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sanksi. Arah kebijakan tersebut menuntut pemerintah agar segera melakukan 

pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem pembinaan Pegawai Negeri 

Sipil termasuk pembinaan disiplin terhadap Aparatur. 

Memperhatikan arah kebijakan dalam Garis-Garis Besar Haluan 

Negara terlihat bahwa beban Pemerintah Daerah, khususnya dalam 

pembinaan Aparatur sangatlah berat, beban ini semakin berat dirasakan jika 

disertai tuntutan untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang, Pemerintah Daerah. 

Diberlakukanuya undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yaitu memberikan Otonomi luas kepada Pemerintah 

Daerah, memiliki arti bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur 

kepentingan daerah itu sendiri secara luas. Kewenangan yang sangat luas ini 

akan mengalabatkan terjadinya perobahan struMur organisasi dengan 

penyesuain kepada kebutuhan daerah serta akan terjadi pembahm sistim 

dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Propinsi Daerah khusus Ibukota 

Jakarta. Dengan semakin luas dan besarnya tugas Pemerintah Daerah ini 

menuntut kualitas Pegawai Negeri Sipil yang tinggi. Untuk mewujudkan ha1 

tersebut mau tidak mau barus segera dilakukan pembinaan terhadap Pegawai 

Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara 

menyeluruh termasuk pembinaan disiplin. 

Upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam menyikapi berbagai 

bentuk perubahan sistem Pemerintahan DKI Jakarta s e m  terus menerus 
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strategis (renstra) Pemda DKI Jakarta tahun 1998-2003 yaitu 

pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur. Sejalan dengan tuntutan era 

reformasi maka pembinaan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil juga harus 

segera ditingkatkan, pemberian "reward dan punishment" harus dilakukan 

secara adil sesuai dengan prestasi dan pelanggaran yang dilakukan oleh 

Pegawai Negeri Sipil guna memotivasi clan meningkatkan kine rjanya. 

Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil bukanlah 

merupakan hukuman atau balas dendam atas kesalahan yang dilakukan tetapi 

lebih merupakan pembinaan terhadap Pegawai yang bersangkutan untuk 

segera memperbaiki kekeliruan serta meningkatkan kine rjanya. Berbeda 

dengan sanksi hukuman bagi terpidana yang telah melakukan kejahatan. 

Penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

pelanggaran disiplin harus benar-benar dilakukan secara teliti, cermat dan 

profesional mengingat akibat dari sanksi itu tidak hanya melibatkan 

kehidupan Pegawai Negeri sipil itu sendiri, tetapi juga menyangkut 

kehidupan keluarganya. Dalam kegiatan pelaksanaannya, penjatuhan 

hukuman disiplin masih terasa belum optimal. Hal ini &pat 

terlihat dari beberapa isu yang berkembang seperti ; Adanya kecenderungan 

terjadi subyektifitas dalam pengenaan sanksi terhadap pegawai yang 

melakukan pelanggaran disiplin; Terdapat kecenderungan terjadi perbedaan 

pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang sama sehingga mencerminkan 

ketidak adilan. 
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sanksi terhadap pelanggar, yang diakibatkan dari prosedur penjatuhan I -- 
sanksi atau hukuman disiplin sangat panjang karena kewenangan dari 

pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi belum diberikan secara penuh. 

Selain itu komitrnen pimpinan terhadap penjatuhan hukuman disiplin 

kepada pelanggar masih sangat rendah. 

Isu tersebut sulit untuk disangkal mengingat pengenaan sanksi 

kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur 

&lam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tidak mempunyai 

ukuran yang maksimal terhadap suatu pelanggaran. Dengan kata lain, 

"hukuman apa dan terhadap pelanggam siapa". Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 tahun 1980 terdapat tiga tingkatan hukuman disiplin yakni 

Hukuman Ringan , Hukuman Sedang, dan Hukuman Berat. Pegawai 

yang dapat dikenakan salah satu hukuman tersebut diatas bila tidak 

melaksanakan kewajiban seperti diatur dalam pasd 2 , serta melakukan 

perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 tahun 1980. Batas maksimal ancaman terhadap 

pelanggaran kewajiban dan larangan tidak ditentukan secara eksplisit, 

sehingga kemungkinan terjadi pengenaan sanksi yang berbeda dalam 

perbuatan yang sama. Disamping itu dapat terjadi pula pengenaan 

sanksi yang dipenganh oleh subyektifitas karena tidak adanya standar 

yang dapat dijadikan pegangan. Kondisi seperti tersebut sangat berpengaruh 

terhadap motivasi pegawai yang pada akhirnya men& kinerja Pegawai. 
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Upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil agar dapat meningkatkan 

kineja Organisasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, harus dilakukan secara 

konsisten dan terus menerus. Disiplii Pegawai bagi organisasi merupakan 

suatu hal yang sangat prinsip mengingat tujuan organisasi tidak akan tercapai 

dengan baik bila anggotalpegawai yang terlibat dalam organisasi tersebut 

tidak disiplin. Permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian adalah 

prosedur penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. Saat ini terlihat 

bahwa kebijakan dalam pelaksanaan prosedur penjatuhan hukuman disiplin 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran belum dilaksanakan secara 

optimal mengingat masih terjadi kelambatan dalam pemberian hukuman 

serta pelaksanaan pemberian sanksi sangat subjektif. Disamping itu rumusan 

sanksi yang akan dikenakan kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran 

sangat bias. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu diperhatikan berbagai 

permasalahan mendasar bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai 

berikut : 

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta cenderung rendahlmenurun. 

2. Komitmen pimpinan terhadap penjatuhan hukuman kepada pegawai yang 

indisipliner masih sangat rendah. 

3. Proses penjatuhan hukurnan disiplin masih sangat lambat.. 

4 Pelaksanaan prosedur penjatuhan hukuman disiplin belum optimal. 

5. Rumusan sanksi disiplin yang akan dikenakan kepada Pegawai Negeri 

Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin sangat bias, oleh karena itu 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi tersebut &pat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Prosedur penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil 

telah dilaksanakan sesuai dengan harapan pegawai dan organisasi 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan prosedur 

penjatuhan hukuman disiplin sehingga tidak be rjalan dengan baik ? 

3. Prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang bagaimana yang diperlukan 

dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil agar &pat 

mencapai tujuan organisasi dengan baik ? 

D. BATASAN MASALAH 

Penelitian dibatasi pada kualitas prosedur penjatuhan hukuman 

disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Terhadap 

prosedur penjatuhan hukuman disiplin yang ada saat ini hanya dilakukan 

secara dislaiphf dengan mengamati faktor kekuatan dan kelemahan saja 

sebagai gambaran secara makro. 
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1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengevaluasi hasil pelaksanaan prosedur penjatuhan hukuman disiplin 

pegawai yang diterapkan di lingkungan organisasi Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta. 

b. Menentukan faktor-faktor yang dominan dalam petaksanaan prosedur 

penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

c. Memformulasikan kebijakan pola penjatuhan hukuman disiplin 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

2. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis merupakan wahana yang tepat dalam memahami konsep 

konsep teoritis serta sebagai ajang yang sesuai dalam 

mengaplikasikan pengetahuan. 

b. Bagi organisasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta &pat dijadikan 

masukkan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur sehingga visi 

dan Misi serta tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. 
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