) 

Menarik simpulan yaitu suatu kegiatan yang utuh, simpulan yang 

diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul 

sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan 

catatan yang ada di lapangan, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang 

digunakan untuk catatan penelitian. 
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Proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

simpulan atau verifikasi lebih jauh dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tahapan Analisis Data Kualitatif 

Sumber: Miles dan Huberman (1999:120). 

Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik 
simpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat sebelum, selama, dan 
sesudah pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini peneliti 
mengoreksi kembali hasil penelitian dengan catatan yang terdapat di 
lapangan selama penelitian. Setelah data tersebut sesuai, maka dapat 
ditarik simpulan dari setiap item yang ada. Tahapan analisis data 
kualitatif di atas melibatkan beberapa komponen data interaktif yang 
merupakan suatu proses siklus dalam melakukan analisa data. 

3.8  Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi kegiatan penelitian dalam tiga tahap, 

yaitu tahap pra penelitian, tahap penelitian dan tahap pembuatan laporan 

Reduksi data Penarikan 
Kesimpulan 

(V ifik i)

Pengumpulan 
data

Penyajian data 
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penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus. 

3.8.1  Tahap Pra Penelitian 

Pada tahap ini peneliti membuat rencana skripsi, surat izin penelitian, 

mempersiapkan perlengkapan penelitian seperti instrumen, kemudian peneliti 

melakukan pra penelitian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus. 

3.8.2  Tahap Penelitian 

Proses penelitian diawali dengan mengumpulkan data baik yang berupa data 

primer maupun data sekunder. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara 

dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literatur maupun data 

penunjang yang lain. Kemudian data primer dan data sekunder tersebut diperiksa 

keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekkan 

keabsahan data dengan cara membandingkan data yang satu dengan data yang 

lainnya. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kejelasan 

terhadap masalah yang diteliti. 

3.8.3  Tahap Pembuatan Laporan Penelitian 

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian yang dilakukan di 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus untuk dianalisis 

kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya 

menghasilkan suatu laporan penelitian yang disusun secara sistematis.
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BAB 4 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 
 
4.1  Gambaran Umum 

4.1.1  Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus terletak di Jln. 

Mlati Kidul, Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, tlp (029)–438563, 

Fax.438563. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dipimpin 

oleh : Drs. Sudjatmiko, M.Pd. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Unit Pelayanan 

Teknis (UPT) yang berada di 9 Kecamatan di Kabupaten Kudus yaitu Kecamatan 

Kota, Kecamatan Dawe, Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan 

Gebog, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jati, dan Kecamatan 

Bae, dan masing-masing kecamatan dikepalai oleh Kepala UPT Pendidikan 

Kecamatan. Jadi setiap ada pegawai negeri khususnya guru yang melakukan 

pelanggaran akan menjadi urusan dari UPT Pendidikan Kecamatan, intinya Unit 

Pelayanan Teknis merupakan cabang dari  Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus yang letaknya berada di kecamatan.  

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana 

otonomi daerah di bidang pendidikan pemuda dan olahraga yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok 
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melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, pemuda, dan 

olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.  

Untuk lebih jelasnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

1) Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang pendidikan yang 

menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. 

2) Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Pendidikan merupakan faktor yang harus terus ditingkatkan karena dari 

pendidikan tercipta kualitas sumber daya manusia yang sangat berperan penting 

dalam pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, 

penyediaan sarana prasarana pendukung dan tenaga pendidik harus dipersiapkan 

secara matang disesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Ada beberapa 

jenjang pendidikan yang harus ditempuh yaitu pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. 

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam memajukan pendidikan dengan 

melakukan percepatan rehabilitasi dan apresiasi sekolah, yang bertujuan untuk 

memacu segala potensi yang ada dan meningkatkan program pembangunan 

pendidikan, percepatan rehabilitasi yang dimaksud adalah pemerintah melakukan 

percepatan pembenahan sekolah baik pembangunan fisik maupun kinerja guru, 

dan yang dimaksud dengan apresiasi sekolah yaitu pemerintah memberikan 

apresiasi terhadap guru-guru yang berprestasi agar lebih maksimal dalam 

kinerjanya. Untuk mewujudkan program pembangunan pendidikan tersebut, 
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ditetapkan visi dan misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus. 

 

4.1.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  Kabupaten 

Kudus 

Visi dan misi merupakan salah satu progam pemerintah untuk mewujudkan 

pembangunan pendidikan nasional, oleh karena itu visi dan misi merupakan hal 

yang sangat penting di dalam suatu instansi, karena dengan adanya visi dan misi 

suatu instansi dapat mencapai tujuan yang diinginkan, oleh karena itu di tetapkan 

visi dan misi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus yaitu : 

Visi: “Terwujudnya sumber daya manusia di Kabupaten Kudus yang cerdas, 

berwibawa dan pelayanan yang berkualitas di bidang pendidikan, pemuda, 

dan olahraga”.  

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia cerdas dan berwibawa adalah 

insan yang cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas 

emosional, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Jika ke-empat kecerdasan ini 

dimiliki, maka masyarakat Kabupaten Kudus akan berwibawa.  

Cerdas spiritual, maksudnya mampu beraktualisasi diri melalui olah 
hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, 
ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan 
kepribadian unggul.  
Cerdas emosional, maksudnya mampu beraktualisasi diri melalui 
olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan 
kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk 
mengekspresikannya.  
Cerdas intelektual, maksudnya mampu beraktualisasi diri 
melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian 
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Cerdas kinestetis, mampu beraktualisasi diri melalui olah raga untuk 
mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, dan 
terampil.  
(Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 
tahun 2009) 
 
Untuk membangun Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, 

perlu melibatkan 3 (tiga) pilar kekuatan, yaitu : Pemerintah, partisipasi 

masyarakat dan sektor swasta (pengusaha). Oleh karena itu Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan misi yang akan dapat 

dicapai melalui 7 (tujuh) misi, yaitu : 

1) Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun. 
2) Memberikan Pelayanan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang 

Demokratis, Merata, Relevan, Efektif dan Efesien serta 
optimalisasi sumber daya yang ada. 

3) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan. 

4) Meningkatkan mutu Sarana dan Prasaran Pendidikan melalui 3 
(tiga) pilar kekuatan, yaitu pemerintah, partisipasi masyarakat dan 
dukungan potensi sektor swasta/pengusaha. 

5) Meningkatkan kualitas/mutu lulusan setiap jenjang pendidikan. 
6) Meningkatkan Pembinaan Olah Raga dan Generasi Muda. 
7) Meningkatkan jumlah Sekolah unggulan/rintisan Sekolah Standar 

Nasional disetiap kecamatan. 
(Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 
tahun 2009) 

 
Visi dan misi tersebut mengandung makna agar pendidikan nasional dapat 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, yang bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Setiap instansi manapun pasti mempunyai tujuan agar instansi tersebut dapat 

mewujudkan semua yang ingin dicapai dan mendapatkan hasil yang dinginkan, 

begitu juga dengan Dinas Pendidikan oleh karena itu ditetapkan tujuan Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, yaitu : 

1) Memperbesar daya tampung setiap tingkat satuan pendidikan. 
2) Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi setiap lapisan 

masyarakat, tanpa membedakan tingkat ekonomi, suku, agama, 
dan golongan. 

3) Menjadikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 
profesional dan handal, yang mampu menguasai dan mengelola 
informasi 

4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 
pendidikan dalam mendukung proses pembelajaran yang 
menyenangkan. 

5) Meningkatnya peran generasi muda dalam proses pembangunan. 
6) Meningkatnya pembinaan olahraga, sehingga terbinanya atletik-

atletik yang berprestasi. 
7) Bertambahnya sekolah unggulan di setiap kecamatan. 
(Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 
tahun 2009) 

 
Dengan ditentukannya visi, misi, dan tujuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus jadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus berharap dapat terwujudnya sumber daya manusia di 

Kabupaten Kudus yang cerdas, berwibawa dan untuk mewujudkan program 

pembangunan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan bangsa. 

 

4.1.1.2 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus. 

Adapun susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 
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Tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 
2. Subbagian Keuangan; dan  
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan: 
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; 
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; dan 
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. 

d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan: 
1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah; 
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; dan 
3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Menengah.  
e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan: 

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan; dan 
2. Seksi Pendidikan Masyarakat. 

f. Bidang Pemuda, membawahkan; 
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pemuda; dan 
2. Seksi Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan. 

g. Bidang Olahraga, membawahkan: 
1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Olahraga; dan 
2. Seksi Peningkatan Prestasi, Sarana, dan Prasarana Olahraga. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(Sumber : Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009). 
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, maka terbentuklah 

suatu Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus. Berikut ini adalah Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 14 

Tahun 2008 dapat dilihat pada halaman berikutnya : 
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KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN  

Dra. Dian 
Vitayani,S.Ps,M.Si 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

Sucipto,SE 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

Dra.Ratna Yulietty 

BIDANG PENDIDIKAN 
NON FORMAL DAN 

INFORMAL 

Drs.Bambang P,M.Pd 

BIDANG 
PEMUDA 

Drs.Hartono 

BIDANG 
OLAH RAGA 

T.Suwandi,SP.d,
MM 

SEKSI 
PENDIDIKAN 
ANAK USIA 
DINI DAN 

KESETARAAN 
FUNGSIONAL 

Sri M,SPd 

SEKSI 
PENDIDIKAN 

MASYARAKAT 

Suyoto,SPd 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA 
PEMUDA 

Wagiman S,SPd 

SEKSI 
PEMBINAAN 

KELEMBAGAAN 
KEPEMUDAAN 

Harjuna W,SH 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

DAN 
PEMBERDAYAAN 

OLAH RAGA 

Trisno S,SH 

SEKSI 
PENINGKATAN 

PRESTASI, 
SARANA DAN 
PRASARANA 
OLAH RAGA 

Supardi,BA 

BIDANG 
PENDIDIKAN 

DASAR 

BIDANG 
PENDIDIKAN 
MENENGAH 

SEKSI 
KURIKULUM 
PENDIDIKAN 

DASAR 

Drs.Junadi,MM 

SEKSI SARANA 
DAN PRESARANA 

PENDIDIKAN 
DASAR 

Bambang W,S.Sen 

SEKSI PENDIDIK 
DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 
PENDIDIKAN 

DASAR 

Drs.Bambang 
Gunadi,MM 

SEKSI KURIKULUM 
PENDIDIKAN 
MENENGAH 

Dra.Sriatie 

SEKSI PENDIDIK 
DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 
PENDIDIKAN 
MENENGAH 
Kusnipah,SPd 

SEKSI SARANA 
DAN PRASARANA 

PENDIDIKAN 
MENENGAH 

Supratiwi,S.Mn 

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

Dawe Kota Undaan Kaliwungu 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan,  Pemuda Dan 

Olahraga Kabupaten Kudus 

KEPALA DINAS 

Drs.Sudjadmiko,M.Pd 

SEKRETARIS 

Bambang Cahyanto,SE 
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4.1.2 Data Tenaga Pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus 

Jumlah data tenaga pendidik Sekolah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

 

      Tabel 4.1  Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Kabupaten Kudus 

NO GURU SD  JUMLAH 

1. Kepala Sekolah 464 

2. Guru Kelas 3684 

3. Guru Olah Raga 296 

4. Guru Agama 463 

5. Non Teknis 305 

6. Pengawas 47 

 JUMLAH TOTAL 5259 

(Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tahun 
2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebog Jekulo Mejobo Jati Bae 

(Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 14 Tahun 2008  
Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus) 
 



58 
 

 
 

    Tabel 4.2  Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama 

Kabupaten Kudus 

No GURU SMP JUMLAH 

1. Kepala Sekolah    40 

2. Guru Sekolah 1063 

3. CPNS    10 

 JUMLAH TOTAL 1113 

(Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tahun 
2010). 

 
   Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Atas, Sekolah 

Menengah Kejuruan Kabupaten Kudus 

No GURU SMA,SMK JUMLAH 

1. Kepala Sekolah   45 

2. Guru Sekolah 674 

3. CPNS   18 

 JUMLAH TOTAL 737 

(Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tahun 
2010). 

 
4.2    Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Khususnya Tenaga Pendidik 

di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

Disiplin pegawai negeri sipil khususnya guru sangat penting, dan sangat 

diharapkan di instansi pemerintah manapun, tak terkecuali di Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, disiplin itu sendiri mempunyai arti 

kesadaran sesorang dalam mentaati semua peraturan-peraturan dan norma-norma 

sosial yang ada. Disiplin yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang 
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terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, tetapi dalam kenyataannya 

disiplin itu masih kurang ditegakkan oleh para pegawai negeri sipil dan pada 

penelitian ini dikhususkan kepada tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus dimana pelanggaran disiplin pada hakikatnya 

merupakan salah satu masalah sosial yang penting untuk dapat dipecahkan sebab 

hal itu sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan di negara kita.  

Menurut penuturan Ratna Yulietty, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 

tentang penerapan disiplin guru di Dinas Pendidikan,  Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus sebagai berikut : 

Banyaknya kritik yang dialamatkan kepada kita pegawai negeri sipil 
khususnya guru sungguh menjadi bahan pembicaraan di kalangan 
masyarakat, padahal guru harus dapat menjaga sikap dan mentalnya 
dalam melaksanakan kedinasannya, serta dapat dijadikan suri tauladan 
atau panutan ditengah-tengahmasyarakat, Memang disiplin sangat 
penting dikalangan instansi manapun, tidak hanya di kalangan 
pegawai negeri sipil khususnya guru saja, karena dengan disiplin kita 
dapat bekerja dengan maksimal dan profesional, asal kita bisa disiplin 
dalam segala hal semua persoalan apapun akan terselesaikan. Apalagi 
di Dinas Dinas Pendidikan disini dituntut harus disiplin karena kita 
sebagai contoh masyarakat, apalagi guru dimanapun pasti menjadi 
tauladan masyarakat, untuk itu kita dituntut harus lebih disiplin agar 
dimata masyarakat tetap menjadi suri tauladan yang baik, yang patut 
di contoh (wawancara pada tgl 3 Agustus 2010 pukul 10.00). 

 
Kaitannya dengan hal tersebut, maka pendayagunaan pegawai negeri sipil 

khususnya tenaga pendidik harus terus ditingkatkan terutama yang berkaitan 

dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman guru pada masyarakat serta 

kemampuan professional dan kesejahteraan tenaga pendidik sangat di perhatikan 

dalam menunjang pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil. Peningkatkan kualitas 

tenaga pendidik dengan cara memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan 

serta prestasi kerja dengan memberikan penghargaan bisa dengan mendapatkan 
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kenaikan pangkat istimewa, kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat 

yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang 

luar biasa baiknya. Untuk itu tenaga pendidik hendaknya dapat bersikap disiplin 

dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.  

Menurut Ratna Yulietty, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, beliau mengatakan bahwa : 

“Untuk jenis-jenis pelanggaran disiplin PNS yang sering terjadi di 
Kabupaten Kudus adalah tidak masuk tanpa izin, datang terlambat, 
pulang kantor sebelum waktu yang ditentukan, pergi pada jam kantor 
tanpa ada izin dinas resmi, melakukan perjudian. Jenis-jenis 
penjatuhan hukuman disiplin tersebut tetmasuk kategori pelanggaran 
disiplin ringan dan sedang. Sedangkan untuk jenis pelanggaran 
disiplin berat yaitu seperti melakukan tindak pidana yang diputus oleh 
hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap jarang terjadi” 
(wawancara pada tgl 3 Agustus 2010 pukul 10.00). 
 
 
Untuk jenis-jenis pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tidak ada 

pengelompokan yang khusus. Jenis-jenis tersebut hanya dikelompokkan ke dalam 

jenis pelanggaran disiplin, maka hal pertama yang dilakukan adalah dengan 

menjerat dahulu pelanggar dengan hukuman yang paling ringan, kecuali untuk 

jenis hukuman disiplin berat. Apabila telah dijatuhi hukuman disiplin ringan dan 

pelanggar tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka tidak perlu dijatuhi hukuman 

yang lebih tinggi. Hal ini yang menyebabkan jenis pelanggaran disiplin tidak ada 

pengelompokan khusus, karena pada dasarnya jenis pelanggarannya itu sama akan 

penjatuhan hukumannya yang berbeda tinggal melihat kasusnya. 
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4.2.1 Jenis-Jenis Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Khususnya tenaga 

pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus 

Menurut penelitian yang penulis lakukan ada beberapa pelanggaran-

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil khusus tenaga 

pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, 

berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada 2010 sebagaimana tabel 

berikut :  

 

 

           Tabel 4.4  Jenis Pelanggaran PNS di Tahun 2009  

No Jenis Pelaggaran PNS 

di Tahun 2009 

Sanksi Pelanggar Ket 

1. Pelanggaran PNS menjadi 
anggota Parpol 

Diberhentikan 
tidak dengan 
Hormat 

1 orang 

 

Guru 

2. PNS tersangkut kasus 
Pidana (melakukan kasus 
penipuan) 

Diberhentikan 
tidak dengan 
Hormat 

1 orang 

 

Guru 

3. PNS melakukan 
penghasutan program 
Pemerintah (dalam kasus 
pendirian tower seluler) 

Teguran 
Tertulis 

1 orang 

 

Guru 

4. Tertangkapnya PNS dalam 
kasus perjudian  

Teguran 
Tertulis 

1 orang 

 

Guru 

5. PNS yang meninggalkan 
tugasnya lebih dari 1 bulan 

Teguran 
Tertulis 

1 orang 
 

Guru 

(Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tahun 
2009). 
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                   Tabel 4.5 Jenis Pelanggaran PNS di Tahun 2010 

 

No 

Jenis Pelaggaran PNS 

di Tahun 2010 

Sanksi Pelanggar Ket 

1. Kasus pencabulan terhadap 
anak tiri 

Diberhentikan 
tidak dengan 
Hormat  

1 orang 

 

Guru 

2. Kasus Perjudian PNS Teguran 
Tertulis 

2 orang 

 

Guru 

3. PNS tersangkut kasus 
Pidana (melakukan kasus 
penipuan) 

Diberhentikan 
tidak dengan 
Hormat 

 

1 orang 

 

Guru 

4. PNS yang meninggalkan 
tugasnya tanpa izin 

Teguran 
Tertulis 

2 orang 

 

Guru 

5. Pelanggaran PNS menjadi 
anggota Parpol  

Diberhentikan 
tidak dengan 
Hormat 

1 orang 

 

Guru 

(Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tahun 
2010). 

 
Berdasarkan dengan adanya peningkatan pelanggaran disiplin sebagaimana 

tersebut di atas, tenaga pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus dipandang masih banyak kekurangan yaitu kurang adanya 

menghargai waktu, mengefisienkan tenaga dan kedisiplinan dalam bekerja, maka 

untuk mengurangi tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri 

sipil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten  Kudus khususnya guru 

harus lebih maksimal dalam kinerjanya. 

Dengan adanya pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut di atas, 

semuanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap disiplin kerja pegawai 
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negeri sipil khususnya tenaga pendidik yang menimbulkan suatu pertanyaan yaitu 

apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah sedemikian membudaya sehingga 

sulit untuk di adakan pembinaaan atau penertiban sebagaimana telah di atur dalam 

Undang-undang  Nomor 43 Tahun 1999. Kaitannya dengan kedisiplinan diatas, 

maka kedisiplinan pegawai negeri sipil khususnya tenaga pendidik sangat penting 

untuk menciptakan pemerintah yang bersih, maka untuk mewujudkan aparatur 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kedisiplinan guru merupakan salah satu 

faktor yang sangat menentukan. 

Menurut data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, di tahun 2009 ada 5 (lima) 

jenis kasus pelanggaran disiplin, yang terdiri dari 1 (satu) kasus pelanggaran 

disiplin ringan yang mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, 2 (dua) kasus 

pelanggaran disiplin sedang yang mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis dan 

2 (dua) kasus pelanggaran disiplin berat yang mendapatkan sanksi berupa 

diberhentikan tidak dengan hormat, dan untuk tahun 2010 sementara ini tercatat 

ada 5 (lima) jenis kasus pelanggaran disiplin tetapi yang melakukan pelanggaran 

tercatat 7 orang yang menerima sanksi, yang terdiri dari 2 (dua) kasus pelanggaran 

disiplin ringan yang mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, 2 (dua) kasus 

pelanggaran disiplin sedang yang mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis 

yang dilakukan oleh 2 orang dan 3 (tiga) kasus pelanggaran disiplin berat yang 

mendapatkan sanksi berupa diberhentikan tidak dengan hormat yang dilakukan 

oleh 3 orang, dan 1 kasus baru dalam proses.  
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Untuk penanganan pelanggaran-pelanggaran pegawai negeri sipil tahap 

pertama yang dilakukan dari UPT Kecamatan adalah melakukan teguran-teguran 

lesan kepada si pelanggar jika masih tetap tidak dihiraukan UPT Kecamatan 

melakukan pemanggilan secara tertulis, jika pelanggar masih belum datang 

memenuhi panggilan, UPT Kecamatan dapat melimpahkan kasus ini ke Dinas 

Pendidikan karena sudah tidak menjadi kewenangan UPT Kecamatan, kemudian 

dari Dinas Pendidikan melakukan pemanggilan terhadap tenaga pendidik yaitu 

guru yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Pemanggilan tersebut 

dilaksanakan secara tertulis yang ditujukan langsung kepada guru yang 

bersangkutan. Apabila guru yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak 

memenuhi panggilan untuk diperiksa tanpa alasan yang sah dan tidak bisa 

memenuhi panggilan pertama, maka dibuat panggilan kedua dan panggilan kedua 

juga secara tertulis, jika pelanggar masih belum hadir akan dipanggil untuk 

terakhir kalinya dengan pemanggilan ketiga. Namun apabila guru yang disangka 

melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan ketiga maka hal ini 

tidak menghalangi penjatuhan hukuman disiplin.  

Melihat dari kasus-kasus pelanggaran disiplin yang terjadi di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dapat dilihat kasus-kasusnya 

menurut jenis-jenis pelanggaran disiplin yang dapat dikategorikan sebagai berikut 

:  

4.2.1.1 Jenis Pelanggaran Ringan. 

Pelanggaran ringan adalah jenis-jenis pelanggaran disiplin yang penjatuhan 

sanksinya pertama dengan berupa teguran lesan, dan jika masih tetap berlanjut 
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bisa sampai dengan  sanksi berupa teguran tertulis. Contoh pelanggaran ringan 

pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik yaitu guru di Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus adalah datang terlambat dan pulang 

kantor sebelum waktu yang ditentukan, pergi pada jam kantor tanpa ada izin dinas 

resmi, tidak izin jika tidak masuk kantor.  

Jenis hukuman disiplin ringan yang sering dijatuhkan kepada guru berupa 

teguran-teguran lesan karena teguran ini merupakan teguran tahap pertama pada 

pelaku pelanggaran, pelanggar dapat mendapatkan teguran yang selanjutnya yaitu 

teguran tertulis jika pelanggar masih tetap mengulangi pelanggaran yang 

dilakukannya tersebut, selain itu pelaku pelanggaran disiplin tersebut dari Dinas 

Pendidikan akan dilakukan pembinaan oleh kasi-kasi TK & SD, SMP & SMA dan 

ini semua juga atas sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus.   

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bambang Gunadi, MM 

Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar tentang jenis 

pelanggaran yang sering di lakukan oleh pegawai negeri sipil khususnya guru, 

beliau mengatakan bahwa :  

Di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus untuk 
Jenis pelanggaran yang sering di lakukan oleh pegawai negeri sipil 
khususnya guru adalah jenis pelanggaran ringan, biasanya adalah 
adanya guru yang datang terlambat, pulang kantor sebelum waktu 
yang ditentukan, dan ada juga guru yang meninggalkan kantor tanpa 
alasan atau biasanya kita sebut mangkir, sebenarnya banyak guru-guru 
yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin tersebut tetapi biasanya 
pelanggaran-pelangaran disiplin tersebut setelah pelanggar di beri 
peringatan lisan sudah tidak mengulanginya lagi, jadi kebanyakan 
pelanggar ketika sudah diberi peringatan lisan besoknya pelanggar 
kebanyakan tidak melakukan pelanggaran tersebut lagi sehingga tidak 
berlanjut ke peringatan selanjutnya yaitu peringatan tertulis. 
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Kebanyakan pelangaran-pelanggaran yang dilakukan para guru 
maupun pegawai di dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten 
kudus tidak masuk catatan resmi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kudus, dikarenakan pelanggaran-pelanggaran 
tersebut bisa sudah dapat diselesaikan dengan peringatan lisan oleh 
masing-masing kepala sekolah dan para pelanggar sudah tidak 
mengulangi perbuatan tersebut (wawancara pada tgl 2 september 2010 
pukul 10.00 ). 
 
Tindakan kasus pelanggaran disiplin ringan memang banyak terjadi 

kalangan pegawai, guru dan ini contoh pelanggaran disiplin ringan tentang 

keterlambatan masuk kantor, Menurut penuturan saudara Suwardjo salah seorang 

guru Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Rejo  Kabupaten Kudus ini 

mengungkapkan bahwa :  

Mas saya sudah 2 kali mendapatkan peringatan lisan dari kepala 
sekolah saya dikarenakan saya terlambat masuk kerja, la mau gimana 
mas, rumah saya itu jaraknya cukup jauh dari SD tempat saya kerja, 
saya juga harus naik angkutan umum  karena saya belum punya 
kendaraan pribadi sendiri, belum kalau masih nunggu angkutan yang 
lewat kadang sudah penuh penumpangnya, dan juga angkutan tidak 
banyak lewat di gang dekat rumah saya karena gang dekat rumah saya 
itu bukan gang jalan raya, sebenarnya saya juga tidak mau terlambat 
masuk kerja tetapi memang itu kenyataannya untuk itu sekarang untuk 
mengurangi saya terlambat masuk kerja saya sekarang saya lebih pagi 
siap-siap berangkatnya, sekarang saja jam 06.00 sudah harus nunggu 
angkutan umum agar saya tidak sering terlambat kerjanya (wawancara 
pada tgl 13 oktober 2010 pukul 01.00). 
 
Jadi dapat disimpulkan menurut pendapat saudara Suwardjo sejak dia 

mendapatkan peringatan dan teguran-teguran lisan dari Kepala Sekolah dia sudah 

mengurangi kebiasaanya terlambat masuk kerja karena dia sudah menyadari 

bahwa perbuatan yang dia lakukan termasuk pelanggaran disiplin walaupun 

termasuk kategori pelanggaran disiplin ringan. Menurut pendapat saudara 

Suwardjo dia sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya walaupun 

memang dia tidak sengaja untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan 
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keadaan, tetapi itu semua tidak menjadi alasan dan sejak dia mendapatkan 

teguran-teguran lisan dari Kepala Sekolah tersebut dia berusaha untuk tidak 

mengulangi perbuatannya lagi. 

Sebagai contoh selanjutnya dalam kasus yang dilakukan oleh saudari Asih 

salah satu guru di SD Kaliwungu Kabupaten Kudus, yaitu telah melakukan 

tindakan indisipliner karena dia tidak masuk kerja tanpa izin mulai dari tanggal 13 

maret 2009 sampai dengan 17 april 2009 ( Tiga puluh empat ) hari kerja. Pada 

mulanya saudari Asih hanya diberi teguran-teguran biasa dan diberi peringatan 

lisan oleh Kepala Sekolah tetapi tidak dihiraukan. kemudian dari Unit Pelayanan 

Teknis Kecamatan juga memberikan teguran-teguran lesan tetapi tetap juga tidak 

dihiraukan. Selanjutnya UPT sudah memberikan panggilan secara tertulis tetapi ia 

tetap tidak mau hadir ke Unit Pelayanan Teknis Kecamatan. Selanjutnya 

pelanggar tetap tidak mau hadir untuk tahap selanjutnya dari Unit Pelayanan 

Teknis Kecamatan melimpahkan kasus ini ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus dikarenakan kasus ini sudah melewati kewenangan 

Unit Pelayanan Teknis Kecamatan dan karena Unit Pelayanan Teknis Kecamatan 

sudah tidak bisa menangani kasus ini. 

Kemudian dari Dinas Pendidikan melakukan pemanggilan terhadap saudari 

Asih yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Pemanggilan tersebut 

dilaksanakan secara tertulis yang ditujukan langsung kepada guru yang 

bersangkutan. Apabila guru yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak 

memenuhi panggilan untuk diperiksa tanpa alasan yang sah dan tidak bisa 

memenuhi panggilan pertama, maka dibuat panggilan kedua dan panggilan kedua 
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juga secara tertulis, jika pelanggar masih belum hadir akan dipanggil untuk 

terakhir kalinya dengan pemanggilan ketiga. Namun apabila guru yang disangka 

melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi panggilan ketiga maka hal ini 

tidak menghalangi penjatuhan hukuman disiplin. Untuk jenis pelanggaran yang 

mulanya ringan dapat berubah menjadi sedang bahkan berat kalau si pelanggar 

tetap mengulangi perbuatan tersebut.  

Awalnya kasus ini adalah pelanggaran disiplin ringan, kemudian berubah 

menjadi kasus pelanggaran disiplin sedang karena setelah ditegur secara lisan 

maupun tulisan Asih tidak mengindahkannya. Pada akhirnya Asih dijatuhi 

hukuman disiplin sedang yaitu penundaan gaji berkala untuk paling lama satu 

tahun. Menurut penulis, penjatuhan hukuman disiplin yang diterima Asih adalah 

sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Kasus ini pun ditangani Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus dari contoh kasus tersebut, Menurut Bambang Gunadi, MM 

Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, mengatakan bahwa :  

“Dari jenis pelanggaran ringan dapat diproses apabila dari Unit 
Pelayanan Teknis Kecamatan sudah tidak bisa menangani kasus 
tersebut dan dengan bisa juga aduan-aduan dari masyarakat, untuk 
proses penjatuhan hukuman disiplin ringan pada Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus adalah dengan memanggil 
guru yang bermasalah tersebut ke Dinas dengan pemanggilan sampai 
3 kali dengan menghadirkan minimal 3 (tiga) orang saksi” 
(wawancara pada tgl 2 september 2010 pukul 10.00). 
  
Dapat disimpulkan dari pengamatan yang dilakukan peneliti menurut 

kenyataan di lapangan, pada tahun 2009 baru terdapat 1 (satu) kasus pelanggaran 

ringan yang sampai di limpahkan ke Dinas karena rata-rata pelanggaran-

pelanggaran ringan dapat selesai di Unit Pelayanan Teknis Kecamatan, bahkan di 
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lingkup sekolah kadang-kadang kasus pelanggaran ringan tersebut dapat 

terselesaikan karena biasanya dengan teguran-teguran lisan ataupun nasehat-

nasehat oleh Kepala Sekolah masing-masing sekolah sudah dapat terselesaikan. 

 

4.2.1.2 Jenis Pelanggaran Sedang. 

Pelanggaran sedang adalah jenis-jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan 

pegawai negeri sipil khususnya guru yang biasanya dijatuhi sanksi atau hukuman 

berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, 

penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 

(satu) tahun, dan dapat juga terjadi penundaan kenaikan pangkat untuk paling 

lama 1 (satu) tahun. Untuk hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan 

gaji berkala dan penurunan gaji ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 

bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. 

Setiap pegawai negeri sipil berhak untuk memperoleh gaji yang layak sesuai 

dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, Penghasilan seorang pegawai negeri 

sipil terdiri dari gaji pokok, gaji berkala, gaji istimewa dan tunjangan. Untuk itu 

penjelasan tentang gaji pokok, tunjangan, gaji berkala dan gaji istimewa dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Seseorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu pangkat 
menurut Peraturan Pemerintah diberikan gaji pokok berdasarkan 
golongan yang ditetapkan untuk pangkat itu. Sedangkan seseorang 
yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, diberikan gaji 
pokok sebesar 80% dari gaji pokok. 
Disamping gaji pokok pegawai negeri sipil diberikan tunjangan 
keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan lain-lain. 
Tunjangan jabatan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 
menjabat jabatan tertentu. Tunjangan jabatan terdiri atas 2 macam : 
Tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional. 



70 
 

 
 

Tunjangan struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada 
pegawai negeri sipil yang menjabat jabatan struktural pada satuan 
organisasi Negara dan tunjangan fungsional adalah tunjangan jabatan 
yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menjalankan fungsi 
tertentu, seperti tenaga pendidik, hakim, jaksa, tenaga medis dan lain-
lain.  
Untuk kenaikan gaji berkala, pemberian gaji berkala ini dilakukan 
dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang 
bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang dua bulan sebelum 
kenaikan gaji berkala itu berlaku. Pemberian kenaikan gaji berkala 
dapat ditunda paling lama 1 tahun apabila pegawai negeri sipil belum 
memenuhi syarat penilaian pelaksanaan pekerjaan atau dengan kata 
lain Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) memiliki nilai di 
bawah cukup. Penundaan gaji berkala ini dilakukan dengan surat 
keputusan pejabat yang berwenang. 
Selanjutnya mengenai kenaikan gaji istimewa bagi seorang pegawai 
negeri sipil kenaikan gaji istimewa diberikan kepada pegawai negeri 
sipil yang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) mempunyai 
nilai “amat baik” sehingga dapat menjadi teladan. (Abdullah, 1986 : 
96-99). 
 
Pengertian jabatan fungsional pegawai negeri sipil diperjelas dengan  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun1994 Tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dalam Bab I pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) 

yang berbunyi : 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1.  Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam 

Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah 
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 
keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

2. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional 
yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama 
lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. 

4. Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi Pemerintah 
yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Untuk selanjutnya penjelasan mengenai pangkat dan jabatan, pangkat 

pegawai negeri sipil itu sama dengan golongan dan golongan itu ada 4 yaitu: 

golongan 1a,b,c,d, golongan 2a,b,c,d, golongan 3a,b,c,d, golongan 4a,b,c,d,e dan 

golongan yang tertinggi itu golongan 4e, selanjutnya mengenai jabatan  dan 

eselon itu sama untuk eselon juga ada 4 yaitu: eselon1, eselon 2, eselon 3, eselon 

4 dan untuk eselon yang paling tinggi adalah eselon 1. 

Adapun peranan hukuman disiplin sedang adalah apabila sanksi-sanksi 

dalam hukuman ringan tidak diindahkan, maka dijerat dengan hukuman sedang 

tetapi hal ini tidak mutlak harus dengan hukuman sedang tergantung kepada 

pejabat yang menjatuhkan hukuman, dalam hal ini adalah Bupati dengan 

perantara Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) atau sekarang berubah menjadi 

INSPEKTORAT. Bupati dalam menjatuhkan hukuman yang berupa Surat 

Keputusan Bupati, juga memperhatikan bobot pelanggaran itu sendiri yang artinya 

apakah perbuatan yang dilakukan guru yang telah melakukan pelanggaran disiplin 

akan dihukum dengan jenis pelanggaran ringan atau jenis pelanggaran berat. 

Prosedur penjatuhan hukuman dapat dilakukan dengan pemanggilan lesan atau 

tertulis, dan didalam penjatuhan hukuman juga harus mempertimbangkan faktor-

faktor penyebabnya agar dapat mengenai sasaran yang tepat, penyampaiannya 

juga dapat dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum. 

 Pada umumnya jenis pelanggaran disiplin sedang pada dasarnya hampir 

sama dengan jenis pelanggaran disiplin ringan, Menurut Bambang Gunadi, MM 

Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, mengatakan bahwa :   

“Jenis pelanggaran ringan dan jenis pelanggaran sedang pada 
umumnya memang hampir sama, perbedaanya hanya terletak pada 
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tingkat pelanggarannya yang bisa saja diulangi berkali-kali yang 
mulanya pelaku mendapat pelanggaran ringan dapat naik menjadi 
pelanggaran sedang, dan yang membedakanya juga jenis hukumannya 
itupun juga tergantung pada kasusnya, misalya saja seperti 
meninggalkan kantor tanpa alasan/atau tanpa izin, bahkan ada juga 
seorang pegawai negeri sipil yang melakukan perjudian” (wawancara 
pada tgl 2 september 2010 pukul 10.00 ). 
 
Tidak jauh berbeda juga  menurut penuturan Kusnipah, S.Pd Kasi Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah beliau juga mengatakan :  

“Perbedaan antara jenis pelanggaran ringan sama jenis pelanggaran 
sedang itu pada dasarnya memang hampir sama, letak perbedaanya 
hanya terletak pada tingkat pelanggarannya yang bisa saja dulangi 
kembali pelanggaran tersebut yang mulanya pelaku mendapat 
pelanggaran ringan dapat menjadi pelanggaran sedang karena si 
pelaku melakukan perbuatan tesebut kembali atau berulang-ulang, dan 
yang dapat membedakanya juga dapat dilihat dari jenis hukumannya 
itupun juga tergantung pada kasusnya” (wawancara pada tgl 9 
september 2010 pukul 11.00). 
 
Hal ini juga memperkuat pendapat Bambang Gunadi, MM tentang jenis 

pelanggaran disiplin ringan dengan jenis pelanggaran disiplin sedang memang 

hampir sama.  

Menurut data di Dinas ada 2 (dua) kasus tentang tindakan kasus pelanggaran 

disiplin sedang di tahun 2009 dan 2 (dua) kasus di tahun 2010 salah satunya 

adalah kasus perjudian yang dilakukan oleh saudara Anwar salah satu guru yang 

mengajar di salah satu SMA Swasta di Kabupaten Kudus, Menurut penuturan 

Kusnipah, S.Pd Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, 

yang mengatakan bahwa:  

Saudara Anwar tersebut adalah salah satu guru yang masih aktif 
mengajar di salah satu SMA swasta di Kabupaten Kudus dia memang 
pernah melakukan pelanggaran yaitu pelanggaran tentang perjudian 
yang kami tangani sampai kedinas karena kami mendapat laporan dari 
Unit Pelayanan Teknis Kecamatan dia juga sudah dipanggil oleh Unit 
Pelayanan Teknis Kecamatan dan dia tetap tidak mau hadir dan 
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bahkan ada beberapa masyarakat juga yang melaporkan pelanggaran 
yang dilakukan saudara Anwar tersebut, karena sudah berkali-kali 
saudara Anwar tesebut melakukan perbuatan perjudian tersebut dan 
adanya beberapa laporan-laporan dari masyarakat, ternyata menurut 
data yang kami peroleh saudara Anwar memang gemar melakukan 
pelanggaran perjudian tersebut bahkan tidak jarang setiap akhir pekan 
atau malam minggu dia sering melakukan perjudian. Kami pun dari 
dinas pertama kita melakukan peringatan dan pemanggilan terhadap 
saudara tersebut, karena dia sudah melakukan perbuatan yang 
melanggar tata tertib di dinas yaitu melakukan perjudian, saudara 
Anwar kami beri peringatan-peringatan dan pembinaan khusus dari 
dinas agar dia tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan saudara 
Anwar dijatuhi sanksi atau hukuman berupa penurunan gaji sebesar 1 
(satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun dan 
kalau dia mengulangi perbuatannya kembali dia bisa mendapatkan 
penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, kasus 
ini dapat dikatagorikan jenis pelanggaran sedang (wawancara pada tgl 
9 september 2010 pukul 11.00 ). 
 
Selanjutnya saudara Anwar mendapatkan pembinaan khusus dari Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus agar dia tidak mengulangi 

lagi perbuatan tersebut, menurut saudara Anwar setelah dia mendapatkan sanksi 

atau hukuman berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala 

untuk paling lama 1 (satu) tahun dari Dinas Pendidikan dan sejak diberikan 

pembinaan-pembinaan yang dilakukan Dinas Pendidikan saudara Anwar sudah 

tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin yang pernah dilakukannya, 

menurutnya dia sudah jera karena mendapatkan sanksi dari Dinas Pendidikan dan 

dia berusaha untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. 

Untuk proses pembuktian dari pelanggaran yang dilakukan saudara Anwar 

adalah dari adanya aduan-aduan dari masyarakat dan pelimpahan kasus dari UPT 

Kecamatan ke Dinas Pendidikan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh saudara 

Anwar karena memang menurut aduan-aduan dari masyarakat saudara Anwar 

memang setiap akhir pekan atau malam minggu dia sering melakukan perjudian. 
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4.2.1.3 Jenis Pelanggaran Disiplin Berat 

Pelanggaran disiplin berat adalah jenis-jenis pelanggaran disiplin yang 

dilakukan pegawai negeri sipil yang tingkatan pelanggarannya paling tinggi yang 

dapat dijatuhi sanksi atau hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih 

rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian 

dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri, dan pemberhentian tidak dengan 

hormat. 

Tercatat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus di 

tahun 2009 ada 2 (dua) kasus pelanggaran disiplin berat yang mendapatkan sanksi 

berupa diberhentikan tidak dengan hormat, dan untuk tahun 2010 sementara ini 

tercatat ada 3 (tiga) kasus pelanggaran disiplin berat yang mendapatkan sanksi 

berupa diberhentikan dengan hormat yang dilakukan oleh 3 orang, dan 1 kasus ini 

baru dalam proses. Sebagai contoh dalam kasus saudara Suryono salah satu guru 

yang mengajar di salah satu SMK Negeri 2 Kudus yang melakukan perbuatan 

pelanggaran pegawai negeri sipil yang menjadi anggota parpol. Untuk dari Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus saudara Suryono diberi 

sanksi diberhentikan dengan hormat. Berdasarkan Pasal 23 Ayat (3a) Undang-

undang Nomor 43 Tahun 1999 menetapkan bahwa :  

Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak 
diberhentikan karena melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan 
sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji pegawai negeri 
sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, 
Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.  
 
Dalam proses pemberhentiannya tergantung kepada berat ringannya 

pelanggaran atau memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian pegawai negeri sipil 
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yang bersangkutan. Selanjutnya didalam Pasal 23 Ayat (5) Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 1999 berbunyi : 

Pegawai negeri sipil di berhentikan tidak dengan hormat karena: 
a. melanggar sumpah janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah janji 

jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang 
Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah 

b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, 
Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang 
menentang negara dan pemerintah ; atau 

c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena 
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana 
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. 

 
Hukuman yang diterima saudara Suryono adalah diberhentikan dengan 

hormat dengan mendapat Surat Keputusan dari Gubernur No 888/ 035/2009 

karena saudara Suryono telah melakukan perbuatan pelanggaran pegawai negeri 

sipil menjadi anggota parpol, tepatya beliau bergabung di partai PKP dan 

sekarang setelah mendapatkan hukuman disiplin berat saudara Suryono sudah 

tidak menjabat pegawai negeri sipil lagi karena mendapatkan hukuman 

diberhentikan dengan hormat dan kasus tersebut pada dasarnya telah ditangani 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada untuk penjatuhan disiplin berat, 

menurut keterangan beliau sebenarnya beliau sangat menyesali perbuatannya 

tersebut tapi mau bagaimana lagi karena semua sudah terlanjur, sebenarnya dulu 

dia memang menginginkan bisa ikut menjadi salah satu anggota parpol untuk 

melancarkan keinginannya menjadi salah satu anggota dewan tetapi semuanya 

berakhir tidak sesuai dengan keinginannya dan sekarang untuk kesibukannya 

sehari-hari beliau menjalankan bisnis swastanya karena memang sebelum menjadi 

pegawai negeri sipil dulu beliau sudah mempunyai usaha swasta tersebut. 
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Untuk penjatuhan hukuman disiplin berat dapat diajukan keberatan, tetapi 

tidak semua jenis hukuman disiplin berat dapat diajukan keberatan, menurut 

penuturan Kusnipah, S.Pd Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Menengah, yang mengatakan bahwa : “ Untuk jenis pelanggaran yang tidak dapat 

diajukan keberatan adalah jenis pelanggaran disiplin berat yang sanksinya berupa 

pembebasan dari jabatan jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kasus saudara 

Suryono ini tidak dapat diajukan keberatan” (wawancara pada tgl 9 september 

2010 pukul 11.00).  

Di dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 juga 

menerangkan jika pegawai negeri sipil golongan tertentu yang dijatuhi hukuman 

disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan 

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dapat 

mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.  

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berat oleh Kantor Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus adalah sebagai pemeriksa dan membuat 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pembuatan BAP di dasarkan pada surat 

perintah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, yang 

kemudian didelegasikan kepada Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar yang dijabat oleh Bambang Gunadi, MM. Setelah membuat 

BAP, kasus tersebut kemudian dilimpahkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti. 

Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus jenis-jenis pelanggaran 

disiplin PNS yang paling banyak dilakukan oleh guru SD, SMP, SMA Negeri 

maupun swasta di Kabupaten Kudus adalah jenis pelanggaran disiplin ringan. 
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Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jenis pelanggaran disiplin pelanggaran 

ringan akan menjadi jenis-jenis pelanggaran sedang bahkan berat. Sebagai contoh 

seperti kasus pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan oleh saudari Asih salah 

satu guru di SD Kaliwungu Kabupaten Kudus, yaitu telah melakukan tindakan 

indisipliner karena dia tidak masuk kerja tanpa izin mulai dari tanggal 13 maret 

2009 sampai dengan 17 april 2009 ( Tiga puluh empat ) hari kerja. Pada mulanya 

saudari Asih hanya diberi teguran-teguran biasa dan peringatan lisan oleh Kepala 

Sekolah tetapi dihiraukan begitu saja kemudian dari Unit Pelayanan Teknis 

Kecamatan juga memberikan teguran-teguran tetapi tetap juga dihiraukan. 

Selanjutnya UPT sudah memberikan panggilan sebanyak 3 (Tiga) kali, tetapi ia 

tetap juga tidak mau hadir ke Unit Pelayanan Teknis Kecamatan. Selanjutnya Unit 

Pelayanan Teknis Kecamatan melimpahkan kasus ini ke Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dikarenakan kasus ini sudah melewati 

kewenangan Unit Pelayanan Teknis Kecamatan dan karena Unit Pelayanan Teknis 

Kecamatan sudah tidak bisa menangani kasus ini. 

Awalnya kasus ini adalah pelanggaran disiplin ringan, kemudian berubah 

menjadi kasus pelanggaran disiplin sedang karena setelah ditegur secara lisan 

maupun tulisan, Asih tidak mengindahkannya. Pada akhirnya saudari Asih 

dijatuhi hukuman disiplin sedang yaitu penundaan gaji berkala untuk paling lama 

satu tahun. Menurut penulis, penjatuhan hukuman disiplin yang diterima saudari 

Asih adalah sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin pertama-tama adalah 

menentukan dahulu jenis pelanggaran disiplinnya, apakah masuk ke dalam jenis 
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pelanggaran disiplin ringan, sedang ataukah berat. Hal tersebut sangat penting 

menentukan jenis hukuman apa yang setimpal, karena tujuan penjatuhan hukuman 

disiplin itu adalah untuk mendidik maka dalam menjatuhkan hukuman disiplin 

harus sesuai dengan pelanggaran apa yang telah dilakukan. 

Seorang guru yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin dapat 

mengajukan keberatan kecuali untuk jenis hukuman disiplin ringan, yakni teguran 

lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Dalam peraturan disiplin 

pegawai negeri khususnya guru yang ada di Kabupaten Kudus. Akan tetapi, 

peraturan ini sulit untuk diterapkan sesuai dengan apa yang dikemukan oleh 

Kusnipah, S.Pd Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah 

menyatakan bahwa:  

”Untuk menjatuhkan hukuman disiplin juga harus memperhatikan 
faktor kemanusiaannya. Jadi disamping menentukan penjatuhan 
hukuman harus dipertimbangkan kembali dilihat dari apakah si 
pelanggar pernah melakukan pelanggaran, apa baru pertama kalinya 
melakukan pelanggaran, dan banyak faktor kemunusiaan lainya 
seperti sebelum dia melakukan pelanggaran apakah si pelanggar 
bersifat baik apa tidak itu semua dapat menjadi bahan pertimbangan 
dalam proses penjatuhan hukuman” (wawancara: tanggal 29 
september 2010 pukul 10.00).  
 
Dari penuturan Kusnipah, S.Pd Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Menengah dapat disimpulkan bahwa untuk penjatuhan hukuman 

disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Kudus masih belum sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Untuk jenis hukuman disiplin ringan yang sering dijatuhkan 

kepada guru berupa teguran-teguran lisan karena teguran ini merupakan teguran 

tahap pertama pada pelaku pelanggaran, pelanggar dapat mendapatkan teguran 

yang selanjutnya yaitu teguran tertulis jika si pelanggar masih tetap mengulangi 
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pelanggaran yang dilakukannya kembali, Selain itu pelaku pelanggaran disiplin 

sebanyak 3 kali dapat dipanggil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus untuk diberikan pembinaan dan pembinaan tersebut dilakukan 

oleh kasi-kasi TK & SD, SMP & SMA dan ini semua juga atas sepengetahuan 

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. 

Kenyataan di lapangan, pada tahun 2009 terdapat 1 (satu) kasus pelanggaran 

ringan dan untuk tahun 2010 sementara ini tercatat 2 (dua) kasus pelanggaran 

disiplin ringan yang mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis. Karena rata-rata 

pelanggaran termasuk kategori ringan maka dapat diselesaikan di Unit Pelayanan 

Teknis Kecamatan, bahkan di lingkup sekolah kadang-kadang kasus pelanggaran 

ringan tersebut dapat terselesaikan karena biasanya dengan teguran-teguran lisan 

ataupun nasehat-nasehat oleh Kepala Sekolah masing-masing. 

Untuk pelanggaran disiplin sedang, maka dari data yang diperoleh penulis 

dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menurut data di 

Dinas ada 2 (dua) kasus tentang tindakan kasus pelanggaran disiplin sedang di 

tahun 2009 dan 2 (dua) kasus di tahun 2010. Pelanggaran sedang adalah jenis-

jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri yang biasanya dijatuhi 

sanksi atau hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 

(satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk 

paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat juga terjadi penundaan kenaikan pangkat 

untuk paling lama 1 (satu) tahun. Jenis penjatuhan hukuman disiplin sedang 

menunggu proses dari penjatuhan hukuman disiplin ringan. Apabila kasus disiplin 

pegawai negeri khususnya guru sudah dapat dengan hukuman disiplin ringan, 
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maka selanjutnya tidak perlu lagi dengan hukuman sedang. Kepada guru yang 

berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan pelanggaran disiplin, 

terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin. Akan tetapi, 

apabila dikemudian hari ia melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, 

akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir 

yang pernah dijatuhkan kepadanya. 

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berat, kasus yang masuk ke Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus di tahun 2009 ada 2 (dua) 

kasus pelanggaran disiplin berat yang mendapatkan sanksi berupa diberhentikan 

tidak dengan hormat, dan untuk tahun 2010 sementara ini tercatat ada 3 (tiga) 

kasus pelanggaran disiplin berat yang mendapatkan sanksi berupa diberhentikan 

tidak dengan hormat yang dilakukan oleh 3 orang, dan 1 kasus ini baru dalam 

proses. Pelanggaran disiplin berat adalah jenis-jenis pelanggaran disiplin yang 

dilakukan pegawai negeri sipil yang tingkatan pelanggarannya paling tinggi yang 

dapat dijatuhi sanksi atau hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih 

rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun , pembebasan dari jabatan, pemberhentian 

dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri, dan pemberhentian tidak dengan 

hormat. 

Berlakunya Surat Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi 

setiap jenis hukuman disiplin dapat berbeda-beda. Menurut penuturan Kusnipah, 

S.Pd Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah menyatakan 

bahwa: 
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Untuk jenis hukuman disiplin ringan misalnya, maka Surat Keputusan 
penjatuhan hukumannya mulai berlaku sejak tanggal disampaikannya 
Surat Keputusan tersebut oleh pejabat yang berwenang menghukum 
pegawai yang bersangkutan. Sedangkan untuk jenis hukuman disiplin 
sedang dan berat, mulai berlakunya Surat Keputusan penjatuhan 
hukuman disiplin dapat dibedakan menjadi: 

a. Apabila tidak ada keberatan, maka mulai berlakunya adalah 
pada hari 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal si pegawai 
yang bersangkutan menerima keputusan penjatuhan hukuman 
disiplin tersebut, kecuali jenis hukuman disiplin pembebasan 
dari jabatan. 

b. Apabila ada keberatan, mulai berlakunya adalah sejak tanggal 
keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin 
pembebasan dari jabatan. 

c. Untuk hukuman disiplin pembebasan dari jabatan ini mulai 
berlakunya adalah sejak tanggal ditetapkannya oleh pejabat 
yang berwenang menghukum. 

Untuk semua jenis hukuman disiplin, apabila guru yang bersangkutan 
tidak hadir maka waktu penyampaian Surat Keputusan penjatuhan 
hukuman disiplin, maka hukuman disiplin akan mulai berlaku pada 
hari ke 30 (tiga puluh), terhitung mulai tanggal ditentukan untuk 
penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut (wawancara: 
tanggal 29 september 2010 pukul 10.00).  
 
Untuk kasus pelanggaran disiplin berat dan sedang bisa dimintakan 

keberatan. Tetapi dalam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus pada tahun 2009-2010 belum ada yang mengajukan keberatan. Akan tetapi 

untuk proses keberatan pegawai negeri sipil dapat dilihat dibawah ini : 

Pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dapat 
mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang 
menjatuhkan hukuman, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung mulai 
tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. 
Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin yang diterima oleh 
pejabat atasan, wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang 
menghukum melalui hirarkinya, dalam tenggang waktu 3 hari kerja 
terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu. 
Setelah pejabat yang berwenang menghukum menerima surat 
keberatan tersebut dianya wajib memberikan tanggapan atas keberatan 
yang diajukan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 
Tanggapan itu harus disampaikan secara tertulis dalam tenggang 
waktu 3 hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima surat 
keberatan. 
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Dalam tenggang waktu 1 bulan terhitung mulai tanggalmenerima surat 
keberatan itu pejabat atasan dari pejabat yang berwenang menghukum 
wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh 
pegawai negeri sipil. Sebelum mengambil keputusan pejabat atasan 
dari pejabat yang berwenang menghukum bila dipandang perlu dapat 
memanggil dan mendengar keterangan dari pejabat yang berwenang 
menghukum yang bersangkutan. 
Putusan yang dapat diambil oleh pejabat atasan dari pejabat yang 
berwenang menghukum atas keberatan yang diajukan oleh pegawai 
negeri sipil, dapat berupa : 

a. Memperkuat hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh 
pejabat yang berwenang menghukum. 

b. Mengubah hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh 
pejabat yang berwenang menghukum. 

Penguatan atau perubahan hukuman disiplin tersebut diatas harus 
dilaksanakan dengan suatu surat keputusan. Atas putusan ini tidak 
dapat lagi diajukan keberatan (Abdullah, 1986 : 87). 

 

4.2.2 Proses Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Khususnya 

Tenaga Pendidik Oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus 

Proses pelaksanaan hukuman disiplin pegawai negeri sipil oleh Dinas 

Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kudus dilaksanakan dalam 

beberapa proses, antara lain adalah : 

 

4.2.2.1 Proses Pelaporan 

Di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus selama ini 

dalam mengelola kasus-kasus indisiplinair selalu menunggu laporan dari bawah 

baik dari Unit Pelayanan Teknis Kecamatan maupun dari masyarakat dengan 

mengirimkan surat pengaduan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis 
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dengan Dian Vitayani W,S.Ps, M.Si Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan mengatakan bahwa :  

“Untuk proses pelaporan, pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kudus memang menunggu dulu laporan dari 
pihak UPT Kecamatan atau dari aduan-aduan masyarakat tentang 
pelangaran-pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil tersebut, 
kemudian baru Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kudus membuat BAP nya” (wawancara yang dilakukan pada tanggal 
23 september 2010 pukul 01.00 ). 
 
Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan diatas walaupun Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus melihat dan mengetahui terjadi 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri khususnya guru, kalau 

tidak ada laporan dari UPT Kecamatan dan aduan-aduan dari masyarakat maka 

pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus tetap tidak bisa 

menindak kasus tersebut. 

Untuk mekanisme dalam upaya penyelesaian kasus indisipliner tersebut 

pelaporannya tetap dilaksanakan secara berjenjang sesuai hierarki. Yang 

dimaksud dengan secara berjenjang sesuai hierarki adalah dari yang paling bawah 

yaitu masyarakat, Guru Sekolah, Kepala Sekolah, dan sampai ke Dinas 

Pendidikan dan apabila masih saja kasus pelanggaran disiplin tidak selesai maka 

penyelesaiannya dilimpahkan ke Bupati. Misalnya dalam upaya penyelesaian 

kasus-kasus disiplin berat yang terakhir berhak memutuskan untuk menyelesaikan 

adalah Bupati, tetapi Bupati dalam penyelesaian kasus-kasus indisipliner ini 

Bupati akan memerintahkan INSPEKTORAT dalam membantu menyelesaikan 

kasus tersebut. Tetapi yang berhak memutuskan adalah tetap Bupati. 
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Namun untuk kasus-kasus indisiplinair berat yang tidak bisa diselesaikan di 

UPT Kecamatan, maka Kepala UPT Kecamatan langsung melimpahkan kasus 

tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus, Setelah di desposisi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, 

berkas kasus tersebut diserahkan kepada Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan yang dijabat oleh Dian Vitayani W,S.Ps, M.Si di Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus untuk ditindaklanjuti. 

Agar di dalam suatu instansi pemerintahan berjalan dengan baik sistem 

pembinaan pegawai negeri khususnya guru sangat perlu dilakukan dengan sebaik-

baiknya dengan berdasarkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberi peluang bagi guru yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan 

kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat dan sedikit 

banyak ini juga akan mengurangi pelanggaran-pelanggaran disiplin yang 

dilakukan guru karena dengan mereka berlomba untuk mendapatkan prestasi kerja 

yang memuaskan setidaknya akan dapat menyisihkan bahkan menghilangkan 

perbuatan-perbuatan yang melanggar kedisiplinan. Untuk itu biasanya 

pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang 

didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi, dan pelatihan 

guru. Dalam pembinaan kenaikan pangkat, di samping berdasarkan sistem prestasi 

kerja juga diperhatikan sistem karier. Menurut Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 1999 berbunyi :  

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta 

memupuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan pegawai 
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negeri sipil dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem 

karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.  

Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang obyektif terhadap 

kompetensi pegawai negeri khususnya guru. Untuk dapat meningkatkan daya 

guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.  

4.2.2.2 Proses Pemeriksaan 

Tata cara pemeriksaan pertama harus diketahui benar tidaknya pelanggaran 

yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil khususnya guru, untuk tahap awal dari 

proses pemeriksaan adalah melakukan pemanggilan terhadap guru yang disangka 

melakukan pelanggaran disiplin. Pemanggilan tersebut dilaksanakan secara 

tertulis yang ditujukan langsung kepada guru yang bersangkutan. Sedangkan surat 

tembusannya akan dikirim kepada atasan langsung dari guru yang bersangkutan. 

Apabila guru yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak 

memenuhi panggilan untuk diperiksa tanpa alasan yang sah tidak bisa memenuhi 

panggilan pertama, maka dibuat panggilan kedua dan dalam panggilan kedua 

harus ada tenggang waktu untuk memenuhi panggilan  tersebut untuk 

menyampaikan surat panggilan, panggilan kedua juga secara tertulis, Namun 

apabila guru yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak memenuhi 

panggilan kedua, maka hal ini tidak menghalangi penjatuhan hukuman disiplin. 

Dari hasil wawancara dengan Dian Vitayani W,S.Ps, M.Si kasubag Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan, mengungkapkan bahwa :  

“Untuk proses pemeriksaan di dinas yang memeriksa dilakukan oleh 
petugas khusus dari dinas untuk melakukan pemeriksaan, untuk sifat 
pemeriksaan itu sendiri bersifat tetutup, dan untuk cara pemeriksaan 
dengan lisan dan bisa juga dengan tertulis,  kemudian dari dinas 
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sendiri membuat Berita acara laporan pemeriksaan. Jadi setiap ada 
pelimpahan kasus pelanggaran disiplin guru, dari Kepala UPT 
kecamatan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus setelah 
melakukan tahapan diatas langsung membuat Berita Acara 
Pemeriksaan” (wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 september 
2010 pukul 01.00 ). 
 
Dalam kasus ini juga diperkuat dengan Penjelasan Pasal 24 Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 1999 yang bunyinya : 

Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka pegawai negeri sipil 
yang disangka oleh pejabat yang berwajib melakukan tindak pidana 
kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap. Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian 
sementara dari jabatan negeri bukan pemberhentian sementara sebagai 
pegawai negeri sipil. Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah 
selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa pegawai negeri sipil 
yang bersangkutan tidak bersalah, maka pegawai negeri sipil tersebut 
direhabilitasikan terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian 
sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, 
bahwa pegawai negeri sipil yang bersangkutan diaktifkan dan 
dikembalikan pada jabatan semula. Apabila setelah pemeriksaan oleh 
Pengadilan telah selesai dan ternyata pegawai negeri sipil yang 
bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau 
kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, maka pegawai negeri sipil tersebut dapat 
diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (3) 
huruf b, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf c. 

 
 
4.2.2.3 Proses Penjatuhan Hukuman 

Pada dasarnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa hukuman disiplin 

kepada Guru Sekolah yang bersetatus sebagai pegawai negeri sipil pusat yang 

diperbantukan kepada daerah otonom, yang berwenang menghukum atau 

menjatuhkan hukuman disiplin adalah Gubernur. 
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Jadi fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

dalam masalah penjatuhan hukuman hanya berperan sebagai pengelola kasus. 

Setelah selesai meneliti semua berkas, selanjutnya melaporkan hasil pemeriksaan 

kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 

Sedangkan proses akhir penjatuhan hukuman disipin, sepenuhnya diserahkan pada 

kebijakan Bupati dan semua bentuk hukuman disiplin dapat diputuskan oleh 

Bupati dan juga perlu adanya peninjauan kembali. Dalam proses penjatuhan 

hukuman disiplin  guru yang telah melanggar peraturan bisa melakukan keberatan 

atas hukuman disiplin yang dijatuhkan. 

 

4.2.3  Pembahasan Tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  

Khususnya Tenaga Pendidik di Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus 

Tujuan utama penerapan disiplin pegawai negeri sipil khususnya guru di 

Dinas Dinas Pendidikan,  Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus adalah untuk 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan 

kinerja pegawai negeri sipil khusus tenaga pendidik yaitu guru di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus agar tidak melakukan 

pelanggaran disiplin.  

Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil khususnya guru di Dinas Dinas 

Pendidikan,  Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dapat dikategorikan suatu 

masalah sosial sebab di dalamnya timbul penyimpangan-penyimpangan sosial 

yang tidak sepantasnya dilakukan oleh guru, karena guru adalah sebagai salah satu 
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panutan di dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi di dalam masyarakat pada 

umumnya masalah disiplin pegawai negeri sipil khususnya guru ini kurang 

mendapat perhatian.  

Pada dasarnya tujuan hukuman disiplin itu sendiri adalah untuk 

memperbaiki dan mendidik guru yang melakukan pelanggaran disiplin. Adanya 

pelanggaran disiplin yang dilakukan guru menjadi pertimbangan penulis untuk 

mengetahui sejauh mana penerapan disiplin pegawai negeri sipil khususnya guru 

di Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Disiplin 

dalam bekerja mudah untuk diucapkan tetapi kenyataannya sulit untuk dilakukan. 

Meskipun bagi pegawai negeri sipil khususnya guru yang merupakan kepanjangan 

tangan pemerintah dalam memberikan layanan terbaiknya bagi masyarakat, akan 

tetapi realitas di lapangan sungguh merupakan tantangan berat.  

Disiplin yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat 

kerja, dan terwujudnya tujuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan seseorang. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan 

ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan seseorang. Hal 

ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan seseorang harus sesuai 

dengan kemampuan seseorang bersangkutan, agar dia bekerja sungguh-sungguh 

dan disiplin dalam mengerjakannya. Akan tetapi,  jika pekerjaan itu di luar 

kemampuannya atau jauh di bawah kemampuannya maka kesungguhan akan 

disiplin seseorang rendah. 
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Untuk tingkat hukuman disiplin di Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus itu sendiri terdiri dari : hukuman disiplin ringan, 

hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Setiap hukuman disiplin 

mempunyai bobot hukum yang berbeda-beda tergantung pada tingkat dan jenis 

pelanggarannya sendiri-sendiri. Setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib 

memperiksa terlebih dahulu dengan teliti terhadap guru yang melakukan 

pelanggaran. Pada hakikatnya pelanggaran disiplin merupakan salah satu masalah 

sosial yang sangat penting untuk dapat dipecahkan sebab hal itu sangat 

berpengaruh terhadap mutu pendidikan di Indonesia. 

 

4.3   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Pelanggaran Disiplin 

Yang Dilakukan Oleh Tenaga Pendidik Di Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus 

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pelanggaran disiplin telah 

banyak diuraikan, penulis  menyimpulkan bahwa dalam mencari sebab timbulnya 

pelanggaran, akan dijumpai berbagai macam faktor tertentu yang akan 

mempengaruhi timbulnya pelanggaran. Sedangkan faktor lainnya akan 

menimbulkan pelanggaran lain pula. Secara umum, faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin pegawai negeri khususnya guru di 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 

2 (dua) bagian, yaitu: 

1) Faktor Intern, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya 

pelanggaran disiplin yang dilihat dari dalam individu masing-masing 
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sehingga melakukan suatu tindak pelanggaran disiplin. Contohnya : 

Pelanggaran pencurian karena memang pada dasarnya pelaku mempunyai 

sifat individu suka melakukan pelanggarn pencurian. 

2) Faktor Ekstern, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya 

pelanggaran disiplin yang dilihat khusus dari luar individu, serta hal-hal di 

luar individu yang mendorong untuk melakukan suatu tindak pelanggaran 

disiplin. Contohnya : Pelanggaran mangkir di jam kerja yang dilakukan 

bersama teman sekerjanya, yang dilakukan karena ajakan-ajakan dari rekan 

kerjanya, bukan dari keinginannya sendiri melainkan dari ajakan. 

Menurut penuturan saudara Suwardjo salah seorang Guru Sekolah Dasar 

Negeri Tanjung Rejo 1, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus ini mengungkapkan 

bahwa :  

”Sebenarnya banyak mas para guru yang datang terlambat ke Sekolah 
karena urusan keluarga dan ekonomi, seperti karena mereka mengurus 
anak berangkat sekolah, ada yang mengantaar anak sekolah, ada yang 
seperti saya sendiri dikarenakan saya terlambat masuk kerja, 
sebenarnya saya juga tidak mau terlambat masuk kerja tetapi memang 
itu kenyataannya, tetapi menurut mereka ada yang bilang itu wajar 
karena berbagai macam alasan yang manusiawi, tetapi juga ada yang 
mengaku kalau memang itu salah dan bisa disebut pelanggaran,tetapi 
mau bagaimana lagi mas, memang kenyataan di sekolahan begitu” 
(wawancara pada tgl 13 oktober 2010 pukul 10.00). 
 
Bahwa menurutnya faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disiplin 

adalah faktor ekonomi dan keluarga, contoh faktor ekonomi yang dapat menjadi 

faktor penyebab timbulnya pelanggaran disiplin adalah karena guru tersebut 

bekerja di luar tugas guru atau mempunyai pekerjaan sampingan yang dilakukan 

pada jam-jam pelajaran, karena ia sedang terbelit hutang yang harus segera 

dibayarnya. Sedangkan faktor keluarga menurutnya adalah karena bagi yang 
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berkeluarga, dia setiap hari harus menyiapkan segala suatu untuk keluarga 

sebelum berangkat ke kantor. Faktor ekonomi maupun faktor keluarga menurut 

saudara Suwardjo ini masuk dalam faktor intern, faktor intern itu sendiri yang 

merupakan faktor pribadi dari seseorang. 

Menurut penuturan saudara Suwardjo salah satu temannya juga ada yang 

pernah mengatakan bahwa, ”Saya masuk kerja jam berapa itu tidak masalah” 

sebut saja dengan saudara Sunar salah satu guru Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Kudus yang mengungkapkan bahwa: ”Saya masuk kerja jam berapa 

itu tidak masalah, karena nggak masuk kerja juga dibayar dan murid-murid saya 

juga tidak mengeluh kalau saya datang terlambat” (wawancara pada tgl 13 oktober 

2010 pukul 10.00 ). 

Ungkapan salah satu responden guru yang demikian itu menunjukkan 

bahwa masih terdapat guru-guru yang kurang memiliki kesadaran dan etos kerja 

yang tinggi. Padahal guru adalah sebagai panutan yang baik di kalangan 

masyarakat. Sebenarnya kenyataan dilapangan banyak sekali pelanggaran-

pelanggaran di tingkat sekolahan. Hal ini juga masuk ke dalam faktor intern dan 

motivasi. Motivasi senantiasa berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan 

dalam bekerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kusnipah, S.Pd Kasi Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, disebutkan bahwa faktor internal 

dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin adalah 

sebagai berikut: 

1) Kurang Pemahaman Terhadap Peraturan Perundang-undangan. 
Pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan amat 
diperlukan oleh setiap individu pegawai negeri sipil tak terkecuali 
guru sekolah. Hal ini dimaksudkan agar setiap pegawai negeri 
bisa memahami peraturan perundang-undangan. Diharapkan 
dengan memahami setiap peraturan perundang-undangan, maka 
setiap pegawai negeri dapat menyadari posisinya, baik sebagai 
pegawai negeri atau sebagai abdi masyarakat. Kurangnya 
pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan akan 
berakibat menurunnya kesadaran untuk melaksanakan semua 
tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.  

2) Kurangnya Motivasi 
Setiap pegawai negeri sipil tak terkecuali guru sekolah harus 
memiliki motivasi yang tinggi dalam mengemban tugas dan 
kewajibannya. Motivasi yang dimaksud disini adalah motivasi 
yang benar-benar esensial dalam rangka menumbuhkan etos kerja 
di lingkungan unit kerja. Kurangnya motivasi bagi setiap pegawai 
negeri sipil tertentu tidak akan menghasilkan sistem pola kerja 
yang baik. 
 

Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin adalah 

sebagai berikut: 

1) Kurangnya penghargaan bagi pegawai negeri khususnya guru 
yang berprestasi 
Pegawai negeri khususnya guru yang berprestasi perlu 
memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang diraihnya. 
Penghargaan bisa berupa promosi jabatan atau berupa piagam 
penghargaan. Kurangnya penghargaan bagi pegawai negeri 
khususnya guru yang berprestasi berakibat menurunnya etos kerja 
dan semangat untuk melaksanakan tugasnya. 

2) Kurangnya sanksi penjatuhan hukuman disiplin 
Setiap pegawai negeri khususnya guru yang melakukan 
pelanggaran disiplin perlu diberikan sanksi yang tegas. 
Pelanggaran disiplin sekecil apapun bila tidak diikuti dengan 
sanksi penjatuhan hukuman disiplin akan menimbulkan persoalan 
baru yang bernuansa negatif (wawancara pada 29 september 2010 
pukul 10.00). 
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Pertama, guru yang melakukan pelanggaran disiplin tidak akan jera, bahkan 

pelanggaran yang dilakukan semakin meningkat, karena guru tersebut berpikir 

bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan tidak mempengaruhi prestasi dan 

kariernya. 

Kedua, bagi guru lain akan menimbulkan rasa kecemberuan. Dengan kata 

lain, guru yang sebelumnya cenderung disiplin, akan melakukan pelanggaran 

yang sama, sebagai pegawai negeri khususnya guru tersebut tidak akan menerima 

sanksi apapun bila melakukan pelanggaran. 

Pendapat Kusnipah, S.Pd Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Menengah, faktor penyebab timbulnya pelanggaran PNS khususnya 

guru Negeri di Kabupaten Kudus adalah faktor internal dari PNS dan faktor 

eksternal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Dari penyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pelanggaran 

disiplin adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern sendiri merupakan 

faktor dari kepribadian seorang termasuk juga motivasi dan faktor eksternalnya 

adalah lingkungan. 

 

4.4     Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus Untuk Mencegah Adanya Pelanggaran 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Khususnya Tenaga Pendidik 

Upaya pencegahan terhadap timbulnya pelanggaran disiplin pegawai negeri 

sipil khususnya guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus telah melaksanakan 

beberapa alternatif kegiatan. Hasil wawancara dengan Bambang Gunadi, MM 
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Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus mengungkapkan bahwa: “Upaya-upaya 

yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

saya kira sudah maksimal, yaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan 

Perundang-undangan secara berkala, dan melakukan pembinaan kepada guru 

Sekolah” (wawancara: 6 Oktober 2010 pukul 10.00). 

Bambang Gunadi, MM, menambahkan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus telah melakukan beberapa alternatif pencegahan 

terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, yang dalam hal ini adalah 

Guru Sekolah, Bambang Gunadi, MM, juga menambahkan dan menjabarkan tiga 

alternatif pencegahan, yaitu: 

1) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan. 
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai disiplin 
pegawai negeri sipil khususnya guru yang dilakukan melalui 
forum-forum penataran atau pelatihan yang diselenggarakan oleh 
Kantor Dinas Pendidikan setempat, atau Dinas Pendidikan 
Propinsi Jawa Tengah. Penataran tersebut dilaksanakan bertahap, 
dengan cara mengirimkan calon peserta dari Cabang Dinas 
Pendidikan Kecamatan (UPT) masing-masing. Peserta yang 
ditatar tersebut kemudian menularkan pengetahuan yang 
diperolehnya tersebut kepada guru-guru lain lewat forum 
penataran berskala kecamatan. Dengan dilaksanakannya kegiatan 
tersebut diharapkan bisa menumbuhkan motivasi yang baik bagi 
pegawai negeri sipil khususnya guru. 

2) Mengadakan pembinaan guru-guru Sekolah Dasar, Menengah 
Pertama, dan Atas secara berkala dan berkesinambungan. 
Kegiatan ini dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan 
kecamatan melalui forum rapat Kepala Sekolah yang dilakukan 
setiap satu bulan sekali. Hasil rapat tersebut kemudian oleh 
Kepala Sekolah masing-masing dibawa ke rapat Dewan guru 
yang diselenggarakan setiap satu bulan sekali di Sekolah masing-
masing.  

3) Melaksanakan supervisi ke sekolah-sekolah(SD,SMP,SMA) 
Kegiatan supervisi ke sekolah-sekolah untuk Sekolah Dasar 
dilakukan oleh Pengawas TK/SD, yang bertugas di kecamatan 
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masing-masing. Pengawas TK/SD sebagai Pejabat Fungsional 
yang bertugas membantu kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan 
teknis edukatif serta melaksanakan Kegiatan Sistem Pembinaan 
Profesi dan untuk Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah 
Menengah Atas dilakukan oleh Pengawas SMP/SMA, yang 
bertugas di kecamatan masing-masing. Pengawas SMP/SMA juga 
sebagai Pejabat Fungsional yang bertugas membantu kegiatan 
belajar mengajar, pelaksanaan teknis edukatif serta melaksanakan 
Kegiatan Sistem Pembinaan Profesi. Dari kegiatan tersebut 
diharapkan terjadi interaksi positif antara Pengawas SMP dan 
SMA dengan Kepala Sekolah maupun guru-guru SMP dan SMA 
yang dikunjungi (wawancara: 6 Oktober 2010 pukul 10.00). 
 

Kegiatan supervisi tersebut bila dilaksanakan secara intensif akan 

memberikan hasil yang efektif, khususnya bagi pembinaan pegawai negeri sipil 

atau Guru Sekolah di daerah. Karena dengan diselenggarakannya supervisi 

tersebut, pegawai negeri sipil atau guru yang mangkir atau melakukan 

pelanggaran disiplin diketahui, dan Kepala Sekolah akan mendapat teguran 

langsung dari Pengawas SD, SMP, maupun SMA. 

Hal tersebut juga diperkuat pernyataan dari saudara Sugito, Kepala Sekolah 

Dasar Negeri 1 Bulung Cangkring, Kecamatan jekulo, Kabupaten Kudus, yang 

menyatakan bahwa: ”Saya mendapat pembinaan berupa supervisi tiap 1 (satu) 

bulan sekali mengenai KBM, Administrasi dan kedisiplinan yang hasilnya saya 

sosialisasikan kepada guru, melalui Dewan Guru” (wawancara: 10 Oktober 2010 

pukul 09.00 di rumahnya). 

Pendapat dari saudara Sugito tersebut memperkuat pendapat dari Bambang 

Gunadi, MM, bahwa Dinas Pendidikan telah berupaya melakukan pencegahan 

pelanggaran disiplin dengan jalan melakukan pembinaan dan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan secara berkala, dan pembinaan guru-guru SD, SMP, SMA.  
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Dari kegiatan tersebut diharapkan pegawai negeri sipil khususnya Guru 

Sekolah memahami tugas dan fungsinya sebagai abdi negara maupun abdi 

masyarakat, yang akhirnya bisa mewujudkan suatu etos kerja, yang mana pada 

akhirnya dapat meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya guru. 

Dalam hal ini juga diperkuat dengan Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang 

Nomor 43 Tahun 1999 yang bunyinya : 

Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan 
bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pengaturan penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan, 
termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian 
akreditasi, penilaian, dan pengawasan. 
Tujuan pendidikan dan pelatihan jabatan antara lain adalah: 
- meningkatkan pengabdian,mutu,keahlian,dan keterampilan;  
- menciptakan adanya pola berpikir yang sama;  
- menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan  
- membina karier Pegawai Negeri Sipil. 
Pada pokoknya pendidikan dan pelatihan jabatan dibagi 2 (dua), yaitu 
pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan 
dalam jabatan: 
- Pendidikan dan Pelatihan prajabatan (pre service training) adalah 

suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri 
Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas 
yang dipercayakan kepadanya; 

- Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan (in service training) adalah 
suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, 
keahlian, kemampuan, dan keterampilan. 

 
Dalam mengatasi masalah pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil 

khususnya guru Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus telah 

berupaya mengatasi dengan melakukan pembinaan, sosialisasi akan pentingnya 

disiplin, dan supervise. Dari ketiga cara itu, cara yang paling efektif adalah 

melakukan supervisi. Karena supervisi dilakukan tiap satu bulan sekali. Caranya 

adalah dengan mendelegasikan kepada setiap UPT di kecamatan untuk melakukan 
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supervisi tiap satu bulan sekali, dengan mengundang setiap Kepala SD, SMP, 

SMA se-kecematan. Setelah penyuluhan dilakukan, maka Kepala SD, SMP, SMA 

memberikan penyuluhan yang telah didapatnya, melalui Dewan Guru. Akan 

tetapi, masih banyak guru yang tidak melaksanakan penyuluhan-penyuluhan yang 

disampaikan oleh Kepala Sekolah. Hal ini terbukti dari masih adanya guru yang 

melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus sudah berupaya maksimal untuk mengarahkan guru 

untuk selalu berdisiplin dalam kerja dengan melakukan supervisi ke SD, SMP, 

SMA setiap 1 (satu) bulan sekali. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus juga melakukan sosialisasi peraturan-peraturan perundang-

undangan dan melakukan pembinaan terhadap guru-guru SD, SMP, SMA Negeri 

di Kabupaten Kudus. Akan tetapi, upaya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus belum mencapai hasil yang maksimal karena masih adanya 

guru yang melakukan pelanggaran disiplin meskipun prosentasenya sedikit. 

 

4.5 Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil khususnya Tenaga Pendidik Yang Dilakukan Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan disiplin pegawai negeri 

khususnya guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 

adalah sulitnya untuk memberikan pembinaan berkala teradap pegawai negeri 

sipil khususnya guru, dan juga dalam hal ini faktor keperibadian pelanggar adalah 
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yang paling dominan. Perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor intern dari keperibadian dan faktor ekstern yaitu dari lingkungan. 

Kepribadian disini lebih diartikan sebagai keseluruhan ciri individu yang memang 

sudah ia bawa dan ia punyai, baik yang dibawa sejak lahir sebagai bakat maupun 

yang ia bawa dan ia peroleh melalui proses kehidupan sebagai hasil pendidikan.  

Faktor lingkungan yang dimaksud, dapat disimpulkan bahwa setiap 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Guru Sekolah itu tergantung pada 

lingkungan kerjanya. Misalnya apabila ada seseorang guru yang masuk dalam 

lingkungan kerja yang selalu mengabaikan disiplin, maka ia akan dapat ikut 

masuk dalam lingkungannya tersebut. Faktor lingkungan juga sangat 

mempengaruhi perilaku seseorang. Selain itu, masih ada anggapan-anggapan yang 

keliru, seperti: “Saya masuk kerja jam berapa itu tidak masalah”. Anggapan 

seperti inilah yang membuat seseorang akan bekerja asal-asalan. Faktor ekonomi 

juga mempengaruhi timbulnya pelanggaran disiplin, karena tidak puasnya materi 

yang diperoleh, akhirnya mencari kerja sambilan di luar guru. 

Faktor dari Dinas Pendidikan yaitu seperti pengawasan yang kurang 

maksimal. Dari data yang berhasil penulis peroleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus, jumlah pengawas berjumlah 27 (dua puluh tujuh) 

yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, di Kabupaten Kudus, sehingga fungsi 

pengawasan (controling) kurang maksimal. Selain itu biasanya dari pengawas 

mempunyai perasaan yang kurang enak apabila guru yang melakukan pelanggaran 

adalah saudaranya, temannya, atau tetangganya hal ini juga dapat menjadikan 

penjatuhan hukuman disiplin tidak dengan semestinya. 
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Penelitian di atas yaitu meliputi jenis-jenis pelanggaran disiplin yang 

dilakukan oleh guru Sekolah SD, SMP, SMA, faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, dan upaya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus dalam mengatasi pelanggaran disiplin pegawai negeri 

khususnya guru. Mengenai pelaku pelanggaran disiplin yang dimaksud dalam 

penulis skripsi ini adalah tenaga pendidik yaitu guru. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa guru di Kabupaten Kudus belum dapat menerapkan 

kedisiplinan, walaupun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus telah berupaya untuk mencegahnya. Hal tersebut dapat dilihat dari guru 

SD, SMP, maupun SMA yang datang terlambat, tidak masuk tanpa surat izin, dan 

adanya oknum guru yang masih berkeliaran pada waktu jam-jam pelajaran. 

Berpijak dari kenyataan tersebut, maka disiplin pegawai negeri sipil perlu 

digalakkan dengan berdasar pada Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang 

pokok-pokok Kepegawaian. 

Peraturan Disiplin pegawai negeri sipil adalah untuk menjamin 

terpeliharanya tata tertib di lingkungan pegawai negeri khususnya guru. Sanksi 

yang dijatuhkan kepada setiap guru merupakan hukuman disiplin yang pada 

prinsipnya harus ditaati oleh setiap guru yang telah melakukan pelanggaran. 

Penjatuhan hukuman disiplin oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus, untuk Guru Sekolah Dasar Kasi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pendidikan Dasar dijabat oleh Bambang Gunadi, MM, dan untuk 

Guru Sekolah Menengah Pertama, dan Atas dijabat oleh Kusnipah, S.Pd Kasi 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.  
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Untuk prosedurnya adalah menunggu laporan dari masyarakat atau dari 

pelimpahan UPT Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan. Akan tetapi, pada 

kenyataan dilapangan dan hasil wawancara dengan beberapa informasi yang 

berhasil penulis wawancarai pada saat penelitian, dapat diketahui bahwa UPT 

Kecamatan jarang melimpahkan kasus-kasus pelanggaran pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten. Karena rata-rata pelanggaran-pelanggaran ringan dapat selesai di Unit 

Pelayanan Teknis Kecamatan, bahkan di lingkup sekolah kadang-kadang kasus 

pelanggaran ringan tersebut dapat terselesaikan karena biasanya dengan teguran-

teguran lisan ataupun nasehat-nasehat oleh Kepala Sekolah masing-masing 

sekolah sudah dapat terselesaikan, jadi banyak permasalahan disiplin ringan yang 

selesai di tingkat sekolah dan tidak tercatat sampai ke Dinas Pendidikan. Jadi 

dapat disimpulkan kasus-kasus pelanggaran yang dilimpahkan sampai ke Dinas 

Pendidikan Kabupaten biasanya adalah kasus-kasus yang benar-benar UPT 

Kecamatan tidak mampu membina dan kasus-kasus berat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis peroleh pada saat penelitian 

mengenai : ”PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI 

SIPIL KHUSUS TENAGA PENDIDIK DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA 

DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK 

KEPEGAWAIAN“, maka penulis dapat membuat simpulan dan saran sebagai 

berikut : 

 

5.1 Simpulan  

1. Jenis-jenis pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh tenaga 

pendidik di Kabupaten Kudus adalah jenis pelanggaran disiplin ringan, 

dengan penjatuhan hukuman berupa teguran lesan dan tertulis. Karena rata-

rata pelanggaran-pelanggaran ringan dapat selesai di Unit Pelayanan Teknis 

Kecamatan, bahkan di lingkup sekolah kadang-kadang kasus pelanggaran 

ringan tersebut dapat terselesaikan karena biasanya dengan teguran-teguran 

lisan ataupun nasehat-nasehat oleh Kepala Sekolah masing-masing sekolah 

sudah dapat terselesaikan, jadi banyak permasalahan disiplin ringan yang 

selesai di tingkat sekolahan dan tidak tercatat sampai ke Dinas Pendidikan.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pelanggaran disiplin yang 

dilakukan oleh tenaga pendidik di Kabupaten Kudus adalah dua faktor yaitu 
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faktor intern dari keperibadian dan faktor ekstern yaitu dari lingkungan. 

Kepribadian disini lebih diartikan sebagai keseluruhan ciri individu yang 

memang sudah ia bawa dan ia punyai, baik yang dibawa sejak lahir sebagai 

bakat maupun yang ia bawa dan ia peroleh melalui proses kehidupan 

sebagai hasil pendidikan faktor lingkungan yang dimaksud, dapat 

disimpulkan bahwa setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga 

pendidik itu tergantung pada lingkungan kerjanya. Misalnya apabila ada 

seseorang guru yang masuk dalam lingkungan kerja yang selalu 

mengabaikan disiplin, maka ia akan dapat ikut masuk dalam lingkungannya 

tersebut. 

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus untuk mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 

tenaga pendidik di Kabupaten Kudus adalah melaksanakan sosialisasi dan 

pembinaan terhadap guru-guru sekolah secara berkala, dan melaksanakan 

supervisi keseluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kudus. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus 

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Kudus hendaknya harus 

tepat sasaran dan memberikan sanksi yang tegas dalam menjatuhkan hukum 

disiplin dan disesuaikan dengan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan 

oleh pelanggar. 
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2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus hendaknya 

memaksimalkan kinerjanya dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil 

khusus tenaga pendidik.  

3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus hendaknya 

memberikan sanksi kepada tenaga pendidik yang tidak mau mengikuti  

sosialisasi dan pembinaan secara berkala, dan melaksanakan supervisi yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan. 

 

5.2.2 Saran kepada Tenaga Pendidik di Kabupaten Kudus 

1. Para tenaga pendidik di Kabupaten Kudus hendaknya tidak melakukan 

pelanggaran disiplin dalam bentuk apapun, karena sekecilpun tingkat 

pelanggaran disiplin yang dilakukan dapat menjadikan citra tenaga pendidik 

menjadi buruk di dalam masyarakat. 

2. Para tenaga pendidik di Kabupaten Kudus hendaknya tidak melakukan 

tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran disiplin untuk 

mengurangi tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai negeri 

sipil khususnya guru. 

3. Para tenaga pendidik di Kabupaten Kudus hendaknya dapat mengikuti 

pembinaan secara rutin yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus.  
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Lampiran 5  :    Instrumen pedoman wawancara 

 

PENEGAKAN  PERATURAN  DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN 

KUDUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 

1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN 

 

 
Responden         :   Dinas  Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kudus. 
 
 
Pengantar          : dihadapan bpk/ibu/sdr, terdapat beberapa pertanyaan yang berkenaan 

dengan penelitian Penegakan  Peraturan  Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Di Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kudus 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian. Penelitian ini diselenggarakan oleh mahasiswa 

hukum UNNES, dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi guna 

mendapat gelar sarjana hukum. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran empiris tentang  Penegakan  Peraturan  Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Kudus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

 

Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. 

Identitas Responden    :  Nama    : ................................. 

      Nip   : ................................. 

      Jabatan  : ................................. 

     Tempat Tgl Lahir : ................................. 

  Alamat/Tlp  : ................................. 
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INTRUMEN  WAWANCARA 

 

 

9. Tugas pokok Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus ? 

10. Data Jumlah guru sekolah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus ? 

11. Data tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai 

Negeri Sipil khusus tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Kudus tahun 2009-2010, beserta Jenis-jenis 

pelanggarannya ?  

12. Masalah utama yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil khusus tenaga 

kependidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus kurang menjalankan tugasnya dengan maksimal ?  

13. Faktor-faktor penghambat dalam peningkatan kedisiplinan Pegawai Negeri 

Sipil khusus tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus ? 

14. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam peningkatan kedisiplinan 

Pegawai Negeri Sipil khusus tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus ? 

15. Efektifitas kinerja Pegawai Negeri Sipil khusus tenaga kependidikan di 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus ? 

16. Upaya-upaya yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kecurangan-

kecurangan di dalam kinerja Pegawai Negeri Sipil khusus tenaga 

kependidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kudus ? 
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Lampiran 7 :  Gambar foto di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Kudus 

 

Gambar Gerbang Depan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kudus 

 

 

 

Gambar Depan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 
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Gambar samping kanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kudus 

 

 

 

Gambar samping kiri Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus 
 



133 
 

 
 

 

Ruang Sub Bag Umum dan Kepegawaian 

 

 

 

Ruang Seksi Kurikulum Dikdas 
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Ruang Seksi TTNT Dikmen 

 

 

 

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan,  Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kudus 
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Suasana di ruang Sub Bag Umum dan Kepegawaian 

 

 

 

Suasana di ruang Seksi Kurikulum Dikdas  
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Gambar wawancara dengan Kusnipah, S.Pd Kasi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Menengah 

 

 

Gambar wawancara dengan Kusnipah, S.Pd Kasi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Menengah 
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