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KATA PENGAETAR

Dongan mengucap ayulcur Ice pada Tuhan yang Mahaeaa 
a too rahmat-tfya dan didorong oloh rasa tangguug jawab di 
dalam menyelooailtan studi, maka akhiri;ya berhasil pula 
diououii buah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yaug se- 
derhana lid,

Saya monyadari bahwa penyuaunan skripai ini tiada 
akan terwujud taiipa bimbingan dan bantuan pihak tertentu 
baik moral maupun material*

Dongan terlaksananya peiyusumn skripsi ini, maka 
perkenaiikattlah pada kesempatan ini# aaya menyampaikan ra
sa torima kaaih yang oebesar-besarnya kopada semua pihak, 
khususnya kepada dosen pembimbiufis I dan II yang dengan 
poiiuh perhatian dan ketulusan hati telah memberikan bim- 
biugan serta pengarahan dalam pembuatan aorta penyusunan 
akripsi ini. Semoga, amal yang dlborikan kepada saya dl- 
terlma oleh Tuhan yang Mahaeaa dan diberi balaaan yang 
setlmpal*

Sobagaimtnia kata po pa tali, H Tiada gading yang tak 
retak”, male a okripci ini Juga tiada terhindar dari ae ga
la kekurangan, Jceaalahau, dan ketidakaompurnaai). Juotru 
hal-hal teraebut merupakan guru pengalaman yang tidak 
kecil nilainya bag! almamater dalam pembinaan pendidikan
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lebih lanjut*

Semoga* Tuhan yang Mahaeoa selalu memberikan rah- 
mat« bljnbingan* dan lindtmgan-Nya pada kit a* Amin*

Penyusunt 
A n h  a r 1
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B A B  I

P E O A H U L U A N

1* Iatar Belak&ng dan Masalahnya

Sopaajang oejarah, kedudukan dan peranan pegawai 
negeri eangat penting dan menentukan, karena pegawai nego- 
ri adalah pelaksana pemerintah untuk raenyelenggarakan pe- 
merintahan dan melancarkan pembangunan dalam rangka usaha 
mencapai tujuan nasional, sebagaimana yang t ere ant urn di 
dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 19fl5 alinea keempat, 
yaitu, 11 • • • melindungi eegenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan 
umum, moncerdaftkan kohidupan bangsa dan ikut melakaanakan 
ketortibon dunia yang berdasarkan kemerdokaan, perdamaian 
abodi don koadilan sosial,f*

Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai me-
lalui pombangohan nasional yang direncanakan dengan tea>-
arah dan realiotis sorta dilaksanakan secara bertahap,
beroungguh-Bungguh, berdaya guna, dan borhasil guna. Tuju-
an pembangunan nasional adalah s

Kewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang me- 
rata dan borkeseimbangan antara matoriil dan apiri- 
tuil berdaoarkan Fancaeila dalam wadah Negara Kesa- 
tuan Hepublik Indonesia yang merdekaf berdaulat* dan 
beroatu dalam ouasana perikehidupan bangsa yang aman, 
t onto ram, tertip, dan dinamia serta dalam lingkungan

1
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2

pergaulan duxxia yang merdeka, beroahabat* tertib dan 
damai*!

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pem- 
bangunan nasional terutama bergantung pada kesempurnaan 
aparatur negara* Dalam hubungan ini disadari bahwa pegawai 
negeri yang sempurna merupakan faktor pokok yang menentu- 
kan kGoempurnaan aparatur negara.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional terse- 
but di atas diperlukan pegawai negeri yang penuh kesetiaan 
dan ketaatan kepada Pancaeila, Undang-undang Dasar 1945$ 
negara | dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental 
baik* berwibawa tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya 
untuk menyelenggarakan tugao pemorintahan dan pembangunan* 
Dan untuk mewujudkan pegawai negeri yang demikian, maka di
perlukan adanya Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55) yang mengatur kedudukan, kewajiban, 
hakf dan pembin^an pegawai negeri yang dilaksanakan ber- 
daoar oiotem karir dan prestasi kerja.

Undang-undang ini terdiri dari 41 pasal dan terbagi 
dalam 6 bab; yang singkatnya adalah sebagai berikut* Bab
I memuat penjelasan tentang pengertian pegawai negeri dan 
lain-lainj bab tl mengenai kedudukan pegawai negeri, kewa- 
Jiban-kowajiban^dan hak-hak; bab III mengenai pembinaan 
pegawai negeri sipil yang meliputi formasi, pengadaan, ke-
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3

pangkatan, jabatan, pengangkatan, pemindah&n, pemberhenti
an, sunpah, kode etik, peraturan dioiplin, pendidikan dan 
latihan, kesejahteraan, penghargaan, dan peradilan kepegâ - 
waian; bab IV mengenai Angkatan Beroenjata Republik Indo
nesia; bab V dan VI tentang ketentucn peralihan dan keten- 
tuan penutup*

Sesuai dengan sifatnya, maka hal-hal yang disebut
.sdalam bab-bab di at as hanya mengenai p okok^pokoknya caja, 

sedang pelakoanaannya perlu akan diatur lebih lanjut* Dan 
ketentuan peralihan ditetapkan aeperti biasa, semua por
aturan kepegawaian yang oudah ada dan tidak bertentan^an 
dengan Undang-undang ini dinyatakan masih tetap berlaku 
oelama belum diadakan yang baru berdaoarkan Undang-undang 
ini* Sebagai contoh t Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 
1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Un- 
dang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang Penoiun Pegawai 
Negeri SJipil, dan lain-lain*

KeselurUhan ioi pokok undang-undang ini sengaja 
saya uraikan dengan oingkat, di samping untuk kejelaaan 
dalam membahao oalah satu paealnya, yaitu, paoal 29 tentang 
peraturan dioiplin Pegawai Negeri Sipil, juga untuk mem- 
permudah pembahiasan peraturan yang ada hubungannya dengan 
hukuman dioiplin yang men jadi permaoalahan dalam penulio- 
an okripsi ini*

Untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksa^
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4

naan tugao teraebut di atasf dalam rangkaian pembinaan pe- 
gawai negeri perlu diadakan peraturan diaiplin# Peraturan 
dioiplin yang dimaksudkan adalah keoeluruhan norma yang 
merupakan pedoaan dalam lingkungan tata kehidupan dan peng- 
hidupan pegawai negeri yang ada oanksinya. Peraturan Peme
rintah nomor 30 tahun 1980 (lembaran Negara tahun 1980 nomor 
50) merupakan peraturan pelakcana pasal 29 tersebut di atao.

Pasal-pasal dalam bab III Undang-undang nomor 8 tar- 
hun 1974 merupakan aturan pokok tentang pembinaan pegawai 
negeri sipil oehingga peraturan peruhdang-undangan yang me- 
lakoanakan pasal-paoal tersebut merupakan satu rangkaian 
pelakoanaan pemibaan oecara menyeluruh. Atas dasar pomi- 
kiran inilah, saya akan membahao permasalahan-permaealahan 
yang timbul eepanjang ada hubungannya dengan peraturan di- 
siplin Pegawai Negeri Sipil*

Dalam pafeal 29 Undang-undang tersebut ditetapkan 
bahrra peraturan dioiplin tidak mengurangi ketentuan dalam 
peraturan perundan&»undangan pidana, Sehingga apabila oe- 
orang Pegawai Negeri Sipil melakukan perbuatan t ere ©la 
ooperti menyalahgunakan wewenang9 baik secara langsung 
atau tidak langoung dapat merugikan keuangan negara9 ia 
dapat dijatuhi 3 (tiga) mac am hukuman yaitu hukuman di
oiplin, hukum pidana, dan hukuman perdata (tuntutan ganti 
rugi dan atau tuntutan perbendaharaan) • Yang menjadi per-
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maealahan bukan hukumannya, namun nolalui jalur manakah
n\ ' " “ ‘hukuman dijatuhkan lebih dahulu? ' <

Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 (Lembaran 
Negara tahun 1979 nomor 47) tentang Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil merapunyai hubungan yang tidak dapat dipisah- 
kan dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 se- 
panjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian sebagai 
Pegawai Negeri Sipil* Koadaan demlkian, karena kedua per
aturan pemerintah teroebut merupakan peraturan pelakeana 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Yang men Jadi permaaalahan 
adalah bagairaaha hubungan antara kedua peraturan pemerin
tah terfiebut?;^^

Paoal 3$ Undang-undang nomor 8 tahun 1974 menetaj*- 
kan bahwa untune menyelesaikan oengkota di bidang kepega- 
waian dilakukan melalui peradilan* Untuk itu sebagian 
dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimakoud dalam 
paoal 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 yaitu Ketenti*- 
an Pokok Kekuaiaaan Kohakiman. Ayat (1) paoal 10 Undang-un 
dang Ini berbupyi, "Kekuaoaan Kehakiman dilakukan oleh 
Pengadilan dalam lingkungan t a. Peradilan Umum, b« Per
adilan Agama, c* Peradilan Militor, d. Peradilan Tata Uear-

2ha Negara.*1 Dan aelanjutnya paoal 12 nya berbunyi, MSuoun- 
an, Kokuaeaan serta Acara dari Badan-badan oeperti ter- 
sebut dalam pasal 10 ayat (1) diatur dalam Undang-undang 
tersendiri*,t̂
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Pasal 23 Peraturan Pemerintah nanor 30 tahun 1980 
menetapkan bahvra Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat 
Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi hukum- 
an dioiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri 
Sipil dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbang
an Kepegawaian* Badan ini dibentuk berdaaarkan pasal 23 
peraturaji pemerintah ini jo* Keputuoan Preoiden nomor 67 
tahun 1980. Keputuoan yang diambil oleh badan ini adalah 
mengikat dan wajib dilaksanakan oleh oemua pihak yang 
beroangkutan, balk oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengaju- 
kan keberatan, maupun oleh pejabat yang raenjatuhkan hukum
an*

Permaoalahan yang timbul adalah apakah Badan Per
timbangan Kepegawaian teraebut oebagai. oebagian Peradilan 
Tata Uoaha Negara sebagaimana yang dimakoud dalam pasal 33

■ AUndang-undang teroebut di atao?; * y :

2* Alaoan Pemilihan Judul

Peraturan dioiplin bagi Pegawai Kegeri Sipil meru
pakan maoalah yang menarik dalam kehidupan Pegawai Negeri 
Sipil* Hukuman dioiplin adalah beroifat adminietratif 
yang kolihatannya ringan* Namun, bila diraoakan adalah be- 
rat sekali korqna hukuman tingkat oedang dan berat akan 
dapat mengurangi atau menghilangkan hak-hak kepegawaian*

Untuk dapat menjatuhkan suatu jenio hukuman disi-
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plin belum terdapat tolok ukurnya. Keadaan yang demikian, 
tidak akan lepaa dari kemungkinan tindakan straenang-wenang 
dari pejabat yefng berwenang menghukum.

3. TiHuan Ponulioaq
Penalieon ini bertujuan untuk memberikon ponjelasan 

dan pemikiran dalam rangka menjawab inti perraasalahan yang 
timbul dalam peraturan disiplin* Penguraian akan bertumpu 
pada ke£dilanf peraturan-peraturan kepegawaian, dan kebi- 
jakaanaan* Di damping itu, bertujuan untuk memenuhi perayar* 
ratan dan tuga^-tugaa untuk mencapai gelar ear j ana hukum 
dari Fakultas Hukum Univeraitae Airlangga •

4* Metodologl

a* Somber data*

Sumber data yang digunakan dalam pembahasan ini 
berdaaarkon atudi literatur yang bertumpu pada buku- 
buku, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang ada di 
Komandq Pondidikan Angkatan Laut (Kodikal) Surabaya*

b. Teknik pengumpulan data*

Pengumpulan data menggunakan teknik interviu dengan 
mengadetkan wawancara dengan petugas kepe gawaian,

c, Teknik analiaia data*

Dalam dGnganalisa data digunakan metode dedokai
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yang sifatnya analitis dengan memportimbangkan hal-hal 
yang beroifat yuridis*

5- Sisteftiatlka Pembahaaan dan Pertan/rcung.lawabannya

Pembahaaan dalam skripsi ini diousun sebagai ber-
ikut*

Bab I berupa uraian pendahuluan yang akan menjelae** 
kan arti pentingnya peraturan diaiplin dalam usaha untuk 
mevmjudkan pegawai negeri yang eempurna sehingga akan mem- 
perlancar penyelenggaraan pemerintohan dan pembangunan 
nasional* Tentu eaja kegiatan pemorintahan dan pembangunan 
akan terganggu manakala masih saja terdapat pegawai negeri 
yang bolum disiplin. Untuk mengataoi hal ini telah diten- 
puh kobijaksanadn pembinaan pegawai negeri yang telah di- 
tuangkan dalam undang-undang« Namun adanya beberapa pei>- 
aturan dalam usaha pembinaan pegawai negeri dan beberapa 
pertanggungjawaban hukum sebagai pegawai negeri tekah 
melatarbdlakangi agar peraturan disiplin dapat berjalan 
efektif* i

B&b XI mombahao pengertian dasar pegawai negeri* 
Pandangart yang didapat dari bab ini ialah peraturan hukum 
yang mendasari hukunan disiplin harus dijiwai nilai ke- 
adilan, nilai ekonomi, dan dapat mencapai tujuan* Dengan 
demildan pegawai negeri dalam melaksanakan tugas negara 
mendapatkan jaminan hukum*
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Bab III menguraikan peraturan dioiplin yang berlaku 
bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertumpu pada paoal 29 Un- 
dang-un&ang nomor 8 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 
nomor 30 tahun 1980* Pandangan yang didapat dari bab ini 
lalah agar penerapan peraturan disiplin dapat dilakeana- 
kan secara tepat dan raea keadilan dapat terpenuhi.

Bab IVjnengupas tentang permaaalahan peraturan 
disiplin dalam hubungannya dengan peraturan perundang^ 
undangaj* yang lain* Uraian akan bertumpu pada beberapa 
peraturan yang berlaku yang ada hubungannya dengan pern- 
binaan pegawai Kegeri Sipil* 1

Akhirnya bab V merupakan bab terakhir akan di- 
kemukakan kasirapulan dan saraiu

^Marsono, Peabahaoan Undan/*-undan# Hepublik J a ^ ^ ^ o m o r O a h u a J l ^ ^ e n t a n K ^ o k o ^ p o ^ o ^ e p ^  
flawaian. PffilChtifcsr aaro-Van Hoevo* Jakartaf lQ7Af h« 21 +

2Harief Harahap, Hiapunan Peraturan-pgraturan dan 
Porundanff-iyidanflan Regubxik Indonesia/ cet>11, Pradmra Paramita, Jakarta, 1975, h* 62*

3ibid. ;
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M I L  I K
PERPUSTAKAAN 

•ONIVERSITAS A1RLANGQAT 
S U R A B A Y A

B A B  II

PENGERTIAN DASAR TENTANG PEGAWAI NEGERI

1* Pnirniflati Daoar tentang Pegawai Negeri
Dalam subbab ini akan saya tinjau perumusan atau 

definisi pegawai negeri eekedar rumusan itu ada hubung- 
annya atau dapat dipakai untuk memenuhi pengertian 
•mengenai beberapa masalah tentang hukuman disiplin bagi 
Pegawai Negeri Sipil*

a. Beberapa penAapat dari para ilmuwan*

Perurnusan pegawai negeri dari ilmuwan, antara
lain s

it1) Logeman* dalam bukunya Staatorecht van Indie. 194? har» 
laman I8» monyatakan bahwa pegawai negeri adalah mereka 
yang telah maouk dalam openbare dienatbetrekking# Adapun 
yang dimakoud dongan openbare dienatbetrekking ialah_se- 
mua lingkungan peker jaan yang dikuasai oleh aturan-atur- 
an publik dan bukan euatu hubungan yang diatur oleh hukum

Aprivat.

2) Kranenbur^ dan Vcgting* (halaman 85) menyatakan bahwa 
paoal 1 ayat 1) dan ayat 3) Ambtanarenwet Belanda adalah 
ukuran formal saja* Pasal 1 ayat 1) dan 3) adalah oebagai 
berikut , "Pegawai menurut undang-undang ini, ialah* tiap

10
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orang yang diangkat dalam dinas publik untuk bekerja di 
negeri ini (=*di negeri Belanda)* Mereka yang bekerja unr- 
tuk negara berdaoarkan suatu perjanjian kerja menurut 
hukum privat j bukan pegawai negeri*"'*

3) Van der Pot (dalam bukunya Nederlandsstaatsrecht* hap- 
laman 284) berpendapat bahwa yang menjadi ukuran, ialahf 
penunjukan (aanstelling) • Beliau menyatakan bahwa pegawai 
adalah pejabat yang ditunjuk dalam suatu dinas publik ti
dal terraasuk mereka yang memangku suatu jabatan mewaldli 
oeperti peorang anggota suatu dewan porwakilan rakyat* 
seorang menteri* so orang presiden dan sebagfcinya*

4) Utrecht berpondapat bahwa ukuran yang dibuat Logemann
adalah ukuran yang terbaik oleh karena ukuran itu suatu
ukuran yang mattriil* Beliau menyatakan bahwa "pegawai
adalah tiap pejabat yang mempunyai suatu hubungan dinas 

7dengan Negara**11
Bari koonjpat perumusan tersebut di atas dapatlah 

ditarik keaimpulan bahwa harus ada unsur-unsur pokok ba
gi pengertian pegawai negeri t lingkungan pekerjaan yang 
dikuasai oleh hulcum publik dan koharusan adanya pongang- 
katan oleh negarfeu

b. Perumusan pegawai negeri berdaaarkan beberapa peratur
an perundang-undangan yang berlaku di Indonesia*
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PGrumusan pegawai negeri menurut %

1) Pasal 1 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1974 sebagai 
berikut ,

Pegawai negeri adalah mereka yang cetelah memenuhi 
oyarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perun&an#- 
undangan yaflg berlaku diangkat oleh pejabat yang mem- punyaiswewenang dan diserahi tugas didam suatu jabatan 
Negeri atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan ber- 
dasarkan suatu peraturan perundaii£j-undangan dan digaji 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*0

Dofinisi ini tidak banyak borbeda dari definisi 
yang lama yang ditetapkan dalam Undan&~undang nomor 18 
tahun 1961 hanya beberapa kata den ouounan bagian-bagian 
kalimat yang diubah, tetapi pokok>-pokoknya adalah sama*

Dari rumusan tersebut terdapat cmpat unsur pokok 
dalam pengertian pegawai negeri, yaitu, memenuhi syarat- 
oyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang ber*- 
wenang, diserahi tugas dalam jabatan negeri atau tugas la
innya , dan digaji monurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku* Mereka yang memenuhi empat unsur pokok ter
oebut termaouk pegawai negeri, sedang yang tidak meme
nuhi empat unsur pokok tersebut bukan pegawai negeri.^

2) Kltab Undang-undang Hukum Pidana,

Dalam paeal-pasal kejahatan jabatan (pasal 413 oam- 
pai dfcngan 437) pada pokoknya dianggap sebagai pegar* 
wai negeri d&n atau dieamakan dengannya adalah fse-
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orang yang eecara tetap atau untuk sementara diserahi 
so ouatu jabatan publik’• Kemudian dalcun pasal 92 KUKP 
diterangkan bahwa terraasuk dalam arti pegawai negeri 
•orang-orang yang dipilih dalam pomilihan-pemilihan 
berdasar peraturan-peraturan umum dan juga mereka 
yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota 
dev/ah rakyat dan dewan-dewan daorah, serta Kepala-ke- 
pala Desa* £an sebag&inya#10

Jadi, pengertian pegawai negeri menurut KUHP itu adalah 
luao Dekali, tetapi pengertian ini hanya berlaku dalam 
hal ada orang-ofrang yang melakukan kejahatan dan atau pe
langgaran jabatan, dan tindak pidana lain yang dieebut 
dalam KUHP#

3) Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 menyatakan bahwa pegs-
wai negeri yang dimaksud oleh undang-undang juga orang*
orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara
atau daorah atau menerima gaji atau upah dari suatu
badanr-badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan
negara atau daerah, atau badan hukum lain yang memperguntv*
kan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau mar-
syarakat* Undang-undang ini memperluao arti pegawai negeri

11dan hanya berlaku dalam hal tindak pidana korupsi#

Di oamping perumusan atau definisi pegawai negeri 
seperti teraebut di atas masih terdapat peraturan-peratur- 
an yang memandaag sebagai pegawai negeri, seperti mereka 
para pejabat bank sentral dan bank mllik negara dan pejabat
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tertentu dalam perusahaan milik negara dan kepala desa de^ 
lam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1976 tentang Keang- 
gotaan Bartai Politik dan Golongan Karya bagi pegawai ne
geri, dan lain-lain*

Dari rumuean atau definlsi tentang ietilah pegawai 
negeri menurut peraturan perundong-undangan yang berlaku 
di Indonesia di atas, Sastra Djatmika dan Uarsono mengam- 
bil kesimpulan t

a. Definisi untuk istilah pegawai negeri adalah yang 
ditetapkan dalam pasal 1 huruf a Undang-undang nomor 8 
tahun 1974J
b. Di camping itu dalam berbagal peraturan ditetapkan 
pula suatu pengertian yang lain tentang pegawai negeri, 
tetapi yang hanya berlaku dalam hal-hal yang diatur 
dalatt peraturan itu;
o« Apabila dalam sesuatu peraturan perundang-undangan tidak ditetapkan suatu pengertian khuous tentang pegar* 
wai negeri, maka yang berlaku adalah pengertian menu
rut definisi1 yang dice but dalam pasal 1 huruf a Undang- 
undang nomor o tahun 1974*12

Berdasarkan kesimpulan baik menurut perumusan atau 
definisi para sarjana maupun menurut peraturan perundang- 
undangan yang berlaku di Indonesia, maka pengertian tentang 
pegawai negeri dapat diambil kesimpulan, yaitu, pekerja p*v 
da lingkungan pekerjaan yang dikuaaai oleh peraturan hukum 
publik atau dengan perkataan lain bekerja untuk negara, dan 
mereka inlpun maeih dibatasi lagi yaitu mereka beker ja atao 
dasar hubungan hukum publik dan tidak berdasarkan hubungan 
hukum private

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka perlu
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saya ketengahkan siapa saja yang tormaouk pegawai negeri 
dan siapi saja yang tidak termasuk pegawai negeri«

Ayat (1) pasal 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1974 
menetapkan bahwa pegawai negeri sesuai definisi dalam par 
eol 1 huruf a terdiri dari s Pegawai Negeri Sipil dan 
Anggota Angkatah Bersonjata Republik Indonesia (tentang 
anggota ABRI ini tidak akan saya bahas atau dikesamping- 
kan).14

Sdlanjuthya dalam ayat (2) pasal 2 nya menetapkan 
bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari t
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat*

lldnurut penjelasannya yang dimaksud Pegawai Negeri 
Sipil Pusat terdiri dari t
1) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajlnya dibebankan pa
da anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja par* 
da departemenf lembaga pemerintah nondopartemen, kesekre- 
tarlatan lembaga tertinggi/tinggi negara, Inst ansi verti- 
kal di daerah-daerah, dan kopaniteraan pengadilan*
2) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan 
jawatan.
3) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau di- 
pekerjakan pada daerah otonom*
4) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdaoarkan aesuatu 
peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjo-
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kan pada badan tain, aeperti perusahaan umum» yayasan dan 
lain-lain#

5) Pegawai Negeri Sipil Pueat yang menyelenggarakan tugao 
negara lainnya, seperti hakim pada pengadilan negeri dan 
pongadilan tinggi, dan la in-lain*

b» Pegawai Negeri Sipil Daerah*

Pegawai Kegeri Sipil Daerah yang dimaksud adalah .
Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom.

Daearah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyal bat as wilayah tertentu yang berhak* berwe
nang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sejidiri, berdasar ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-un&ang tentang Pokob-pokok Pemerintahaa di dar- 
erah lUndan^-undang nomor 5 tahun 1974 LN tahun 1974 nomor 38J#1*

Jadi seperti Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Tingkat I 
Jawa Timur, Peg&wai Negeri Sipil Daerah Otonom Tingkat II 
Surabaya | dan sfcbagainya*

e# Pegawai Negetfl Sipil lain yang ditetapkan dengan per- 
aturan pemerintah*

Uengenai Pegawai Negeri Sipil ini hingga sekarang 
belum tetfdapat oesuatu penjelasan tentang fiiapa mioalnya 
yang dimaksud termasuk di dalamnya* Dan aampai sekarang 
pula tidak ada peraturan pemerintah mengenai hal ini, oo- 
hingga untuk sementara belum dapat dijelaskan#

Sedangkan yang tidak termaouk pegawai negeri , mes* 
kipun mereka bekerJa untuk negara* pemerintah dan masya-
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rakat, untuk menyelenggarakan pemorintahan dan pembangunan
oazna seperti pegawai negeri, yakni*

a* Pejabat Negara; b. Pekerja; c. Pegawai dengan ikat- 
an dinas (lebih tepat t perjanjian kerja) berdaaarkan keteatuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Sipil;
d. Pegawai dengan ikatan dinas untuk waktu terbataa j 
o* Pegawai bulanon menurut paoal 20 ayat (2) PGPS**
1968; f. Pegawai deaa; dan g« Pegawai Perusahaan Umunu

Perumusan ini adalah merupakan pengertian dasar dari 
pegawai negeri dalam keadaan diam.

Perumusan atau definisi serta kejelasan siapa yang 
termacuk pegawai negeri dan yang tidak termasuk pegawai ne
geri adalah penting so kali dalam hubungannya dengan peratuav
an dioiplin yang menjadi pokok tlnjauan skripsi ini,

2# Hak-hak dan Kewa.1 iban-kewa,1 lban Perawai Negeri

Setelah mengetahui unsur-unsur pokok mengenai pert** 
muoan pegavrai negeri, narilah nokaroag kith toehelaah bebe
rapa hafo-hak dan kewa j iban-kewa j lban dari setiap pegawai 
negeri. Hlngga denga^ domikiant kita dap̂ .t dengan jelas 
nanti membedakannya yang manakah kela3.aian terhadap kewa- 
j iban-kewa;] lban, pelanggaran terhadap larangan-lax^vn^an 
dari oeorang pegawai negeri; dan pelanggaran terhadap 
hak-hak oe orang pegawai negeri dari fihak penguasa atau 
negara sebagai pemberl kerja*

Antara hab*-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pegawai 
negeri ada hubungan yang erat* Tentang hubungan Ini Log©-*
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matin dalam bukunya Het Staatorecht van Indonesia (het 
formele system)* 19f& halaman 205 menyatakan oebagai ber- 
ikut :

Barang siapa yang menerima ouatu jabatan, menerima ju
ga kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan Jabatan itu# 
Tetapi sebaliknya pada fihak yang lain, biasanya dibe- ri kepada yang bersangkutan beberapa hak, seperti hak 
atao perabayaran jasa, hak ataa cuti, hak atas penoiun dan beberapa kountungan lagi.̂ **

Dari pendapat teroebut saya dapat menyimpulkan bahwa hak- 
hak Pegawai Kegeri dapat dibagi dalam hal-hal mengenai : 
Penggajian atau pembayaran atas jaoa-jaoanya, pensiun, 
cuti, dan beberapa keuntungan yang lain.

a, Hak penggajian.
Gaji sebagai balas jasa atau penghargaan atao 

prestasi kerja, haruo dapat memenuhi kebutuhan hidup ber- 
sarna ko luar go nya oecara layak, sehingga dengan demikian 
ia dapat memuoatkan perhatianuya dan kegiatantjya untuk 
melakoanakan tugpo yang dipercayakan kepadauya. Mengenai 
penggajian Pogawai Negeri yang berlaku oekarang adalah 
yang dirumuokan dalam paoal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 
197k * Setiap 'Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang 
layak oeouai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Penghaoilan Pegawai Negeri tordiri dari gaji po
kok ditambah dengan tunjangan-tunjangan, dikurangi dengan 
potong-potongan tertentu maoing-maoing oeouai dengan per
aturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundangan
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tentang penggajian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam per
aturan pemerintah. t Peraturan Gaji Pegawai (PGP) tahun 
1948/1950# Peraturan Gaji Pegawai Kogcri (PGPN) tahun 
1955, Peraturan Gaji Pegawai Negeri (PGPN) tahun 1961, 
Peraturan Gaji Pegawai Kegeri Sipil (PGPS) tahun 1968, dan 
yang sekarang berlaku adalah Peraturan Gaji Pegawai Nege
ri Sipil (PGPNSj tahun 1977*

Sdhubungan dengan adanya pcrubahan-perubahan gaji 
pegawai riegeri, saya sebutkan pendapat Utrecht sebagai 
berlkut * <

Pegawai berhak (hak itu sebagai ponghargaan jasa) atao 
pembayaran gaji, juga dalam hal ia - oleh sebab-sebab 
yang bukan fiesalahannya - tidak memangku suatu jabatan. Tetapi pemerintah (tetap) berhak mengubah tinggi- 
nya penggajian itu, bilamana keadaan memerlukan suatu perubahan. Bukankah, pemerintah tetap berhak menroor- 
ganisasi dinas publik dan foroasi pegawai? Heorganise 
si dinas publik dan formasi gegawai itu dapat membawa perubahan dalam penggajian*18

Berkenaan dengan kebebasan negara menreorganisasi 
dinas publik seperti diuraikan Utrecht teroebut di atas, 
yang membawa perubahan penggajian hamolah kita ingat akan 
tugao dari Negar^ Republik Indonesia*

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 aline a ke- 
empat seperti yang tersebut dakam bab I halaman 1 skripei 
ini diterima aliran pengertian negara kesatuan, negara 
yang melindungi oegenap paham perseorangan, segala pahom 
golongan* Negara wajib memajukan kesejahteraan umum daa
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mewujudkan keadilan oosial bagi seluruh rakyat. IniXah 
dasar utama yang tak bolch dilupakan oleh negara*
Pasal 27 ayat 2 Undang- undang Dasar 1945 menyatakan* .tiw 
ap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan* Juga pasal 23 ayat (3) 
nyataan Sedunia tentang hak-hak (Asasi) manusia menyata- 
kan* *"3etiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas 
pengupahan yang adil dan baik yang menjamin penghidupan- 
nya borsama keluarganya, sepadan dengan mart aba t manusia f 
dan jika porlu ditambah dengan bant uan-bant uan sosial lê * 
irniya,*'19

Jadi kebebasan negara mengurangi pegawai (refonaar 
oi pegawai) dan lain-lain tindakan (mongubah eerta menyu- 
sun penggajian pogawai negeri) haruslah didaoarkan atas 
kotentuan-ketentjuan tersebut di atas, jangan sampai malnh- 
an monterlantarkan si pegawai negeri tersebut* Hal ini 
perlu saya kemukakan mengingat bahwa jenis hukuman dioi
plin antara lain penurunan pangkat dan lain-lain yang se- 
rupa, yang secara langsung atau tidak langsung mempengor* 
ruhi penggajian pi pegawai negeri yang beroangkutant khu- 
ouonya berarti mengurangi hak>-hak si pegawai negeri*

b* Hak Pensiun#

Menurut pfraal 10 Undang-undang nomor 8 tahun 1974 
dan penjelasannya yang dimaksud pensiun ialah jaminan har* 
ri tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri
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yang telah hertahun-taliun mengabdikan dirii^a kepada Kega- 
ra. Penaiun adalah hak oetiap Pegawai Kegeri yang memetmhi 
oyarat-oyarat* pan eyarat-oyarat yang diraakoud sesuai de
ngan ketentuan dalam Undang-tJndang nomor 11 tahun 1969 dan 
Peraturan Pomorintah nomor 32 tahun 1979* Undang-Undaug 
ini di oampiug meugatur penaiun pegawai juga mengatur ten
tang penaiun janda/duda, bagian penaiun janda/duda, dan 
penaiun Janda/duda yang diberikan kopada orang tuanya.

Da oar urauqn dari pada hak penaiun ialah saraa dengan 
da ear umum dari pada hak penggajian kopada Pogawai Kegeri, 
No gar a/Pemerintah mempuirjrai tugao meuyelenggarakan keae- 
jahteraan berooma.

Daoar-daoar Jaminan hari tua bagi warga negara yang
haruo dilokoanakan oleh Eegara, kita dapati pada paoal 36
Undang-Undang Daaar SemontairQ (1950) yang menetapkan ;
"Penguaoa memajujean kepaotian dan Jaminan aoaial, teriati-
mewa pemaotian dan penjaninan oyarat-oyarat perburuhan
yang bailc, pencegahan dan pemberantaaan pengangguran oerta
ponyolonggaraan peraediaan untuk hari tua dan pemeliharaan
Janda-Janda dan #nak yatim piaturt* Juga dalam paoal 25
ayat (1) Pornyataan Sedunia tentang Hak-hak (Azasi) Manu-
oia, oebagai borikut :

Setiap orang berhnk atao tingkat hidup yang raenjamin 
fceoehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarga- 
nya, termasuk aoal mafeanan, pakaian, perumahan dan 
perawatan keaehatan, serta uoaha-uoalia oonial yang di- 
perlukan, dan berlaku ataa jaminan di waktu menjalani
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panganglid, janda, lanjut uoia atau mengalami kekurang- 
an nafkah lain-lain karena keadaan yang di luar kekua- 
oaannya.?0

Seouai dengan daoar-daoar toroebut maka dalam un- 
dang-*ui;dang penaiun taliun 1969 ini, pemerintah benar-benar 
memperhatikan kooojahteraan para warga Kegaranya terutama 
Pegawai Ifogeri pada uoia lanjut telah berjaca bagi Kegara.

c. Hak cuti*

Menurut paoal Q Undang-Undang Honor 6 Tahun 1974 dan 
petijolaoaniya, cuti adalah tidak maouk korja yang diijinkan 
dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangTea uoaha untuk raen- 
Jamin kooegaran jaamani dan rohani, Cuti ialali hak cetiap 
Pegawai Ntogeri* Vntuk Pogawai Kegeri Sipil peraturan pe- 
laTcoanaan cuti diatur dalara Peraturan Pemorintah Nanor 2l| 
Tahun 1976.

Cuti Pogawai Kegeri Sipil ada 6 macam tordiri daris 
Cuti Tahunan (khuouo untuk Guru di lingkungan Departenmi 
P & K ditiadakan), cuti oakit, cuti beroalin (khuouo bagi 
Pegawai ITogorl Sipil wanita), cuti besar, cuti alaaan pan
ting, dan cuti di luar tanggungan He gar a (bukan hak, teta- 
pi kebijakoanaan pimpinan untuk kopentingan pribadi pega
wai). Ke enam mac an cuti ini maaing-maoing hak yang berdi- 
ri oendiri, kecuali cuti tahunan telah diperhitungkan (hi- 
lang) bila pada tahun yang beroangkutan aoorang Pegawai 
Kegeri Sipil mengambil cuti beoar#
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H&k cuti tersebut tidak pernah termasuk dalam ke-
tentuan undan^undang dasar kita. Dasar pemberian cuti
dapat kita dapatl di dalam pasal 24 Pemyataan Sedunia
tentang hak-hak (Asasi) manusia oebagai berikutj "Setiap
orang berhak atas istirahat dan liburan termasuk juga
pembatasan-pembataaan jam kerja yang layak dan hari-hari

21liburan berkala dengan menerima upah*,f

Sesuai dengan dasar tersebut r maka dalam Peraturan 
Pemerintah nomor, 24 tahun 1976 ini pemorintah benar-benar 
memporhatikan kedegaran jasmani dan rohani bagi pegawai 
negeri yang telafr boker ja selama jangka waktu tertontu*

d* Beberapa keun^ungan yang lain*

Beberapa keuntungan yang lain sebagai hak Pegawai 
negeri Sipil ini pada gar is besaxnya meliputi t
1) Hak kenaikan pangkat reguler* oleh sebab itu apabila 
seorang Pogawai Kegeri Sipil telah memenuhi syarat-syar- 
rat yang ditentukan tanpa terikat jabatan dapat dinsdkknn 
pangkatnya, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk me- 
nundanya* Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil diatur 
pada pasal 18 Undan^undang nomor 8 tahun 1974 jo* pasal 
7 dan 18 Peraturah Pemerintah nomor 3 tahun 1980.
2) Pegawai negeri dan keluarganya pada waktu sakit atau 
melahirkan berhak memperoleh bantuan perawatan kesehat- 
an9 dan yang meninggal dunia memperoleh bantuan. Hak ini
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diatur dalam pasal 32 Undang-Undang teroebut Juneto Per- 
aturau Pemerintah ncmor 12 tahun 1981.

3) Pegawai Kegeri Slpll yang oakit dan cacad karena dims 
berhak raendapatkan pengobatan, porawatan, dan rehablllta- 
oi, oerta tunjangan cacad. Hak lnl diatur pada Peraturan 
Pemerintah nomor 12 taliun 1981*
If) Hak keoejohteraan lain seperti oebagai anggauta asuran
al oooial yang dlkelola Peruoahaan Umura TASPEN bagi Pega
wai Negeri Sipil pada umumnya, dan Feruaahaan TJnnun ASBRI

ibagi anggauta ABRJ dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Departemon Fertahanan Keamanau*

Keempat hale tersebut di atao merupakan hak pokok, 
yang mungkln dalaih raenjatuhkan hukuman dioiplin juga di- 
pertimbangkan dengan oekoama antara kooalahan dengan 
pengurangan hak-hak tersebut di atao.

Setolah kit a mongetahui hak-hak dari pada pegawai 
berdaoarkan boberapa peraturan umum berupa uidaug-uudang 
atau pun peraturan khuauo, marilah oefcaraiig kit-a tinjau 
kew a j iban-kewa Jib au yaug penting,

Tentang kewa J lban Pegawai Kegeri Utrecht berpen- 
dapat bahwa :
a* Pejabat haruo beruaaha menjadi 00orang pejabat yang 
balk yaitu berunaha oebanyak-bai^rakuya (menurut don ae- 

ouai kemampuanŝ ra) menjalaHcan pekorjaannyaj
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b. Pejabat wajib menyelenggarakon pekerjaan bercautu menu- 
rut dan aoouai dengan komampuan korjaitfa;

c. Porbuatan-perbuatan yang diadakan oleh oeorang pejabat 
haruo oeouai dengan peraturan-peraturan dan azaa-azao hu
kum yang tolah ditentukan untuk jabatannya. Jadi pejabat 
tidak boleh bertitidak oecara oewenan^-wenang;

d. Peiighidupan pe jabot di luar llcgkuugan peforjaan haruo 
baik pula, maka dari itu oyarat-oyarat mengenai kelakuan- 
nya dalam penghidupan pribadi, bahfcon oyarat-oyarat me
ngenai kelakuau keluarganya dalam porgaulan umum, Juga 
oyarat-oyarat mengenai penghargaan dari maoyaraknt terha
dap dirii^a* Pejabat harus tetap ingat akan kelakuannya 
dalam pergaulan umum dapat mempongaruhi kohormatan raaoya- 
rakat terhadap Tcefcuaoaan Negara pula;

e. Pejabat haruo raongutainakan sebanyak-banyakuya kepen-
tingan jabntan yaitu kepontingan Negara atau lebih tepat
kopentingan rakyat* Pejabat x-fajib cienjalanlcan pekBrjaan-
cya menurut azao-a&ao hukum yang telah ditentukan bagi
pokorjaan itu clan pendapat oendiri aerta kepeiitingati oen-
diri oobanyak-bazjyaknya haruo dijauhkan dari ouasam pe-

2dkorjaan teroebut*

Koliraa pokok kewajiban teroebut dapat aaya oebut- 
kan oebagai oyarat kerajinan, kecakapan, mempertahankan 
liogara hukum, oyarat kehidupan pribadi, dan cyarat meng-
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utaraakan kepentingan negara di atao kepentingan oendiri 
bagi Pegawai Neg?ri.

Perincian dari pada kolima kewajiban pokok yang 
merupakan pula lima oyarat bagi Pegawai Negeri menjalaukan 
kowajibannya dapat diporinci lagi oebagai berikut i 
a* Kewajiban bor&aoai’kan/yang ada hubuugannya dengan tu- 
gaa, b. Kewajiban yang tidak langoung berhubungan dengan 
tugao dalam jabatan, melaitikan dengan kedudukannyo oeba- 
gai Pegawai Kegeri pada umumi^a, c« Kewajiban lain.^3

Dari ketiga kewajiban teroebut di ataa dua kewa
jiban (yaitu a dan b) ditetapkan dalam peraturan-peratur
an, oedangftan kewajiban yang teraTdiir (yaitu c) tidak di- 
tapkan dalam peraturan.

a. Kewaj iban-kewa jib an berdacarlcan/yang ada hubungannya 
dengan tugaa.

Setiap departemen dalam mongomban tugao pemerin- 
tahan guna mottcapai tujuan Naaional mompunyai tugao pokok 
naoii^-masing. Departemen Per ta ha nan Keamanan mempunyai 
tugao pokok dan futigoi-fungoi oeperti yang ditetapkan da
lam Keputuoan Prooiden Nomor 7 Taliun 1974* Sedaî $kan da
lam Keputuoan Presiden Nomor I4J4. Tahun 197U menetapkan tu
gao pokok dan fungdi-fungoi dari keoatuan-keoatuan orga- 
nioaoi dari departemen-departemen (non Departemen Haflfcam), 
oeperti Sekrotariat Jenderal, Dir elet ora t Jenderal, Inopek-
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torat Jendoral, Badan Qtau Pusat, dan ousunan organisasi 
lain,

Tugas pokok dan fungai-fungoi keoatuan-kecatuan or- 
ganioaoi adalah merupakan kewajiban keoatuan itu, yang 
berorti kewajiban par a pimpinainiya oeperti Sekrotario Jen- 
deral, Direktur Jendoral, Iuopoktur Jeuderal, Kepala Badan 
atau Kepalo Pucat, dan pimpinan aatuan organioasi lain un
tuk dilako&nakanxiya*

Perumuoan tugas pokok dan fungoi-fungai tingkat Bi
ro, Inopektorat, Direktorat* Sekrotariat Inopoktorat Jen- 
deral dan lain-lalmiya, ditetapkan oloh maoing-maaing Men
tor i oe telah mendapat perse tujuan dari Mentorl Penertiban 
Aparatur Eogara.

Tugao pokoft̂  fungsi-fungal, dan porumuaan oecara 
terperinei yang ditetapkan oleh Montori racoing-maaing me
rupakan kewajiban yang haruo dilaknanokan oleh para Pega
wai Kegeri. Dan tejitu aaja Juga termasuk tugas-tugao da
lam Jabatan lain yfcng banyak ragamiya.

b. Kowajiban-kowajlban yang borliubungan dengan kedudukan- 
ijya aebagfti Pogawai Uegeri pada umumiya.

Kewajiban-kewajiban ini tidak langsung berhubungan 
dengan tugao dalam Jabatan, to tap i lebih banyak berhu
bungan dengan kedudukan Pegawai Negeri oebagai uiiour Apa
ratur IJegara, Abdi Negara, dan Abdi Maoyarakat,
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Kewa j ib a n* kewajiban ini ditetapkan dalam banyak peratur- 
an-peraturan, datt oecara garia besar oebagai borikut :

1) Yang ditetapkan dalam tJndang-Undang Nomor 8 Taliun 1974 
yaitu pada pasal-paoal 4, 5# 6, 26, 27, 28 dan 29 serta 
pada penjelasannya.

2) Yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan di luar Un- 
dang-Undang Nomor 8 Tahun 1974# yaitu dalam :
a) Paoal 2 Peratiaran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ton- 
tawg Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan 
Pemerintah ini peraturan pelakaana dari pada paoal 29 Un- 
dang-Undang Komor 8 Tahun 1974# da11 yang akan saya bahao 
tersendiri dalam bab III skripsi inij

b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sum- 
pah/Janji Pegawai Negeri Sipil* Sotlap Calon Pegawai oe- 
gera oetelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib 
mepgangkat aumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, adalah me
rupakan kesanggipati untuk mentaati koharuoan atau untuk 
tidak melakukan larangan yang ditontukan, yang dlikrar- 
kan di hadapan pejabat yang berwenang menurut agama atau 
kepercayaani^-a kepqda Tuhan yang Mahaeoa. Poraturan Pe
merintah ini adalah peraturan pelakoana dari pada pasal 
26 Undang-tJndang Nomor 8 Tahun 1974#
c) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah 
Jabatan Pogawal Negeri Sipil dan Auggauta Angkatan Pe-
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rang. Peraturan ini raasih berlaku oampai sekarang oebagai 
peraturan pelakaana dari pada paoal 27 TJndang-TJndaug No
mor 8 Tahun 1974* Sumpah jabatan ini ha nya wajib diucap- 
kan oleh Pegawai Negeri yang diangkat dalam jabatan ter
tentu, biasanya adalah auatu jabatan pimpinan atau suatu 
jabatan penting*

d) Ayat (1) paoal 528 KUH Pidana, yaitu kewajiban menyim-
pon ourat rahaoia. Seorang Pegawai Negeri tidak diperbo-
lehkan tanpa ijin pembeoar yang berwenang ;

le aetyaliu atau raemetik isi aurat rahaoia jabatan kepu^yaan Negeri atau badan-badan Negeri, a e dang pe
merintah umum telah memerintahkan oupaya dirahaoia- 
Icon. 24
2e mengumumkan eelurulinya atau oebaglan iai ourat- 
ourat yang menurut/teroebut le.
3« mengumumkan keterangan-keterangan yang dirauat da
lam ourat-aurat yang dimaksudkan di le, oedang maouk 
akal, bahwa ia oeharusiiya dapat meliyangka,*bahwa ke- terangan tersebut adalah beraifat rahaoia. *

e) Peraturan Pemerintah Noraor 24 Tahun 1976 tentang Cuti 
Pegawai Negeri Sipil. Setlap Pegawai Negeri Sipil mempu- 
nyai kewajiban memberltahukan oecara lisan atau tertulis 
bila tidak maouk kerja karena oak it untuk jangka waktu 
tidak lebih dari 2 hari kerja;

f) Keputuoan Preoiden Nomor 10 Tahun 19714. tentang Bebera
pa Pembataoan Kogiatan Pegawai Negeri dalam rangka penda- 
yagunaan Aparatur ftegara dan Keoederlianaan Hidup. Set lap 
Pegawai Nefpri diwî jibkan melakoanakan pola hidup oeder-
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ham, antara lain oeperti apabila menyelenggarakan pera- 
yaan yang beroifat pribadi misali^a ulang tdiun, perka- 
winan, dan la in-la in, agar dilakukan oecara sederham, 
tidak berlobih-lebihan;

g) Paoal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 ten
tang Keanggautaan Pegawai Kegeri Sipil dalam Partai Poli- 
tik atau Golongan Karya. Pegawai Kegeri Sipil yang meme- 
gang Jabatan-Jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggau- 
ta Partai Politik atau Golongan Karya, kecuali dengan 
ijin tertulis dari pejabat yang berwenang. Dan pasal 7 
nya me net ap kan bahwa Pegawai Kegeri Sipil yang tidak me- 
megang Jabatan dimaksud dalam pasal 2, dan hendak menjadi 
anggauta Portal Politik atau Golongan Karya wajib membe- 
rltabnkan oecara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

o. Kewa j Iban-kewa j lban lain.

Yang dimaksud dengan kewa j iban-kewa jib an lain ada
lah Jcewajiban-kewajiban yang tidak ditetapkan dalam seau- 
atu peraturan* dan yang be r dasar at as adat kebiasaan dalam 
hal oikap dan tingkah laku yang balk, yang harus dilakukan 
dan oikap serta tingkah laku yang Jelek yang tidak boleh 
dilakukan, baik dalam jabatan Kegeri maupun dalam masyara* 
knt umura.

Dalara Undatjg-Undaiig Nomor 8 Tahun 1974 hanya ter
dapat ketentuan pokok mongonai sikap dan tingkah laku 
yang baik itu. Mioali^a dalam pasal 5 ditetapkan, bahwa
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uetlap Pegawai Negeri wajib mentaati segala paraturau 
peruiKLang-undangan yang berlaku dan raelakoauakan tugao 
kedinasan yang dipercayakau kopadai^ dengan penuh peng- 
abdiau, keoadaran dan taî ggung jawab, Tetapi cara pelak- 
oauaannya pengabdian, keoadaran dan taUggung jawab tidak 
dlperinci lebih lanjut, karena terlalu banyakî ya perbu- 
atan-perbuatan, oikap dan tingkah laku yang baik atau 
yang jelek, serta variaoi-variaoi dalam rangka pengabdi- 
an, keoadatfon, dan tonggung jawab.

Perbuatan-perbuatau, oikap, dan tingkah laku ini- 
lah haruo berdaoarkan adat kebiaoaan yang baik* Mioalnya; 
Setiap Pegawai Tirjiggi pada waktu ko kantor sebaiknya me- 
makQl daoi atau poknian oeragam yang baru dioertika. Hal 
ini pooitlp aehingjga bila dilakukan akan menjunjung ting- 
gi mar tab at Pegawai Kegeri,

Selanjutnya di kantor, Pegawai Kegeri tidak boleh 
membuat keonaran, berteriak-teriak, menyanyi-nyanyi atau 
ribut-ribut, Tidak boleh beroanda ooenaki^a oeperti di 
rumah atau maln-raain, main kartu, main catur, ngobrol, 
sering keluar kamar, rosnunda-nunda penyeleoaian pekorja- 
an dan hal-hal lain yang negatif*

Perbuatan-perbuatan, oikap, dan tingkah laku ae- 
perti toraobut di atao tidak ditetapkan dalam peraturan,

Perbuatan-perbuatan, oikap, dan tingkah laku yang 
negatif oeperti yang dioebut teraJdiir maolh banyak ter*
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jadi, dan rupanya tidak mungkin dapat diperbaiki atau di- 
hindarkan dengan penetapan peraturan perundong-undangan. 
Hal ini hanya mungjcin dapat diperbaiki atau dihindarkan 
dengan pengawaean dan atau biafringan langsung terhadap 
oetiap Pegawai Kegeri* Atau dengan me 1:0 ip taka n ouatu oua- 
oana Jrarja yang dalam ilrau adminiotraoi Ibgara diaebut 
high moralo atau moril yang tinggi, Tetapi Iial ini ada 
d i luar 11 ngkup hukum Tee pe gawa io n. 2 5

Demikianlah penggolongan terperinci dari pada kewa
jiban Pegawai Kegeri yang dalam gario beoarnya meliputi 
lima pokok teroebut di atao.

Hal ini oangat penting diketahui oleh oetiap P«rga- 
wai Kegeri dalam hubungan dengan hukuman disiplin oebagai 
oankoi terhadap kewajiban oi Pegawai Nogeri bila molaku- 
kan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut di atao.

Unour molalaikan kewajiban adalah unour utama dalam 
pecxakaian do oar inenjatuhkan hukuman disiplin, Melalaikan 
kewajiban baik yang tertera dalam peraturan tertulio mau- 
pun tidak tertulio* Sedang unour melakukan perbuatan yang 
oeharuonya tidak dilakukan adalah unaur kedua bagi daoar 
dijatuhkan hukuman disiplin.

Unour-unour teroebut adalah oangat oubyektif oi- 
fatiiya, oebab ukuran-ukuron apakah perbuatan itu tercela 
atau tidak tergantung pada penilaiau maoyarakat dan peja-
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bat yang berwenang menghukum. Maka dari itu si Pegqwai 
Kegeri yang diperoalahkan haruolah me nya dari dais mengin- 
oyafi oedalam-dalamnya, bahwasanya ia adalah Pegawai Ke
geri. Dan haruo sang&up meugintegraoikan dirl agar dapat 
mengetahui ukurail-ukuran atau pola-pola maoyarakat, di 
mana ia oebagai warga Negara terpercaya dari maoyarakat,
Ia haruo menjalaulfcan go gala kohoiidak dari maoyarakat dan 
Regara, oebagaimapa kita ketahui bahwa Pegawai Negeri 
adalah pelakaana 4a ri pada so gala rencana/plaxming fleg&ra.

3. Satikoi Perdata bagi Pegawai Nager!

Laiam kita meneari perurauoan pengertian Pegawai Ne- 
gori, kita dapati pexmmuoan dari paoal 1 Ambtenarenwet 
Togori Belaido Tahun 1929.

Utrecht berpondapat bahwa ukuran-ukuran yang di- 
oebut dalam paoal 1 ayat 1) dan 3) Ambtouareuwet Kegeri 
Belanda teroebut di atao belum tnembedakan oecara materiil 
antara pejabat pofflwai dan pejabat bukan pegawai, melain- 
kan hanyalah ukuran farmil oaja. Yaitu bentuk dari hu
bungan antara pejabat dan Negara menantukan upakah pejabat 
itu pogawai atau pfckerja berdaoarkan pcrjanjian kerja. 
Ukuran terbaik rnemrut Utrecht adalch ukurau yang dibuat 
oleh Lo00mann, karena ukuran materiil. Pegawai adalah ti- 
ap pejabat yang mompunyai ouatu hubungan dinao dengan Ke- 
gara.^
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Apafcnh hubungan dinas itu? Diterangkan oleh Loge- 
maini dalam bulcunya Staatarecht van het Nederlando Indi8 
ha lam a n 19 : ''Bahwa hubungan dinas publik itu akibat ou
atu pelamaran dan auatu peneriraaan, jadi akibat suatu 
perJonJiau.27

Lebih dijelaflTcan lagi oleh Logeraann dalam bukunya 
Hot staatarecht vfin Indones8 (hot fomolo system) 1954 
haloman 205 * "Hubungan dinaa itu adalah ouatu hubungan 
hukum antara dua fihak - di oini pemerintah dan pegawai - 
yang ditimbulkan karona perooauaian kehendak dengan ouka-

Ditogackan pula oleh Utrecht bahwa :
Menurut beberapa pengarang lain - Kleintjeo, Van der 
Pot, Van der Grinter, Van Urk, Donner = maka hubung
an dinao publik itu akibat ouatu perbuatan hukum 
yang bersegi 0a tu, yang dilakukan oleh Pemerintah, 
yakui penun.lulcan (aa no telling) orang yai*G beraangkut- 
an dalam jabatannya. Kami tidak dapat menyetujui ang- 
gapan yang teraldiir * MemaMglah, penunjukan itu auatu 
perbuatan hulcum yang beroegi oatu, tetapi auatu akibat dari hubungan dinaa publik itu bukan poris tiwa 
hukum (rechofoit) yang raanimbulkannya* Sebelum penunjukan, telah diadakan suatu perjanjian ini aelanjut- 
nya polaraar Itu diangkut (benoemd) dalam cuatu jakot- 
an, bahkan ia terpakoa menerima pengangkatan itu«29

Prino menyatakan pula bahwa :
Juga di dalam perkara pengangkatan dalam jabatan Ke
geri yang menjadi perooalan beoar itu, raaaxiya tidak 
akan baiyak yang menentaig bllamana dikomukakan, bah
wa tujuan terckhir segala tata cara pengangkatan ter- 
oebut yakni mendapatkan jabatan Kegeri, adalah baliwa 
pada kedua pihak ternyata ada poroeouaian kehendak. Sebab, biasanya yang akan menjadi Pegawai Kegeri 
mongajulcan lama ran (berhubung dengan panggllan yang
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yuridio dnpat digugat maupun tidak), kemudian admi- 
niotraoi Re gftra membuat ourat keputuoan pengangkatan- lalau metiyarapaikan ourat koputuran t era ©but ke- 
pada yang beroangkutan. Tindakan "oepihak" ini (ke- 
putuoan) tidak berakibatkan, bahwa orang yang diang-> kat lantao men jadi berhak oaja atao gaji atau menjadi 
b erica wa jib an untuk mulai bo kerja. tfalaupun demikian, 
tindakan ini mempunyai akibat hukum. Tindakan teroe
but mempunyai arti oebagai penawarau formil dan bagi 
yang dian#cat moXahlrkan hak untuk menerima jabatan 
teroebut donfpan a o gala akibat nya, mengenai gaji dan 
wewenang yang berhubungan deugau Jabatan. Dengan ter- Jadi^ya peneriraaan jabatan ini - pada peneriraaan ja
batan tingkat rendahan dilakukanî ra oecara oederhana 
cekali - torjadilah apa yang dioebutkan metnangku ja
batan Kegeri dan pematigfcuan jabatan ini terjadiiya 
karena adaxjya tindakan kedua pihak. Berhubung dengan 
itu tindakan teroebut dapat kiraiya dioobut "perjan- 
Jian".P-°

DemikiaiilaU Logemami dan Prim oerta Utrecht oe- 
pendapat bahwa meiki hubungan dinao publik itu diatur 
dalam hokum publik tetapi hukum privaat Juga mempuiiyai 
peranan (hubungan itu akibat ouatu porjanjian). Maka dari 
*tu POHftanftfcntan dalam ouatu jabatan Kogeri merupakan 
elemen (unaur) daî i pengertian Pogawai Kegeri, don tidak 
terdapat ouatu kotentuan IJndang-undan^ di Yo gar a kita 
yuntf mengatur oyarat-oyarat pengaLgkaton dalam Jabatan 
Kegeri. Peraturan Pemerintah Komor 20 Tahun 1975 tentang 
Ugvronang pengangca.ton, pemindahan, dan pemberhentian Pe
gawai Kegeri Sipil, di raaua diatur penyerahan kekuaaaan 
lebih lanjut oleh Pemerintah kepada inotanoi-inctanoi 
bawahannya; cUpatloh ditarik keoimpulan bahwa Pegawai 
Negeri haruo diangkat dan pengaygkatan ini dilakukan 
oleh Pemerifctch• Pula Peraturan Pemerintch Komor 6 Tahun
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197^ tentang Pengadaan Pegawai Kegeri Sipil diatur bahwa 
oeseorang untuk dapat diangkat oebagai Pegawai Fogor! Si
pil haruo raengajukan lamaran dan netaenuhl paroyaratan : 
uoia, keoehatan baik, berkelakuan baik, mempunyai pandi- 
dikan, kecakapon, atau keahlian yang diperlukan, dan la- 
in-laiu*

Kyataloh bahwa doi'-gan tidak diatun^a ayarat-aya- 
rat pdngaiQkatau dalam jabatan Negeri dongan ouatu per£ 
aturan porundnng-undangan dan untuk diangkat sebagai Pe
gawai Negeri Sipil haruo mengajukan lamaran, maka benar- 
lah pendapnt Prim bahwa pengangkatan (dengan keputuoan) 
itu me ru pa Ten peuawaran dan tidak haruo begitu oaja di- 
terima oloh ai Pegawai* Tidak berarti ia harua borhak 
menorima gaji dan bertowajiban memulai bekerja. Di cini- 
lah letak peranan hukum prlvaat dari ouatu pengangkatan 
Pegawai Kegeri,

Setelah kita mengetahui bahwa hubungan hukum Se
near aug Pegawai Negeri dengan Poraorlntah diatur oleh hu- 
kum privaat meoki dal an liugkungan hulcun publik, maka 
oampailah klta pada inti persoalan ialah apalcoh oankai- 
oaiikainya bila aeorat\$ Pegawai Nogori actolah bekerja 
melakukan porbuatau-perbuatan yang merugikan Negara di 
bldang keuaiigan?

Meoki pun da Inn KUH Pi da in pacal I4.15 dinyatakan 
oankai hukuman penjara 7 tahun bagi Pegawai Negori yang
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melakukan penggelapan uang atau aurat berharga yang di- 
oimpan karena jabfctannya, dan ini nyata 3aiflcsi di bidang 
hukum publik* Namun be r das or pasal 1365 BW (KUH Perdata) 
yang me nya taken bahwa tiap pelanggaran hukum yang membawa 
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena 
keoalahaiinya meuitobulkan kerugian Itu mengganti kerugian* 
Dan Karena dalam pengangkatan sebagai oeorang Pegawai Ke
geri hukum privaat juga mengarabil bagian, maka pasal 1365 
Btf inipun dapat ditorapkan bila terJadi kerugian keuangan 
bag! negara karena kesalahan si Pegawai* Hal ini oleh Un- 
dang-Undang Porbenduharaan Indonesia (Indische Comptabi- 
liteite Wet) khuous diatur dalam pasal 7U«

Inilah yang say a maksudkan dengan pe r tan ggung jawab- 
on perdata, yang rqenirabulkan sanksi-sankai perdata bag! 
Pegawai Negeri*

3arikai Pidana bagi Pegawai Negeri

Sudah jelas bagi kita bahwa seorang Pegawai Negeri 
yang melakukan perbuatan hukum yang uusur-unauruya terda- 
pat dalam pasal-pasal tentang kejahatan jabatan (buku II 
bab XXVIII KUH Pidana) atau dalam paoal-paoal tentang pe* 
langgaran Jabatan (buku III bab VIII KUH Pidana) dikenakan 
saiflcsi-saiikainya hukuman yang ter dapat di dalamnya, yaitu 
hukuman penjara dan hukuman denda. Pula dalam beberapa 
peraturan lain yang diatur oleh hukum administrasi ada
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eanksl-oaitcoi pidana bagi tindak pidana yang dilakukan 
oleh Pegawai Negefrl* Coutoh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1971 tentang Pemberantasan Tiudak Pidana Korupsi dl cam
ping ada saitksi hukuman penjara dan hukuman denda, Juga 
terdapat oailkoi hukuman perampasan barang-barat^, pemba- 
yaran uaug penggaiiti •

Saukai-satiksi pidana bagi Pogawai Negeri sebagai- 
mana tersebut di at as adalah terraasuk Hukum Pidana $ ae- 
hingga tidak saya tinjau lebih lanjut dalam skripsi ini* 
Tang saya tinjau adalah bagaimana tindakan pihak admlnla- 
trasi berhubung dongan perbuatan hulcum yapg dlperbuat 
oleh si Pogawai, oehingga mengal&batkan ia terkona cank- 
si-oankoi yaug tercantura dalam KUH Pidana teraebut* Apa- 
knh raareka masih dapat dipertahankan sebagai Pegawai Ke
geri berhubung detigan perbuatam^ya?

Sebab, bukankah telah kit a kotahui bahwa tugas 
Pegawai Nogori yaUg utaraa ialah menyelenggarakan kepen
tingan urnutt dan wajib melaksanakan oemua peraturan per- 
uDdaiig-undangan. Apabila terdapat pelanggaran teijhadap 
kodua tugas utama tersebut, bukankQh kewlbawaan peine r in- 
tali menjadi tidak ada?

Inilah, yaug oaya makaudkan dengan pertangguug- 
Jawaban pldana yaug menimbulkan saUkai-aatikoi pidana ba
gi Pegawai Negeri*,
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£. Sgiffeol Admlnigtra3l baRl Pegawai ITeflerl

Dalam paoal 2 bab II okripoi ini telah diuraikan 
kewajiban-kewajiban ooorang Pegawai Uegeri yang secara 
rlngkao dislmpulkan dalam lima oyarat s oyarat mengenai 
keraJinan, oyarat mengenai kecakapan, oyarat mengenai 
kewajiban mempertahartkan Negara hukum, oyarat penghidup- 
qd prlbadl, dan oyarat dapat mengutamafoan kepentingan 
jabatan di atas kepentingan oendiri* Selanjutnya dite- 
rangkan bahwa pejabat di tempatkau di bawah dioiplin Ja** 
batan yang tiang-tiang diajbplin tersebut ditentukan oleh 
lima kewajiban atau oyarat-oyarat teroebut.

Jelao bahwa apabila 3oorang Pegawai Negjri dalam 
menjalanknn tugao kewajibamiya tidak dapat memenuhi oa
lah oatu atau lebih oyarat-oyarat teroobut di atao, ia 
akan dlkenakan hukuman dioiplin atau tindakan adalnio- 
traoi*

Beberapa contoh tindakan adminiotraoi dan hukuman 
dioiplin terhadap Pegawai Hegeri yang malanggar kewajib- 
an-kewajiban atau larangan-larangan oebagai berikut :
a. 3eorang Calon Pegawai Negarl Sipil yang tidak memenuhi 
oyarat korajinan atau keoehatannya oetelah maoa percobaan 
duo tahun diberhentikon dengan hormat oebagai flalon Pega
wai Negeri Sipil. Tindakan adminiotraoi ini adalah berda
oarkan ayat (4) paoal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta
hun 1976.
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b. Seorang Pegawai Kegeri Sipil yang raelalaikan kewajiban 
atau melanggar larangan oebagaimana yaVg ditjentukan dalam 
pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980# 
akan dijatuhi hukuman dioiplin mulai dari tingkat ringan 
oampai dei)gan berat tergantung berot ringannya pelanggar** 
an yang dilakukan*

o. Seorang Pegawai Kegeri dengan tujuan menguntungkan diri 
oendiri atau oraug lain atau auatu badan, menyalahgunakan 
kewenangan, keoem^atan* atau oarana yang ada padaqya tcare- 
na jabatan atau kodudukau, yang oecara langaung atau tidak 
langsung dapat mexnigikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara* Mernrut Uiidaiig-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dapat di- 
ancam hukuman penjara seuraur hidup atau penjara 20 tahun 
dan atau donda oetipggi-tii^gii^ra 30 juta rupiah (portang- 
gungjawabaw pidana), Dan menurut paoal 74 Undang-tTndang 
Perbendaharaan (Indioche Comptabiliteitawet) dapat ditun- 
tut ganti rugi (pet* tauggung jawab an pordata),

Sedangkan oebagai pertanggungjawaban admlniotraoi, 
pihak adnimotraol dapat meugambil tindakan berupa pem
berhentian oementara (cchoroaing) bila ia dikenakan ta- 
hanan oementara oleh pejabat yang berwenaug untuk proses 
peradilan pidananya, berdaaarkan Peraturan Peirerintah No
mor 4 Tahun 1966.

Selanjutnya bagi Pegawai Nejpri Sipil setelah men- 
dapatkan keputuoan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hu-
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kum yang bersifat tetap dlborhontlkan tidak dengan hormat 
sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan tin- 
dak ko jahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubun^* 
annya dengan jabatan berdasarkan pasal 9 Poraturan Peme
rintah nomor 32 tahun 1979* Atau Pegawai Negeri Sipil 
tersebut dijatuhi suatu jenis hukuman disiplin berupa 
pembebasan dari jabatan setelah diadakan pemeriksaan oleh 
pejabat yarig berwenang menghukum pada instanoi yang ber- 
sangkutan* Hukuman disiplin ini berdasarkan Peratutan Pe
merintah nomor 30 tahun 1980 dan dapat dilaksanakan lebih 
dahulu.

Demlkian oekedar contoh sanksi-sanksi adminle- 
tratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang dalam contoh-contoh 
tersebut di atas ada tindakan adminiotraoi don hukuman 
disiplin berdiri sendiri atau bersamar-sama dengan sanksi 
pidana dan atau sanksi perdata*

AE. Utrecht * Pengantar Hukum Adminiotraoi Negara 
Indonesla> cit* IV, Ychfiar, Jakarta, I960, h. 14t*

gIbia.. h. 146.

QMarsono, op»cit** h. 12,
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°Sastra Djatmika dan Maroono, Hukum KeTieKawalan di 
TAdonBBla. cot. Iv, DJambatan* Jakarta, 19o2, h, S.

10Ibia.

U M t .  h. 8-9.
12Ibid«« h. 10.

♦Utrecht| op. cit», h, 147*

^^Maroono, loc. cit»
■̂ Safctra Dj&tmika dan Harsono, op« ci£.« h. 11*

16Saatra Djatmite dan Karsonoi Op . cit.« iu 14#

■*̂ E .Utrecht* op.cit.. h* 152*

Utrecht, op.cit.» iu 151-152
•^Euatjoro Purbopranoto, Hak-hak Aoaoi llanuoia dan. 

Paneao 11a, cet.VI, Pradnya Parararfca, Jakarta t 19?5, h.

20Ibfd.. h# 188.
21Ibid«
22Ef Utrecht, op«cit». h. 158-159
2^Saatra Djatmika daa Karoono, Qp.oit*. h* 101*
2 R̂* SoboIIo, Kitab Undaru^imdang Hukyi Pldana scr- 

tfl Lengkap Konentar Pasal-paeal, Eolitcia, Bogor, l£8o, 
h# 2947

^Sastra Djatmika dan Maroono, op.cit>«h« 127-128 

26E. Utrecht, op.cit*. h. 146.
2h. Utrecht* op«cit«« h. 148.
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ft QE# Utrochi, op«cit»« h

Utrecht, ftp»cit«. h« 148-149#
Prlns, Pengontar lima Adminiotraoi Negara 

oet. IV, terjemahan H* Kosim Adisapoetra, l̂ radnya rora- 
mlta, Jakarta, 1982, h* 59*
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B A B  III

PERATURAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI 1TFGERI SIPIL

1. Pendahuluan

Sebagaimnna telah oaya uraikan dalam bab II skripoi 
ini tentang oaiJkai-̂ oankoi adminiotraoi bagi Pegawai Kegeri, 
maku sampailali pada keoimpulan bahwa aoorang Pogawai Negeri 
mempunyai portanggungjawaban adminiutraoi atau pertanggung- 
jawaban dalam lingtfungan hukum kepe gawaian, yang oaitoi- 
oankainya diatur dalam hukum kepegawaian,

Sankoi-oankoi adminiptraai dapat berupa tindakan qd- 
ninlotrafll dan atau hulcuman dioiplin, Kedua sankoi adminio
traoi teroobut dapat timbul apabila oeorang Pegawai Kegeri 
dalam molakoGnakan tugas jabatannya tidak raemonuhi oalah 
oatu atau lebih kewajiban, dan atau terJadi pelanggaran oa
lah oatu atau lebih larangan. Saitoi adminiotraoi yang be
rupa hukuman dioiplin inilah, yang merupakan pole ok dalam 
okripci ini, oehtng^a perlu oaya adakan pembahaoan teroen- 
diri.

Sobagaimana telah oaya uraikan dalam bab I akripni 
ini, bahwa dalam uoaha mencapai tujuan Kaoional porlu di- 
uoahakan ponyolonggaraau pemerintahan dan pombangunan oe-* 
cora tertib dan lancar, aehingga diporoleh daya guna dan 
ha oil guna yang oebooar-beoarnya* Untuk itu perlu pombina-

:u
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on Pegawai Kegeri Sipil* Salah satu usaha pembinaan Pegawai 
Negeri Sipil diperlukan peraturan dioiplin seperti yang 
tersebut dalam pa$al 29 Undang-undang nomor 6 tahun 1974 
beserta penjelasarinya. Ban sebagai peraturan pelaksanaannya 
adalah Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun I960 (Lembaran 
Negara nomor 50 tahun I98O) beserta penjelasannya (Tambah- 
an Lembaran Negara nomor 3176) yang berlaku mulai diun- 
dangkan pada tanggial 30 Ague tua 1980* Peraturan pemerintah 
ini disebut Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Per
aturan pemerintah Ini merupakan haoil peninjauan kembali 
don penyempurnaan dari pada Peraturan Pemerintah npcaor 11 
tahun 1952 yang dipandang tidak eesuai lagi.

Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1952 (Lembaran 
Negara tahun 1952 nomor 16) beserta penjelasannya (Tambah- 
an Lembaran Negara nomor 202) mulai berlaku tanggal 22 Pe- 
bruari 1952* Peraturan pemerintah ini adalah pemeroatu 
dari dua peraturan pemerintah yang oebelumnya telah ada 
yaitu Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1950 yang borla- 
ku bagi pegawai negeri di daerah Negara Bagian Republik 
Indonesia Yogyakartfc mulai tanggal 6 llei 1950 dan Straffen 
On Beroeps Ordonnantie (SBO) dimuat pada Staatsblad nomor 
441 tahun 1935 yang berlaku bagi pegawai negeri di daerah 
lain di luar Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta 
dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat.

Seperti yang dimuat dalam penjelasannya, bahwa Per-
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aturan Pemerintah nomor 11 tahun 1952 adalah meLdaoarkan 
Peraturan Pemorintah nomor 18 tahun 1950, dengan perbeda- 
aii dalam 2 (dua) 1ml yaitu dalam hal jumlah keangflautaan 
panitia yang bertugao menyoleoaikan porabelaan pegawai 
yang mongguuakan kooompatan bela diri ataa hukuman jabat- 
an yang dijatuhkan kepada nya, dan dalam hal uaaha-uflaha 
serikat-oerikat sekorja* Sedangkaii jika dibandiugltan de
ngan SBO, mdka banyak oekali bedaijya atau memuat prinoip- 
prinoip yang berlainan.

Jadi jelao bahwa peraturan dioiplin Pegawai Negeri 
Sipil yang tercantum dalam Peraturan Pemorintah nomor 30 
tahuii 1980 adalah beraoal dari Peraturan Femeriutah nomor*
11 tahun 1952. Dan peraturan pemerintah ya*& terakhir ini', 
adalah berdaear pada Peraturan Pemerintah noraor 16 tahun 
1950. Sehingga dapat oaya ambil kooirapulau bahwa oejak *
N gar a Re publik Indonesia raerdeka dalam menjamin terpeli- 
hnraiya tat a tertib dan Tee la near an polakoanaan tugao untuk 
tercapainya tujuan Naoionnl telah berlaku 3 (tiga) Peratur
an Pomerintah tontaug peraturan dioiplin bagi Pegawai Nege
ri Sipil,

Peraturan Pomorintah noraor 3° tahun 1980 pada pokok- 
nya nemuat hal-hal oebagai berikut ; Kewajiban yang wajib 
dilakukan oleh aetiap Pegawai Negeri Sipil, larangan yang 
tidak boleli dilakukan oleh oetiap^Pegawai Negeri Sipil, 
aankoi yang dapat dijatuhkan terhadap oetiap Pegawai Kege-
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ri Sipil apabila kewajiban tidak dilalcaanafcan atau larang- 
an dilanggar, pojabat yang berwemng menjatuhkan liukuman 
dioiplin, dan tata cara pengajuan koberatan apabila Pega- 
wai Hegeri Sipil yang dikenakan hukuman diaiplin meraoa 
keboratan atao hukuman dioiplin yang dijatuhkan kepadanya*

Untuk da pat mengetahui lebih lanjut tentang per- 
aturan dioiplin bagi Pegawai Negori Sipil yang diatur da- 
lam Peraturan PomeriUtah nomor 30 tahun 1930, aeperti ter- 
oebut dalam subbab-oubbab selanjuti^a*

2. Ketentuan Umum
Telali kita k$tahui baliwa Peraturan Pemerintah nomor 

30 tahun 1980 adalah peraturan pelakaana dari paoal 29 Un- 
da ng-Undang nomor 8 tahun 197^> dan dalam dilctum peraturan 
pomBrintah ini tidak memberikan pengertian teroendiri ten- 
tang Pegawai Negeri yang dapat dijatulii hukum diaiplin* 
Sehingga pengertian Pegavrai ttegeri yang dianut dalam per
aturan pomerintah ii&, adalah oebagaimana pengtrtian Pega- 
wai Kogori yang dlmafcaud dalam TJnda ng-undang nomor 8 tahun 
197^.

Untuk dapat m^ngadakan pembahaoan lebih lanjut, ki
ta perlu msngptahui lebih dahulu tentang boberapa penger- 
tian :
a. Peraturan Dioiplin Fogawai Ko^pri Sipil adalah peratur
an yang mengatur kewajiban, larangan, dan canksi apabila
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kewajiban tidak ditaati atau laraugan dilanggar oleh Pe- 
gawai Kogorl Sipil;

b. Pelanggaron dioiplin adalah cetiap ucapan, tulioan, 
atau perbuatan Pegawai Negori Sipil yang melauggar ke- 
teDtuau Peraturai} Dioiplin Pogawal Nogeri Sipil baik 
yang dilakukan di dalam naupun di luar jam korja* Tfcapan 
adalah ootiap kata-kata yang diucapfoan di ijadapan atau 
dapat didongar oleh orang lain, ceporti dalam rapat, ce- 
romali, dialatci, molalui telopou, radio, to lo v i3 i, rekam- 

an, atnu alat komnnikaai lainnya. Tulioan adalah pornya- 
toon pikiran dan atau perasaan aocara tertulio baik da- 
lara bontuk tulioan ranupun dalam bontuk gambar, karikatur, 
corotan, dan laiifc-lain yang corupa itu. Perbuatan adalah 
ootiap tingkah lallcu, sikap, atau tindafcan;

c* Hukuman dioiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kapada 
Pegawai tfogori Sipil karena melangoar Poraturan Dloiplin 
Pogawai Togori Sipil;

d* Pejabat yang berwenang raenghukum adalah pejabot yang 
dibori wowerang monjatuhkan hukuman diuiplin Pegawai tfe- 
geri Sipil;

e, Ataoan pojabat yang berwenang raenghukum adalah ata3an 
langoung dari pejabat yang berwenang raenghukum;

f# Perintah kedinaaan adalah perintah yang diborikan oleh 
atasan yang berwenang mongonai atau yang ada hubungannya
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dengan kedinaeanj
g* Pftraturan kedtnasan adalah peraturan yang ditetapkan 
oleh pejabat yang berwenang mengenai kedlnaean atau yang 
ada hubungannya dengan kedinasan*

Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka mem-, 
porlancar pelaksanaannya* maka Badan Adminietraai Kepe- 
gawaian Negara sebagai badan yang dibentuk Presiden de
ngan Kepuiusan Preoiden nomor 32 tahun 1972 (lembaran 
Negara nomor 42 tahun 1972) telah mengeluarkan Surat 
Edaran nomor 23/S!E/l980 tanggal 30 Oktober 1980#

3* PQlanggiaran Diaiplin
Menurut teoi'i, pada hakekatnya penyebab terjadi- 

nya pelanggaran atLalah disebabkan bertemunya 2 (dua) 
faktor* "Paktor kehendak/keinginan (niat) untuk mela
kukan dan keserapatan untuk melakukan*i !

I
Paktor niat untuk melakukan pelanggaran pada ha- 

kokatnya m^rupakan faktor dari unsur manuaia. lerjadinya
melalui suatu proves yang dipengaruhi balk oleh faktor
keturunan maupun faktor lingkungan# Kedua faktor terse but 
saling raempengaruhl dalam interakoi soaial, eehingga alo~ 
hirnya faktor lingkungan eosial yang akan memegang pera- 
nan* Jadi, manuoia bukan karena keturunan melakukan po- 
langgaran, melainkan faktoi>-faktor yang terlibat dalam
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interakai dengan lingkungan ooolal iniloh yang memberi
pengaruh. Sedangkan faktor kenempatnn pada hakekotnya
raerupafeau citunol atau kcmdaan yang member! peluang atau
koBuiugkinan kepada seaeorang untuk nalakukan pelanggnr-
oi5. Don tinibuli:ya kooempatan Tmrenc faktor-faktor tidak
ada/kurang adai.ya psugawasan dun atau tidak dapat meman- 

32faatkan waktu.

HakoTcat terjadinya pelauggaran aoperti teroobut 
di atao perlu cay a kemukakan lebili dohulu, sebab meuurut 
hooat say a terjadi^a pelauggaran dioiplin tidak torle- 
pao dari kodua faktor ter Debut* Sehiugga dalam us aha 
preventlf naupun repreolf terhadap pelanggaran dtsiplin, 
kedua faktor teroobut dapat diporguuakan cebagal baliau 

portimbangan, ,

Momrut paoal Poraturan Poirorintnh nomor 30 ta~ 
bun 1980 pelauggaran dioiplin adalah act lap ucapan, tu- 
linan, atnu porbuatqn Pognwai Kogeri Sipil yang melang- 
gar kotentuan oebcgairaona dimakaud dalam paoal 2 dan 3* 
Don teloh Icita ketahui bahwa pada da corny a Pegawai ITege- 
ri memiliki 5 (lima) kowajiban pokok, yaitu eebagai eya- 
rat : kora Jinan, kecfckapan, nempertahankan 1'ogara Hukum, 
oyarat kohidupan prib&di, dan oyarat mongutamakon kepen- 
tingan Kegara di ataa kepentingaii oendiri* Berdaaarfcan £ 
(lima) fcewajiban pokok inilah, dalam paoal 2 toroebut di- 
Jabarkan 26 (dua puluh euam) butir kewajibon yang »eha-
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ruonya dilakukan dan 18 (delapan belas) larangan yang ee- 
haruanya tidak dilakukan ** dalam paeal 3 xiya#

Kevmjiban pebagai Pegawai Negeri Sipil adalah s 
a* eetia dan taat sepenuhnya kepada Pancaoila, Undang- 
undang Dasar 1945* Negara, dan Pemerintahj

b. mengutomakan kepentingan negara di ataa kepentingan 
golongan atau diri sendiri* serta menghindarkan segala 
oesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepen
tingan golongan, diri sendirl* atau pihak lain}i
c. menjunJung tinggi kehormatan dan martabat Negara* Pe- 
merintah, don Pegawai Negeri Sipil;

I
d. mengangkat dan toentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Si
pil dan oumpah/janjji jabatan berdaoarkan peraturan perun- 
dan#-undang&n yang berlaku}

o, menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan de
ngan sebaik-baiknyaj

t • memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan perae- 
rintah baik yang iangoung menyangkut tugas kedinasannya 
maupun yang berlaku secara umum)
g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan 
dengan pcnuh pengabdian* kesadaran* dan tanggung jawabf

h* bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat 
untuk kepentingan negaraj
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1* memelihara dan meningkatkan keutuhan, kokompakan, pex*- 
oatuan* dan kesatuan Korps Pegawai Nogeri Sipil;

j. segera melaporkan kepada ataeannya, apabila nengetahui 
ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/P©- 
merintah, terutaraa di bidang kearaanan, keuangan, dan ma- 
teriilj

k. mcntaati kotentuan. jam kerja;
1, menciptakan dan memelihara suaoana korja yang balk}

m* menggunakan dah memelihara barang-barang mlllk negara 
dongan Bebaik-baiknyaj
n. memberikan pelajranan dengan sebaik-baiknya kepada ma-

Ieyarakat menurut bidang tugaenya masing-^nasing j 
o* bertindak dan bfcrsikap tegaa* tetapi adil den bijaksa- 
na terhadap bawahannya;
p* membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya; 
q. menjadi dan memberikan contoh Berta teladan yang balk 
terhadap banahannya;

r* mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestaai ker- 
j any a;

a* memberikan kooempatan kepada bawahannya untuk mengem- 
bangkan kariernya;

t* mentaati kotentuan peraturan peruadang-undangan tentang 
porpajakan;

u* berpakaian rapi dan eopan serta beraikap dan bertin#-
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k a h  l a k u  s q p a n  s a n t u n  t e r h a d a p  m a s y a r a k a t ,  s e s a m a  P e g a w a i 

N e g e r i  S i p i l ,  d a n  t e r h a d a p  a t a s a n j

v *  h o r m a t  r a e n g h o n n a t i  a n t a r a  s e s a m a  w a rg a  n e g a r a  y a n g  m e -  

m o lu k  a g a m a /k e p e r c a y a a n  t e r h a d a p  T u h an  y a n g  M a h a e s a , y a n g  

b e r l a i n a n ;

V7# m e n ja d i  t o l a d a n  s e b a g a i  w a rg a  n e g a r a  y a n g  b a i k  d a la m  

m a s y a r a k a t ;

x *  m e n t a a t i  s e g a l a  p e r a t u r a n  p e r u n d a n g -u n d a n g a n  d a n  p e r 

a t u r a n  k e d i n a s a n  y a jn g  b e r l a k u }

y .  m e n t a a t i  p e r i n t a h  k e d in a s a n  d a r i  a t a s a n  y a n g  b e r w e n a n g ;
i

z. m e m p e r h a t ik a n  d a h  m e n y e le s a ik a n  d e n g a n  a e b a i k - b a i k o y a  

s e t i a p  l a p o r a n  y a n g  d i t e r i m a  m e n g e n a i p e la n g g a r a n  d i s i -  

p l i n ,  ,

S e d a n & k a n  la ^ a n g a n  b a g !  J o g a w a i  H e g e r i  S i p i l  a d a 

l a h  s

a .  m e la k u k a n  h a l - h a l  y a n g  d a p a i  i*e n u ru n k a n  k e h o r m a ta n  a t a u  

m a r t a b a t  N e g a r a ,  P o n o r i n t a h *  a t a u  P e g a w a i N e g e r i  S i p i l j

b .  n e n y a la h g u n a k o n  w ew onangnya j

<?♦ t a n p a  i z i n  p e m e r ih t a h  m e n ja d i  p e g a w a i a t a u  b e k e r j a  un

t u k  n e g a r a  a s i n g j

d .  m e n y a la h g u n a k a n  b o r a n g - b a r a n g f u a n g  a t a u  s u r a t - o u r a t  

b o r h a r g a  m i l i k  n e g a r a j

e .  m e m i l i k i ,  m e n ju a l ,  m e m b e l i ,  m e n g g a d a ik a n , n n n y e w a k a n , 

a t a u  m em in ja m k a n  b a r a n g - b a r a n g ,  d ok u m en , a t a u  a u r a t - s u r a t
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borharga railik negara secara tidak sahj

f. melakukan kegiatan beroama dengan atasan, teman seja- 
wat, bawahan, atau orang lain di dalam naupun di luar 
lingkungan ker^anya dengan tujuan untuk keuntungan pri- 
badit golongan* atau pihak lain, yang secara langsung 
atau tidak langaung morugikan negara;

g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan malo
ti ud membalae dendam terhadap bawahannya atau orang lain 
di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;

h* menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa oaja 
dari siapapun juga yang diketahul atau patut dapat diduga 
bahwa pemberian itu beraangkutan atau mungkin bersangkut- 
an dengan jabatan c*tau pekerjaan Pegawai Heger?. Sipil 
yang beraangkutan;

1. memaauki tempat-tempat yang dapat mancemarkan kehormat- 
an atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk ko- 
pontingan Jabatan;

J* bertindak sewonahg-wonang terhadap bawahannya;

k. melakukan suatu tindakan atau oengaja tidak melakukan 
ouatu tindakan yang dapat berakibat metnghalan^halangi 
atau memperoulit oalah satu pihak yang dilayaninya sehing- 
ga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

1« menghalong-halan^i berjalannya tugas kedinaoan;

m* membocorkan dan atau memanfafctkan rahaoia negara yang
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dlketahui karena kedudukan Jab a t  an untuk kepentingan p r i -  

badl, golongan, atau pihak la in ;

n. Bortlndak Qolaku perantara bagi oeauatu pengusaha atau  

golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peaanan d arl 

k an to r/in stan ci Pemerintah;

o. Memiliki sahatn/modal dalam peruaaliaan yang kegiatan  

uaahanya berada dalam ruang lingkup kokuaaaannyaj

p . Memiliki aaham ouatu perucahaan yang kegiatan usahanya 

tidak  berada dalam lingkup kekuaoaamiya yang jumlah dan 

s l f a t  pemilitcan itu  oedemiklan rupa oohingga m elalui pe- 

mlllkan oaham tersebu t da pat langoung atau tidak  langsung 

menontukati poi^olGuggaruan atau ja la iu ^a  perucahaan;

q. Melakukan kegiatan uoaha dagang balk aecara recm i, mau

pun flambilan, menjadi d ire k si, pimplnan atau komisario 

peruoahaan awasta bagl yang berpangkat Pembina golongan 

ruang IV/a Ice atao atau  yang memangku Jabatan eaelon I ;

r .  Melakukan pungutau tidak nah dalam bentuk a pa pun juga 

dalam malaTcuanakan tugaonya untuk kepentingan p rlb ad i, 

golongan atau pihak la in .

h* Hukuman Dlgtiplln

Menurufc paaal 5 Peraturan Pemerlntah nomor 30 t a -  

hun 1900, dengan tidak mengurangi Icetentuan dalam p er- 

aturan perundang-undajngan pldana, Pegauai Kogori S ip il
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yang melakukan pelanggaran dioiplin dijatuhi hukuman di- 
oiplin oloh pejabat yang berwenang raenghukum,

Hukuman dioiplin teroebut dapat dibagi menurut 
tingkat dan Jenio, maoing-raaoing seouai dengan oifat dan 
borat atau ringan darl pelanggaran dioiplin yang diper- 
buat, certa akibot yang ditimbulkan atao pelanggaran ter- 
oebut#

Tingkat hukuman dioiplin tordiri dari hukuman di
oiplin ringan, hukuman disiplin oodang, dan hukuman dioi- 
plin berat. Sedangkan jenis hulcuman dioiplin terdiri da
ri s
a. Tegoran lioan. Jonio hukuman dinIpiin ringan, dinyata- 
kan dan dioampaikan aecaro ixoan oleh pejabat yang berwe
nang men^iukum kepada Pegawai Kogeri Sipil yang melakukan 
polang^aran dioiplin tertentu. Apabila aeorang ataoan mo- 1 
negor bawahouijya tetapi tidak dlnyatakan oecara togas ae- 
bagai hukuman dioiplin, bukan hukuman dioiplin;

b* Tegoran tertulio, Jenlo hukuman dioiplin ringan, di- 
nyatakan dan dioampaikan oecara tertulio oleh pejabat 
yang borwena**g menghuToim kepada Pegawai He go r I Sipil yang 
melakukan polanggaran dioiplin tertontu;

o. Pernyataan tidak puac. Jenio hukuman dioiplin ringan, 
dinyatakan dan dioampaikan oecara tertulio oleh pejabat 
yang berwenang mengliukura kepada Pegawai Hegeri Sipil yang
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melakukan pelanggaran diaiplin tertentu;

d* Penuudaan konaikan gaji borkala* Jonic hukuman diai
plin oedang* ditetapkan dougau curat keputuoan oleh peja- 
bat yang berwena^g menghukum* uutulc maoa cekuratig-kurang
ina 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun* 
Mas a ponundaan konaikan gaji berttala teroebut dihitung 
pomh untuk konaikan gaji b»rkala borikutnya;

e. Penurunan gaji* Jenin hukuman dioiplin oedangf ditetap
kan dengan curat keputusan oleh pejabat yang borwenang 
mon̂ iuTcum, untuk maea aakurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 
dan untuk paling laim 1 (flatu) tteu, Setolah maca menja- 
lani hukuman diaiplin torsobut celeoai, raaka gaji pokok 
Pegawai Negeri Sipil yang beraanglcutan langeung kombali 
pada gaji pokok oemula# Apabila dalam maaa menjalaid hu- 
kuman diaiplin Peganai Negeri Sipil yang bernangkutan me* 
mei:uhi ayarat-oyarat untuk kenalkan gaji berkala, raaka 
konaikan gaji borkala teraebut baru diborlkan terhitung 
mulai bulan berikutiiya dari saat beimfchiruya mas a menjo- 
lani hukuman diaiplin;

f* Ponundaan kojiaikan pangftat. Jenio hukuman dioiplin so
da ng, ditotapkan dengan ourat koputucan ololi pejabat yang 
tierwonang menghukuin î ntuk masa sekurang-kurangiiya 6 (enam) 
bulan dan untuk paling lama 1 (catu) tahun, torhitung rau- 
lai tapggal konaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang 
boroangkutan dapat dipertimbanglcan;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PERATURAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 (BEBERAPA CATATAN TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974)

ASHARI



g* Penurunan pangkat* Jenis hukuman dioiplin berat, dite- 
tapkan dengan aurat keputuoan oleh pejabat yang berwenang 
menghukum, untuk mas a oekurang-kura ngnya 6 (enam) bulan 
dan untuk poling lama 1 (catu) tahun* Setelah mas a menja- 
lonl hukuman disiplin ponurunan pangkat aeleoai, maka 
pangkat Pegawai Kegeri Sipil yang beroangkutan dengan oen- 
diriiiya kerabali pada pangkat aemula, Mao a dalam pangkat 
terakhir oebelura dijatuhi hukuman dioiplin dihitung a eba- 
gai maaa kerja untuk kenaikan pangkat berlkutnya* Kenaikan 
pangkat berlkutnya bagi Pegawai Negorl Sipil yang dijatuhi 
hukuman dioiplin teroebut, baru dapat diportimbangkan se
telah Pegawai Negerl Sipil yang beroangkutan aekurnng-fcu- 
raivsnya 1 (oatu) tahun dlkembalikan pada pangkat aemula;
h. Pembebaoan dari jaba tan* Jonta hukuman di3iplin berat, 
di to tapkan dengan â irat keputuaan oleh pejabat yang ber
wenang menghukUm. Pemfaebasan dari jabatan berarti pula 
penoabutan oegala wowenang yang melekat pada jabatan itu* 
Selama perabebacan dari jabatan Pegawai Kegerl Sipil yang 
beroangkutan nenericia penghaoilan penuh, kecuali tunjang- 
an jabatan;

i, Pemborhci-tian dei:gan harmat tidak atao permiutaun oen- 
diri oebagai Pegawai Negeri Sipil* Jenio hukuman dioiplin 
berot, ditetapkan dengan aurat keputuoan oleh pejabat 
yang berwenang menghukum* Pegawai llogeri Sipil yaig dija
tuhi hukuman dioiplin ini, apabila memonuhi oyarat masa
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kerja dai] uoia penoiun (yaitu 20 taliun dan $0 tahun) yang 
beraangkutan diberikan hak pengiun. Jenia hukuman dioi- 
plin ini dijatuhkan, karena Pegawai Negeri Sipil yang 
beroangkutan tolah melakukan pelanggaran disiplin boret;

J. Peraberhentian tidak dengan hormat aebagai Pegawai Ne- 
geri Sipil,

Jenio hukuman dioiplin berat, ditetapkan dengan aurat ke
putuoan oleh pojabat yang berwenang mougtiukura. Jenio hu- 
kuman dioiplin ini adalah hukuman dioiplin yang terberat. 
Pegawai Negori Sif|l yang dijatuhi hukurwu dinlplin ini 
tidak mempunyal hale kepegawaian.

Dalaa Poraturan Pemerintali Lomor 30 tahun 1900 di- 
tetapkan kewajiban apa yang haruo dilakukan, larangan apa 
yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai liegori Sipil. Dan 
diatur pula tingkat dan jenio hukuman yang dapat dijatuh- 
kan apabila kewajiban dan atau larangan tidak ditaatl oleh 
Pegawai Hegejri Sipil, dan laln-lainnya. Salah oatu hal 
yanj perlu dicatat, bahwa Peraturan Pemerintah noraor 30 
tahun 1980 tidak raeHgatur teutang kriteria yang dapat di- 
podomani oloh pojabat yang berwenang menghukura untuk da
pat menjatuhkaii oalah aatu tingkat dan jenio hukuman di
oiplin. Meugonai hal ini mrapakiJya akan diberikan petun- 
juk pelakoaman atau diaerahkan cepenuhnya kepada pejabat 
yang berwenang mengjiukum.

Agar hukuman dioiplin dapat diterlma oleh raaa ko-
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a dll a ii, raaka po jabot yang berwenang menghukum wajib mem- 
pertimbangkan alfat-sifat hukuman dioiplin dan atau per- 
timbangan lain. Sifat-aifat hukuman dioiplin adalah oeba- 
gai berikut :

a. memberikau tuntunan, didikan, bimbingan, keinoyaf- 
an# pengertian dan lain-lain torhadap Pegawai Kegeri 
Sipil yang diang^ap aalah yaitu raolalaikan kewajib- 
aimya;
b. menglngatkan kembali agar* Pegawai Negeri Slpll itu 
tidak mongulangi lagi tiudakau-tindakanuya atau per- buatamya yang dipandang kurang balk oebagai Pegawai 
Kegeri Sipil;
c. mendidlk agar pegawai yang beraangkutan dapat mem- 
perbaiki cifat-sifat pribadiuya dan tidak melanggar noma-noxma kepegawaiau dan oebagainya.33

Jelaal&h ki rally a, bahwa makaud dan tujuan hukuman 
dioiplin bagi PegaWai Nogeri Sipil yang roelalaikan kewa- 
jlban dan atau melanggar larangan bukanlah hukuman yang 
mengandung unour-uUaur kebenclanf bn la a dendam, oiksaan 
Jaomani maupun rohaniah oemata-mata. Tetapl mengandung 
unour mompor'baiki, mendidik, raembimbing, member! penger
tian agar pegawai itu dapat menjalankan tugaonya dengan 
balk oebagai abdi Tegara dan abdi Maoyarokat. Dan hal ini 
oeouai dengan Undang-Undang Daoar 19k5$ bahwa Negara klta 
adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechotaat) dan bu- 
kan atau tidak berdaoarkan atao kekuaoaan bolako (macht- 
ataat)«

Dalam menetapkan hukuman dioiplin dl samplng mem- 
pertlmbangkan oifat-oifat hukuman diaiplin teroebut, pe-
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jabat yang berwenang mengiukum porlu juga mempertimbaug- 
kan hak-hak Pegawai Negeri Sipil cebagaimana yang tolah 
caya uraikan dalam aubbab 2 bab II okripoi ini,

Hukutoan dioiplin teraobut berlaku juga bagi Calon 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Bulanan di camping pen- 
Diu n. Calon Pegawai yang dijatuhi hulcuman dioiplin ting- 
kat oedang atau berat dinyatakan tidak memenuhi oyarat 
untuk diaugfcat nonjadi Pogawai Negeri Sipil dan diberhon- 
tikan dongan hormat tidak atae permintaan uendiri atau 
diberhentikan tidak dengan hormat oebagai Calon Pegawai 
Fegeri Sipil. Sedahg Pegawai Bulanan di camping ponaiun 
hairya dapat dijatuhi jenic hukuman dioiplin : tegoran li- 
can, tegoran tortulic, poruyataan tidak puac oecara ter
tulio, dan pombebacan darl jabatan.

Hulcuman dioiplin dapat hapuo Icarona Pegawai Negeri 
Sipil yang codang meujalani hukuman dioiplin raeninggal 
duida dan atau moncapai bataa ucia penciun. Pegawai Nege
ri Sipil yang moninggal dunia dan atau telah moncapai ba- 
tac unia penciun dianggap telah celecai monjalani jenio 
hukuman dioiplin s penundaan kenaikan gaji berkala, penu- 
runan gaji# dan pouurunan pangkat*

Dari uraian tercebut di atao kiranya dapat diambil 
keoimpulan bahwa peraturan pemerintah ini adalah dipakai 
da ear untuk menjatuhkan hulcuman terhadap pegawai yang me
lakukan pelanggaran dioiplin yang boraifat intern, orti-
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iya tidak a da oangkut pautnya dengan kepoliolan dan atau 
hakim*

5* Pejabat yang Berwenang Menrthukum

Para pejabat yang berwenang mei.ghukum dan tinglcat 
oerta Jenlo hukuman dioiplin yang menjadi wewenangnya ada
lah :
a* Preoidon* MempuJuyai wewenang menjatubkan hukuman dioi
plin bo rat berupa pemb exiie nt la u dengan hormat tidak atao 
pormintaan aondlri dan pembertaentian tidak dengan homat 
oebagai Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b ko atao. 
Juga pombeboaan darl Jabatau bagi Pegawai Kegori Sipil 
yaus memangku Jabatfin eoelon I;

b, Montori dan Jakoa Agung. Merapuuyai v/owenang menjatuh- 
kan aoluruh tingkat dan jenla hukuman diaiplin bagi Poga- 
wai Tegari Sipil di lingkungannya, kocuali yang menjadi 
wewenang Preoiden huruf a tercebut di atao;

c. Pimplnan Keoek&otarlaton Lembaga Tertirggl/Tiiiggi Ne
gara dan Pimplnan Lembaga Pemerintah Non departemen* Mem- 
punyai wewenang monjatuhkan oemua tingjcat dan jenlo hu
kuman dioiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam liugfcung- 
annya maoing-maoing, kocuali jenio hulcuman diaiplin yang 
menjadi wewenang Preaiden liuruf a teroebut di ataa dan 
Jonio hukuman dioiplin pomberhentian tidak dengan homat 
oebagai Pogawal Negeri Sipil;
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d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I* Merapuitfai wo we mug 
menjatuhkan oeraua tingkat dan jenio hukuman dioiplin bag! 
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungam^a* Kecuali yang 
menjadi wove mug P£*eoide« huruf a teroebut di atao, don 
Jenio hukunmn dioiplin peraberhentian dongan hormat dan 
tidak dengan hormat oebagni Pegawai Negeri Sipil bagi Pe
gawai Negeri Sipil Pud at yang diperbantukan pada daeraji 
otonom. Serta Jenio hukuman dioiplin pemberheutiati tidak 
dengan hormat oebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai 
Fogori Sipil Daerah;

o* Kopala Perwakil(in flepublik Indoneoia di luar Negeri* 
llompuiiyai wewenang menjatuhkan aemua jenio hukuman dioi- 
plin tingkat ringan dan jenis hukuman dioiplin pembobae- 
an dari Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di llngkungan- 
aya, Pogawai Negeri Sipil yang dipokorjakau/diperbantukan 
pada negara oahabat atau oedang raenjalaiffean tugao belajar 
di luar negori.

PeJabat-pojabat yang berwenang menghukum teroebut 
huruf b oampai dengan huruf d dapat mendelegaoikan oeba- 
gian wewenaWgnya kepada pejabat lain dalam lingkungan ke*» 
kuaoaannya untuk menjatuhkan hukuman dioiplin dalam ling- 
kungauiiya maoing-mftoing. Kecuali hukuman dioiplin pember- 
hentian dengan hormat tidak atao pemintaan oendiri dan 
pemberhentian tidak dengan hormat oebagai Pegawai Negeri 
Sipil.
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64.

Para pejabat yang dapat dibori delegaoi wewenang 
da 11 jenio hulcuman dioiplin yang menjadi wewenangnya ada
lah :
1) Pejabat yang momangku jabaton otruktural eoelon V 
atau J aba tan lain yang oetingkat untuk Jonio hukuman di
oiplin togoran liuan;

2) Po Jabot yang meriangku J aba tan atruktural eoelon IV atau 
J aba tan lain yang oetingkat untulc jonio hukuman dioiplin 
tingkat ringan;

3) Pejabat yang momangku Jabatan otruktural eoelon III 
atau jabatan lain yang oetingkat untuk oomua jenio hukuman 
dioiplin tingkat ringan dan hukuman diaiplin penundaan ko
naikan gaji berkala;

Pejabat yaug memangku jabatan otruktural eoolon II atau 
Jabatan lain yang oetingkat untuk ocmua jenio hukuman di
oiplin tingkat ringan dan tingkat oedang;

5) PoJabat yang memaingku jabatan otruktural eoelon I atau 
jabatan lain yang oetingkat untuk oemua Jenio hukuman di
oiplin tingkat ringan dan tingkat oedang, aerta hukuman 
dioiplin ponurunan pangkat pada pangkat yang oetingkat le
bih rondah dan hulcuman dioiplin pembebaoan darl jabatan.

Sebelum monjatuhkan hulcuman dioiplin, pejabat yang 
berwenang mon̂ iukura wajib memerikaa lobih dahulu Pegawai 
Negori Sipil yang dioangka melakukan peila Mggarun dioiplin, 
Tujuan pomorikoaan adalah untuk mengetahui apakah Pegawai
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Iogori Sipil yang boroangkutan benar atau tidak melakukan 
polonggaran disiplin, sorta untuk mongotahui faktor-fak- 
tor yang raandox'ong atou menyebabkan la molakukan pelang
garan dioiplin. Peraeriksoan haruo dilakukan dengan teliti 
dan obyektif, oehingga dengan demikian pojabat yafcg ber
wenang men^iukum dapat mempertimbangkan dengan oeadil- 
odilnya tentang hukuman disiplin yang akan dijatuhkan. Po- 
morikoaan dapat dilakukan oecara liean atao pertimbafcgan 
pojabat yang berwenang monghukom pelanggaran dioiplin yang 
dilakukan dapat mongakibatkan dijatuhi oalah oatu Jenio 
hukuman dioiplin tingkat ringan. Sodangfcan bila pelanggar- 
01- dioiplin yang dilakukan dapat mongakibatkan dijatuhi 
oalah oatu Jenio hukuman dioiplin tingkat oodang atau 
tingkat borat haruo diadakan peraerikoaon tertulio dan di- 
buat dalam bontuk berita acara, oohingga dapnt digunokan 
ootiap oaat apabila dlperlukan*

Pogawoi Kegeri Sipil yang dioangka molakukan po- 
laig^aran dioiplin bolum tentu beroalah, oleh oebab itu 
pemerikoaan dilakukah oecara tertutup, flohlngga hai^a 
dapat dikotahui oleh pojabat yahg berkopontingan. Dolam 
melakukan pembrikonap pejabat yang berwenang raenghukum 
dapat mondengar atau raerainta koterangan dari orang lain 
apabila dipandaî gtiya perlu untuk mendopotknn keterangan 
yang lebih leugkap dolam uaoha menjomin obyektifitao.

Pada daoarnya pemorikoaon harua dilakukan oleh
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pe jabot yang berwonang meii#iukum, to topi untulc memperce- 
pat pemerikoaan, raaka pejabat yang berwenang mengjiukum 
dapat memerlntahkan cecara tertulio atau lisau kepada pe- 
jabat Iain untuk melakukan pemorikoaan itu* Dengan Tceten- 
tuan bahwa pejabat yang dlperintahkan melakukan pemerik- 
oaan itu tidak boleh berpangkat, atau memangku jabatan 
yang lobUi rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Kepada Perwajeilan Re£ut>lik Indonesia dan para Peja
bat lain yang berwenang menghukum berdaoar pendelegaaian 
wouenang, liarua melakukan oendiri pemoriksaan tersebut* 
Pemerikoaan terhadap Pogawai Hegeri Sipil yang diaangka 
melakukan polanggaran dioiplin, yang untuk menjatuhkati 
hukuman dioiplin torhadapi^a menjadi wewenang Preaiden di- 
lakukan oleh pimplnan inatanoi yang boraangkutan.

Bordaoarkan haail pemerikoaan pejabat yang berwe
nang monghukum momutuokan jenio hukuman dioiplin. Dalam 
koputuoan hulcuman diaiplin dimakaud untara lain harua di- 
oobutknn pelanggaran dtoiplin yang dilakukan oleh Pegawai 
legeri Sipil yang berpangkutan, agar Pegawai Negeri Sipil 
yang beroangkutan mengotahui pelangcarau diaiplin yang di- 
lakukannyo.

Sebagai italah oatu contoh ponjatuhan hukuman diai
plin, oaya aalitfkan Surat Keputuoan Komai.dan Jenderal Ko- 
dikal oeperti toraobut dalam lanpiran* Bentulc ourat feepu- 
tuaan ini adalah seauai dengan kotentuan dalam 3urat Edar- 
an Kepala Badan Adminiotraai Kepegawaian tfegara nomor 23/
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SE/190O tanggal 30 Oktober 1980# Sebagni catatan bahwa 
tentang koberatan dan mulQl berlakunya hukuman disiplin 
eebagcimana yang tercantum dalam curat keputuoan teroebut 
pembahasunnyu pada oub-bab oelanjutnya.

Ada kemungkimn bahwa pada waktu dilakukan peme- 
rikoaan terhadap seoraiig Pegawai Negeri Sipil yang dioang- 
ka melakukan cuatu pelanggaran dioiplin ternyata ia telah 
melakukan beborapa pelanggoran dioiplin. Dalam hal yang 
demikian, maka terhadap Pogawai Negeri Sipil teroobut lia- 
rya dapat dijatuhi catu Jenio hukuman dioiplin.

Kepada Pogawai Negeri Sipil y a n g  pernah dijatuhi 
hukuman dioiplin, yang komudian melakukan pelanggaran di- 
aiplin yang oifatnya sama terhadapnya dijatuhi hukuman 
dioiplin yang lebih berat dari hukuman dioiplin tenakbir 
yan3 pernah dijatulik<in kepadai^a.

Kecuali hulcuman dioiplin borupa tegoran aecara li- 
can, oomua jenio hukuman dioiplin ringan, dodang maupuu 
yan^ berat diijyatakah oecara tertulio, dan dioampaikan 
oecara langouns oleh pejabat yang borwenang menghukum ke
pada Pegowai Kogeri Sipil yang dijatuhi hukuman. Peiyam- 
paian hulcuman dioiplin itu dapat dihadiri oleh pejabat 
lain aoalkan pangkat atau jabatamrya tidak lebih rewdah 
dari Pegawai flegeri Sipil yang dijatuhi hukuman*
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6. Bgdgn Pertimbgnaan Kepoftawglan

Sebelura raembahao mengenai Da dan Pertimbangan Kepo- 
gawaian akan cayn baliao lebih dahulu tentang koberatan 
dan mulai borlnlcunya hulcuman dioiplin.
a. Koboraton atao Keputuoan Hukuman Dioiplin.

Pogawai Negori Sipil yang dijatuhi hukuman dioi
plin dapat mongajulcan keberatau atau tidak dapat mongaju- 
kan koberatan. Hal ini sangat tergantung pada tiugkat/je~ 
mio hukuman dioipliyuya dan atau pejabat yang berwenang 
monjatuhkan ltukumau dioiplin teroebut.

Keberatau tidak dapat diajukan, terhadap 2
1) Joi.io hukuman dioiplin yang dijatuhkan Preoidon;
2) Jonio hukuman dioiplin tingkat ringan yang dijatuhkan*
oleh pojabat yang borwouang liulcun;

3) Jonio hukum dioiplin tingkat oodang dan jenio hukuman 
dioiplin penurunan pangkat yang dijatuhkan oleh Menteri, 
Jakoa Agung, Pimpinan Sekrotariat Lombaga Tertinggi/ 
Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga PomoriUtah Nondeparteraen, 
dan Gubormr Kepala D^orah Tingkat I.

1;) Jenio huTaiman dioiplin pembebaoan dari jabatan yang 
dijatuhkan oloh pejabat yang berwougn^ moughukura.

Kecuali terhadap tingkat/Jonio hukuman dioiplin 
teroebut pada anjka 1) oanpai dongan I4.) di atao, Pegawai 
Togtri Sipil yatig dijatuhi ouatu jouia hukuman dioiplin 
bcrhak ciengajulcan kobo rata 11 kepada ataoon pejabat yang
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berwenang menghukum atau kepada Badan Pertimbangan Kepe- 
gawaian. Kepada Ataoan pe jabot yang berwenang menghukum 
oopanjang keberatan terhadap jenio hukuman dioiplin 
tingkat eedang dan jenis hukuman dioiplin penurunan pang
kat# Sodauglcan Iceberatan diajukan kepada Bodan Pertim- 
bangai Kepegawaian hanya terhadap jonio hukuman dioiplin 
pemberhentiaui baik dengan hormat maupun tidak dengan hor- 
mat oebagai Pegawai Negeri Sipil.

Keberatan atao keputuaan hukuman dioiplin diaju
kan, apabila menurut pondapot Pegawai Nogori Sipil yang 
beroangkutan hukuman dioiplin yang dijatuhkan kepadanya 
tidak atau kurang oetimpal, atau pelanggaran dioiplin 
yang menjadi alaoan bagi hulcuman dioiplin itu tidak atau 
Iturang benar.

Keberutan yang diajukan kopada atcoan pejabat 
yang berwonan# menghukum atau kopada Badan Pertimbangan 
Kepegawaian haruo oecara tortulin dengan meiyebutkan 
alaoQi -alaoan yang lengfcop dan jelao. Dioampaikan melalui 
oaluron hlrarki dalam Jangka waktu 11; (ompat belao) hari 
terhitung mulai tai.gr#! ia monerima keputuoan hukuman 
dioiplin toroebut. Keberatan yang diajukan meleblhi XI4. 
(empat belas) hari tidak dipertimbangkan (kadaluwcrsa).

Setiap pejabat yang menoriraa ourat keberatan atao 
hukuman dioiplin wajib menyampaikannyn kopada ataoan pe
jabat yang berwenang menghukum atau kepada Badan Pertim-
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bangan Kepogawaian raolalui oaluran hirarki dalam jangka 
waktu 3 (tiga) hari kei*ja terbituug mulai tanggal ia me- 
norima oui»at keberatau itu.

Pojabat yang berwenang raonghukum yang menerima 
curat koberatan ataa keputuaan hukuman dioiplin yang di- 
Jatuhkannya wajib mombuat tanggapan tortulio atao k eb er
rata n teroobut* Keraudian tanggapan teroobut, ourat kebe- 
ratan, beritd. acara pemerikoaan, dan Tcoputuoan hukuman 
diaiplin harua dioampaikan kepada ataoan pojabat yang 
berwonang moî liukuin atau kepada Badau Pertimbangan Kepe- 
gawaian dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terliitung 
mulai tanggal ia raenerima ourat koboratan itu.

Ataaan pejabat yang berwenang menghukum yang meno- 
rinn curat koboratan tentang penjatuhan hukuman dioiplin 
wajib mengambil kaputuaan atao koboratan yang diajukan 
olcli Pogawai Hogeri Sipil yang boroangfcutan dalam Jangka 
waktu 1 (oatu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima 
curat koboratan itu. Apabila dipandang perlu untuk raenda- 
patkan bahnn-bahan yang longkap oobagai baban untuk mom- 
pert inbangkan dan mengambil keputuaan* malca ia dapat me-«

*nang;il dan mondengar keterangan pojabat yang berwenang 
monshukun yang boroangkutan, Pegawai Nogori Sipil yang 
dijatuhi hukuman dioiplin, dan atau orang lain yang di- 
angSQP porlu. Atacan pojabat yang berwenang menghukum da
pat mcmporkuat atau mongubuh hulcuman dioiplin, yang dite-
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tapfcau dexigan aurat keputuoan terhadap hukuman yang di** 
Jatuhkan oleh pejabat yang berwenaxig menghukum. Terhadap 
keputuaan ataoan pejabat yaxig berwenang menghukum terae- 
but tidak dapat diajukan keberatan*

Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib moirerlksa dan 
mempertimbangkan dengan ookflama keberatan yang diajukan 
oleh Pegawai Hegeri Sipil yang beraangkutan dan tanggapan 
yang diberikan oloh pejabat yang berwenang menghukum, 
oerta mengambll keputuaan atao koboratan itu dalam waktu 
yang oeolngkat mungkin* Kepaituoan yang diambil oleh Badan 
Pertimbangan Kepegawaian adalah menglkat dan wajib dilak- 
aanakan oleh oomua pihak yang beraangkutan, balk oleh Pe
gawai Negeri Sipil yang mengajukan Tceberatan ataupun oleh 
pejabat yang berwenang menghukum,

b. Berlakuxya keputuoan hukuman dioiplin.

Keputuoan hukuman dioiplin mulai berlakui^a ada 
be bora pa macam torgantung pada tingkat/jenio hulcuman di
oiplin dan atau ada/tldak adaxiya keberatan, aorta hadir/ 
tidak hadirxya Pegawai Kegeri Sipil yang dijatuhi hukura- 
ou dioiplin pada waktu pei^ampaian keputuoan hukuman di
oiplin teroobut,

Suatu keputuoan hukuman dioiplin berupa tegoran 
lloan/tegoran tortullo/perxyataan tidak puao oeoara ter- 
tullo mulai berlaku oejak tanggal dioampaikan oleh peja-
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bat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Ilegeri Sipil 
yang dijatuhi hukuman dioiplin*

Keputuoan hukuman disiplin yang dijatuhkan cleh 
Prosiden, Meuteri, Jakoa Agung, Pimplnan Keoekro tarlatan 
Lembaga Tertinggi/Tinggi Kegara, Pimplnan Lembaga Peroe- 
rii tah tfondepai’temon, dan Gubernur Kopala Daerah Tingkat 
I mulai berlaku oejak tanggal dioampaikan kopada Pegawai 
Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman dioiplin, Kecuali ke
putuoan hukuman dioiplin pemberhentian dongan hormat ti
dak atao permintaan oendiri dan pemberhentian tidak de
ngan hormat oebagai Pegawai Negorl Sipil*

Suatu keputuoan hukuman dioiplin pembebaoan darl 
jabatan mulai berlaku oojak tanggal keputuoan hukuman di
oiplin itu ditotapkau oleh pejabat yang berwenang meng
hukum*

Suatu koputuoan hukuman dioiplin berupa penundaan 
keiaikan gaji berlcala/penurunan gaji/ponuiidaan konaikan 
panclcat/penuruuan pangkat/pembarhontlan dengan hormat ti
dak atao permintaan aendlri/pemborheiitlau tidak dengan 
homat oebagai Pegawai Nogeri Sipil, apabila tidak ada 
keberatan mulai berlaku pada hari Tco \$ (limabelaa) ter- 
hitung mulai tanggal peitfampaian ourat keputuoan hulcuman 
dioiplin itu kopada Pegawai Neg>ri Sipil yang beraangkut- 
an« Totapi apabila ada keberatan, maka hukuman diaiplin 
tersebut berlaku oejak tanggal keputuoan atao keberatan
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itu ditetapkan oleh ataoan pojabat yang berwenang meughu- 
kun atau oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian*

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman 
dioiplin tidak hadir pada waktu ponyampaian keputuoan hu~ 
kuman dioiplin, maka hukuman dioiplin itu berlaku pada 
hari ke 30 (tiga puluh) terhituug mulai tanggal yang di- 
tentukan untuk ponyampaian keputuoan hukuman dioiplin 
teroebut.

c. Badan Pertimbangan Kepogawaian.

Sebagaimana teroebut dalam uraian di atao bahwa 
Pegawai Kegari Sipil yang borpangkat Pembina golongan ru- 
ang IV/q ke bawah da pot mengajukan keberatan kepada Badan 
Pertimbangan Kopegawaian atao hulcuman dioiplin Jenio pern- 
borhontian dengan hormat tidak atao pemintaan oeudiri 
atau pemberhentian tidak dengan hormat oebagai Pogawai 
Hogeri Sipil. Hak teroebut diatur pada ayat (1) paoal 23 
Poroturan Pcmerintah npmor 30 tahun 1980, oedangkan ten
tang Badan Pertimbangan Kepe gawaian diatur pada ayat (2) 
dan paoal 21+ uya.

Badan Pertimbangan Kepegawaian dibentuk berdaoar- 
kan Keputuoan Preoiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 
1980 tanggal 11 December 1980, dan oecara oah berdiri «e~ 
Jak Keputuoan Preoiden teroobut ditotapkan. Selanjutnya 
tat a kerja Badan PertimbangQU Kepogawaian ditotapkan da-
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lam Keputuoan Mo uteri Penertiban Aparatur Negara aolaku 
Kotua Badan Pertimbangan Kepe gawaian nomor 02/MENPAN/198I 
tanggal 2Ij. Maret 1981, Badan Pertimbangan Kepogawaian ber- 
kodudukan langaung di bawali dan bertanggung jawab too pada 
Proolden.

Suounau orgaidoaoi Badan Pertimbangan Kepegaviaian 
terdiri dnri : Mo uteri yanr* bertanggung jawab dalam bidang 
peuertiban dan peuyempuruaau Aparatur ITogara, Kepala Badan 
Adniniotraai Negara, 3okretaria Kabiuot, Direktur Jeuderal 
Hukum dan Porundaug-undaugaii Departemeu Kohakiraan, Jakoa 
Agung Muda Bidang Pembiu*an Kejakoaau Agung, Direktur Jen- 
deral Pemeri utahan Umura dan Otonomi Dae rah Departemou Da- 
lam Negeri, dan Kotua Penguruo Puoat K OR PR I* Dengan bor- 
turut-turut raonjabat oebagai Ketua merangkap anggouta, Se- 
krotario merangkap anggauta, dan yang lain aebagai anggau- 
ta.

Badan Pertimbangan Kepegawaian morapunyai 2 (dua) 
tugaa pokok, Yang pertama bertugaa meraorikoa dan mongambil 
keputuoan mengenai koboratan yang diajukan oloh Pegawai 
I-egeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruaug XV/a 
ke bauah khuous hukuman dioiplin pemberhoutiau dengan hor- 
nat tidak atao permintqau oendiri dan pemberhentian tidak 
dougau hormat oebagai Pogawai Nogeri Sipil, yaug dijatuh- 
kau kopadauya* Sedang tugao yaug kedua iaXah memberikau 
pf'rtimibangon Impada Preqiden mengonni uoul penjatuhan hu- 
kuman dioiplin pemberhentian dengan hormat tidak atao
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permintaan oendiri dan peraborheutian tidak dengan hormat 
oebagai Pegawai tfegeri Sipil yang berpangkat Pembina 
Tingjcat I golongau ruang IVA) Ice atao# oerta pembebaoan 
dari jabatan bagi pejabat ecelon I yang diajukan oleh 
Monteri, Jakca A ©mg, Pimplnan Lembaga ^ertliiggi/Tlnggi 
logara, dan Pimplnan Lombaga Pomorlntahan ftondepartemon*

Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam me lake ana loan 
tugao pokok pertama mengambil koputuoan oocara mucyawarah 
dan raufakat bulat, kocuali hal teraebut tidak dapat dica- 
pai mata koputuoan diambil dengan ouara terbaiiyak* Kepu- 
tuoan diambil oetelah mompolajarl dan mempertlmbangkan 
dengan ookoama laporan dan berita acara pemorikoaan ten- 
tang pelanggaran dioiplin yang beroangkutan, tawggopan 
yang diborikau oleh pejabat yang berwenang men$uikura# ba- 
han-bahan lain. Dan blla dipandang perlu Badan Pertimbang
an Kopogawalan dapat memlnta bahan atau keterangan tambah- 
an dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan, 
pejabat yang monjatuhkan hukuman dioiplin dan atau poja- 
bat lain, Koputuoan teraebut adalah moî gikat dan wajib 
dllakoanakan oleh oemua plhak yang boraangkutan.

Secuai dongan tugao pokok yang pertama* Jelaolah 
bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah ouatu badan 
yang ntngadlli oengTceta kepegawaian dalam hal keberatan 
ataa hukuman dioiplin pomberhentlan dengan hormat tiduk 
atao pormlntaan oendiri dan pemberhontian tidak dengan
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hormat oebagai Pegawai Negeri Sipil*

Demlklan tinjauan tentang peraturan dioiplin bagi 
Pegawai Hegeri Sipil secara lengkap mulai dari cojarah 
oingkat perkerabangannya, pengertlau~penger tian, kewajib- 
an dan larangan, hukuman dioiplin, pejabat yang berwe- 
tang menghukum, tat a oar a pernor iko a an, ponjatuhan dan 
poiiyampaiau keputuoan hulcuman dioiplin oaripai dengan ke- 
bora tan, berlalcuuya keputuson hukuman dloipliu, dan Badan 
Pc r 11 mb a nga n Ke po gawa ia n.

Dari uraiau teraebut di atao klraijya dapat diambil
keofcmpulan baliwa pelanggaran ataa kowajiban dan atau la-
rangan merupakan perkara yang menurut olfatnya, atau me-
nurut peraturan teraebut adalah perkara adminiotraoi*
Deufcan jelaa dapat kita lihat baliwa dalam memberikan per-
linduugan hukun (rechtobeachermlnR) kepada pihak admlnic-
trobello pcmorintah raenggunakan clotem admlnlotratlef be-
roop* Siotom ini mompuiiyai oiri-oiri oebagai berikut :

a* Yang nomutuo perkora dalam beroep adalah inotanoi, 
Maoaiiya yang hierarchio lebih tinggi atau lain dari 
pada yang mdrriberikan putuoan pertama;
b. Tidak oaju meneliti doolmatighoid tetapi berwe
nang Juga meueliti rechtmatigheiduya;
o* Dapat monggantl atau marubah keputuoan admiuiotra- 
fll yang pertama;
d« Juga dapat memperhatikan perubahai-perubahau kea- daan oojak oaat diarabiluya keputuoan, bahTcan jugo 
dapat memperhatikan perubahau-perubahan yaug terjadi oolarsa prooedur berjalan.34

Dalam praktok perbuaton adininiotraoi toraebut faktor ko-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PERATURAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 (BEBERAPA CATATAN TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974)

ASHARI



77

bijaksana&n (doelmatl^heid) memegang peranan panting* 
bahkan kadang-kadang mengalahkan pertimbangan yang menu- 
rut hokum (rechtmati/O ♦

^ a n j a  Tib Plin PNS THI-AL, Hafcotot Terjafligro Polanggaran/Ke iahataq Dltinjau dari Sefd, Pembiiiaan lien ual t
1 - n r i n n  , r " ”

iu 9-10*

^3ta£ Adjniniotraei Personil Sipil Puapersal, Him-
S man Peraturan-poravj;*an Personalia TNI An/*katan Lau%^ w a ^ r p i T r rnr^ir: r i r ^ ' Y r —

^^Uuchsan. 5orl Hokum Adnlniotraej Negara Eeralil- 
an Admlniqtraai Hereira* cetV 1[« SFolr^y.Yo/^akartar X9oI. 
t. 3̂ .
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... perpustakaan
•b n iv e r s it a s  AIRLANQQA* 
_ S u R A B A Y A I

B A B IV

BE BE RAPA MASALAH HDKDM DAK PEMBAHASAHHYA

Urainn dl atao menirabulkan beberapa permasalahan 
yang perlu dibahao lebih lanjut. Maoalah-maoalah hukum itu 
di antaraî ya :
1. Apatah pejabat adminiotraoi dapat menjatuhkan hukuman 

dioiplin oebelum ada keputuoan pengadilan?

2. Bagaimann hubungan hukum antara Peraturan Pemerintah 
liomor 30 tahun 1980 oepanjang tentang Jenio hukuman di
oiplin pemberhentian oebagai Pegawai Kegeri Sipil?

3* Apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian merupakan badan 
peradilan kepegawaian?

1. Prooeo Pen.jatuhan Hukuman Dioiplin Lebih Dahulu

Kita mulai dengan pejabat admlnlotraoi dapat menja- 
tuhkan hukuman dioiplin oebelum keputuoan pengadilan ter
hadap Pegawai Kegeri Sipil yang telah melakukan perbuatan 
tercela, yang memenuhl unour pldana dan atau perdata oeba
gai maoalali pertama. Dalam konteko ini oaya kemukakan be- 
berapa kotentuan dan pendapat oebagai berikut :

a. Dalam hal oeorang Pegawai Negeri Sipil melakukan perbu
atan hukum yang merupakan tindak pldana, pimplnan inotanoi-
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nya dapat melaporkan kepada lust ansi penegak hukum. Bila 
merupakan tirdak pidana biasa (urnum) kepada Kepolisiau, 
oedangkan bila tindak pi dam khuouc kepada Kejak3aan* Tata 
cara peiflnmpaian laporan tindak pidana Ira pa do a para t pene- 
gak hukum oeouai yang ditentukan dalam ourat Jaksa Agung 
tortanggal 2£ Jamnrl 1902 nomor K-001/A-5/1/1982, yang 
kemudian diperbaharui dengan ourat Monteri Negara Pener- 
tiban Aparatur Negara ter tanggal 13 Marot 1982 nomor 211/ 
I/MENPAN/3/1982* Proses oelatyutrgra oampai dengan adanya 
keputuoan pengadllan oeouai kotentuan dalam Undang-TJndang 
nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal perbuatan tercela teroobut menyebabkan 
Negara menderita korugi an, rndfca berlakulah paoal 7U Un
do ng-Undaug Perbendaharaon Negara atau Indioche Comptabi- 
liteitowet (ICW)* Tuntutan ganti rugi ini dalam peradilau 
vimum tordapat pada paoal 1365 KtJHS. Menurut ourat ednran 
Menteri Keuangan tertanggal 9 Januari 19$U nomor 1811/GT, 
hal-hal yang menyebabkan Negara meuderita korugian hnruo 
oegora dilaporkan tanpa moiiunggu ha oil peraerikoaan yang 
lebih mendalam kepada Dew an Pengawao Keuangan, Monteri Ke
uangan, Monteri dari De parte men di maua Pegawai Negeri 
yang tersangkut bekerja, Kepala Dae rah yang beroangkutan, 
dan jika porlu pihak Kepolisian atau Kejakoaan. Selanjut- 
nya diadakan tuntutan ganti rugi apa bila telah diadakan 
perjyelidikan lebih dahulu apakah betul Nogara telah di-
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ruglkan dan apakah kerugian itu ditimbulkan oocara lang- 
sung atau tidak langoung. Peqyelidikan ini diadakan sete- 
lah ada perintah dari Menteri yang borfcepentingan. Keru
gian Negara harus nyata akibat porbuatan melanggar hukum 
atau kolalaian Pegawai Negeri yang bersangkutan* Pembayar- 
an ganti kerugian khuoua bagi Pegawai Kegeri eebagaimana 
yang dimaksud bukan merupakan hulcuman diaiplin, melainkan 
sebuah hukuman ganti rugi dalam arti pordata bagi Pegawai 
Kegeri bukan Beudaharawan* Apabila oelain tuntutan ganti 
rugi terhadap Pegawai Fegeri berdaaarkan paflal 7U ICW 
tersebut di atao harua pula dilakukan tuntutan terhadap 
Beudaharawan berdaaarkan pasal 77 j 79 ICW, dan seterusnya* 
Kedua tuntutan tersobut pedapat mungkin harus dipertlm- 
bangkan dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, ter- 
lopao yang oatu d^ri lainuya*

Dari uraian tersebut di atao kiranya dapat diambil 

keoimpulan bahwa auatu perbuatan yang toroela, yang d ila 

kukan Pegawai Hogeri S ip il baik yang memernhi unsur-unsur 

pidana dan atau pordata memerlukan proses sesuai dengan 

prooedur yang te l  ah ditentukaiu Prosedur yang cukup pan- 

Jang, sehingga memerlukan waktu culcup lama guna raendapat- 

kan keputuoan yang b e rs ifa t tetap . Sedangkan proses sampai 

dengan penjatuhan hukuman d isip lin  sebagaimana yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 akan jauli 

lebih cepat bllamana dibandingjkan dengan proses teraebut
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di atao, karena penjatuhan hukuman di Dipl in tidak ada 
oangkut paut dengan pihak Kopolioian/Kejalcoaan dan Hakim* 
Dan telah kita ketahui pula bahwa peraturan disiplin bagi 
Pegawai Kegeri Sipil adalah raenganut si stem adminiotratief 
beroep, oerta faktor doelmatighoid meraegang perauau, oe- 
hingga dapat mempercepat proooo penyoleoaian perkara ad- 
raini ctraoi teroebut,

b. Dalam paoal 5 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 
jo bab IX angka 1 huruf c ourat odaran Kepala Badan Admi- 
nistrasi Kepogawaian Negara tortauggal 30 Oktober 19&) 
nomor 23/SE/1980 menontukan bahwa hukuman dioiplin yang 
dijatuhkan terhadap oeoraug Pegawai Negeri Sipil tidak 
mengurangl komungkinan tuntutan pidana terhadap yang ber- 
sangkutau memrut peraturan perundanc-undangan yang ber- 
laku. Juga pada penjelaoan paoal 22 ayat (2) huruf c nya 
ditentukan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan terutama dalam raiigka usaha msiiyelamatkan ke- 
kayaan Eegara, maka Jenio hukuman dioiplin pembebaaan 
dari jabatan perlu dilakoanakan dengan segera.

Dari kotentuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa 
hukuman disiplin dijatuhkan lebih dahulu, meokipun tun
tutan pidana dan atau pordata maoih dalam proses*

c. Jakoa Agung mengemukakan kepada Monteri Negara Pener-
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tiban Aparatur Negara dengan ourat tertai;ggal 15 Januari 
1983 nomor R/028/A-5/I/1983 pada angka 5 nya, bahwa pro- 
oes pldana yang ditanganl berdaaarkan KUHAP tidak meng* 
hilangkan wewenang dari pejabat yang berwenang menghukum 
untuk menjatulikan hukuman dioiplin. Karena bilo ternyata 
pegawai yang bersangkutan dibebaokan oleh pengadilan ma
ke menurut paoal 2$ Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 
1980 Jo bab IX angka 1 huruf a ourat edaran Kepala BAKN 
30 Oktober 1980 nomor 23/SE/I98O. Ataaan pojabat yang 
berwenang menghukum dapat moiiinjau kembali hukuman dioi
plin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang 
berwenang menghukum dalam lingkungamiya maoing-masing.

Dari kotentuan ini terlihatlah letak keluwesan 
peraturan dioiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Hukuman 
dioiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat yang berwe
nang menghukum dapat ditinjau kembali oleh atasan peja
bat yang berwenang menghukum di dalam lingkungamiya ma- 
oiug-maaing, apabila mempui^ai alaoan-alaaan yang kuat*

d. Pendapat Herman Ruodi Inapektur Jendoral Departemen 
Pokerjaan Urmira, oebagai berikut :

Hengingat tindak penertiban itu beroifat repreoif 
dan proventif, momrut IrJen,Departoraen PU, proaes 
penindakan haruo dapat dieeleoaikan oeeopat mungkin 
dan hukumannya haruo beroifat nonakut-nakuti untuk 
meioegali terjadinya penyolewengan yang oama* Dalam 
hubungan ini kiranya penggunaan jalur penindakan 
menurut PP 110. 30 tahun 1980 mempuiyai kelebihan di
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banding dengan jalur laimiya, oehingga dianjurkon un
tuk dilakoanakan raendahului jalur yang lainr35

Secara keoeluruhan oaya oependapat dengan German 
fluodi, kecuali dalam hoi hukumannya horuo bersifat mena- 
kut-mkuti. Meirurut hemat aayo ouatu hukumai] harus se- 
timpal dongan pelangsarannya dan meraenuhi rasa keadilan, 
tidak oekedar ha nya untuk menakut-nakuti,

Doiigan daaar kotentuan dan pendapat pada huruf o 
sampai dengan d teroobut di atao kiranya dapat diambil 
kooimpulan bahwa Jalur ponindakan bordasnrkan Peraturan 
Pemerintah nomor 30 tahun 1980 mompui^ai kolebihan, baik 
dalam kocopatan pemrooeoan maupun koluweoan ketentuan- 
ijya, bila dibanding dongan jalur ponindakan di bidang hu
kum pidana dan atau hukum per data, Sohingga penjatuhan 
hukuman disiplin kopada Pegawai Eegori Sipil yang melaku
kan perbuatan tefccela ya**g meraenuhi vmaur pidana dan atau 
perdata dapat dilakukan lebih dahulu oleh pejabat admi- 
niotraci (pejabat yang berwenang raenghukum) tanpa meuung- 
gu koputuaon pongadilan.

2* Ilubungan Hukum antara Peraturan Pemerintah Komor 32 
Tahun 1979 dengan Peraturan Pemerintah Horn or 30 Ta
hun 1980 Sopattjanft tentans Hukuman PlQiplln Pember- 
hontlan oebagai Pegawai Kegerl Sipil

Telah kita ketaliui pada pembaliaoaxi bob I okripoi
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ini baliwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil 
yang dltetapkan dalam bab III tfndang-TJndang nomor 8 ta-

peraturan dioiplin* Pemberhentian diatur dalam Peraturan 
PomeriUtah nomor 32 tahun 1979 Lembaran Negara Republik 
Indoneoia taliun 1979 nomor dan Tambalian Lembaran Ne
gara Republik Indoneoia nomor 2797 oobagai pelakoana pa
oal 23 TJndang-Uudang teroebut di atao* Sedangkan paoal
29 nya, yang mongatur tentang peraturan dioiplin dilak- 
oanafonn oleh Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980.

Motmrut Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 
pemberhentian dapat dibodakan 2 (dua) macam yaitu pem- 
berhontian oebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhei:- 
tian dari Jabatan Negeri* Pemberhentian yang pertama 
dibedakan dengan predikat dengan hormat dan tidak dengan 
hormat, oerta meiabawa akibat yang beruangkutan kohilang- 
an otatuoi^a oobagai Pegawai Negeri Sipil, Sedangkan 
pemberhentian dari Jabotan Negeri membuwa akibat yang 
beroangkutan tidak bekerja lagi pada ouatu aatuan orga- 
nioaoi negara, totapi maoih tetap borotatuo oebagai Pe
gawai Negori Sipil.

Pemberhentian oebagai Pegawai Negeri Sipil dapot 
terjadi karena ba*bagai oebab s atao pemintaon oendiri/ 
moncapai batac uoia ponsiun/adanya ponyoderhanaan orga- 
nioaoi dan telah boruoia dan bemaoa korja penaiun/tidak-

antara lain diatur tentang pemberhentian dan
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cafcap  Ja o m a n i d a n  r o l i a ; J i/ m e la k u k a  1i p e la n g g a r a n  a t a u  

t i n d a k  p id a n a  Q tau  p e n y e le w e n g q n / m e n ln g flo lk a n  tu g a o /  

m e n in g g a l  d u n ia  a t o u  h i l a n g / h a l - h a l  l a i n .

Dari dolapau oebab pemberhentian teroebut dl\ 
ataa yang berkaitan dengan peraturan dioiplin adalah 
pemberhentian karena melakukan pe la nggar a n/111 jda k pi da-' 
na/penyelewengan. Dan dari tiga oebab ini yang akan ea- 
ya bahao lebih lanJut adalah pemberhentian karena me la- 
kukan pelanggaran.

Paoal 8 huruf a peraturan pemerintah teroebut di 
atao menotapkan bahwa Pegawai Nogeri Sipil dapat diber- 
hentikan tidak dengan hormat karena melanggar Sumpah/ 
Janji Pegowai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan tfegeri 
atau Peraturan Dioiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada pen- 
Jelaoannya dioebutkan bahwa pemberhentian dalam paoal 
ini dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hor
mat, oatu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pe
jabat yang borwetJang ataa berat atau ringauuya perbuatan 
yang dilakukan dan beaar atau kocilnya akibat yang di- 
timbulkan. Selanjutnya dijelaokan bahwa Pegawai Negeri 
Sipil yang telah ternyata melanggar oumpah/JanJi atau 
peraturan dioiplin yang berat dan monurut pertimbangan 
atanan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi dapat 
diberhentikan oebagai Pogawai Negeri Sipil.
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Pada bunyi pasalnya dengan penjelasannya terdapat 
perbedaan* Di dalam hal ini Marsono berpendapat,

Di dalam oiotem hokum , fungsi dari pada penjelaean 
pasal yang borsangkutan adalah untuk mempertegas 
arti dan dapat pula memuat alacan-alaean ataupun ja- 
lan pikiran mengapa diambil sikap sebagai ditetapkan dalam pasal yang bersangkutan, tap! adalah tidak be- 
nar apabila penjolasan suatu paoal memuat ketentuan baru (tambahan) dari apa yang ditetapkan dalam pasal itu sendiri* 36

Jadi tidak benar, bila terjadi perbedaan rumuaan karena
penjelasan dari pasal memuat ketentuan baru (tnmbahan).

Perbedaan. rumuaan yang ada menurut hemat saya bu
kan memuat ketentuan baru (tambahan), tetapi adalah un
tuk mempertegae arti kata dapat * "Dapat diberhentikon 
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil", kata 
dapat di slni nempunyai maksud tidak haruo atau pen^an- 
dung beberapa altornatlp. Artinya bisa diberhantikan 
tidak dengan hojrmat, bisa diberhantikan dengan hormat, 
dan bisa tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri 
Sipil.

Untuk lebih jelasnya, kita perlu membandingkan 
dengan pasal 9 nya yang tidak menggunakan kata dapat# 
Secara tegas ditetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil di
berhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 
Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasar- 
lcan lieputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
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hukum yang totap* Pada penjelaoamya ditotapkan bahwa 
Pegawai ltagori Sipil yang dijatuhi pidana penjara atau 
kurungan berdaoarkan keputuoan pengadilan yang telah 
mompunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan ae- 
ouatu tindak pidana oebagaiiaana dimakoud dalam paoal 
ini, haruo diberhontikan tidak dengan homat oebagai Pe
gawai Negori Sipil, kecuali bila dijatuhi pidana perco- 
baan. Jadi pada paoal ini tidak ada alternatip lain, ke- 
ouali diberhentijcan tidak dengan hormat oebagai Pegawai 
Nogeri Sipil*

Peraturan pemerintah ini tidak mengatur lebih 
lanjut tentang peraturan dioiplin itu oendiri. Sedang 
peraturan dioiplin yang dimakoud adalah Peraturan Peme- 
riitah ncaor 30 tahun 1980*

Dari urai&n oingkat tentang peraturan peiroriirfcah 
ini, kiraijya dapat diarabil keolmpulan bahwa peraturan 
pomerintah ini morupakan peraturan yang mengatur penye- 
leoaian adminiotraoi kepogawaian terhadap ooluruh pem
berhentian oebagai Pegawai Negeri Sipil* Sedangkan pem
berhentian oebagai Pegawai Negarl Sipil dapat terjadl 
karena berbagai oebab, oalah oatu oebabnya yaitu karena 
aeorang Pogawai Negori Sipil dijatulii hukuman dioiplin 
berdaoarkan Poraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1900*

Perihal pciaborhontlan sobagai Pegawai Negeri Si
pil oebagai hukuman dioiplin berdaoarkan Peraturan Pe-
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raerintah nomor 30 tahun 1980 telah caya uraikan pada bab 
III okripGi ini. Sehingga dengan demikian dapat kita ke- 
tahui hubungan hukum peraturan pemerintah ini dengan 
Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979.

Hubungan hukum antara Peraturan Pemerintah nomor 
32 tahun 1979 dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 
1980 adalah :
a. Salah oatu oobab seorang Pegawai Negeri Sipil kehilang 
an otatuo sebagai Pogawai Nogori Sipil berdaoarkan Per
aturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979, karena dijatuhi hu 
kuman dioiplin pemberhentian oebagai Pogawai Negeri Sipil 
berdaoarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980;
b* Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 yang mengatur 
tentang kewajiban, larangan, dan oankolnya apa bila larang 
an dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil teroebut dilanggar* 
Sedangkan Peraturan Peirariutah nomor 32 tahun 1979 yang 
menyeleoaikan adminiotraoi statuo oeorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam hukum kepegawaian terhadap hukuman dioiplin 
teroebut;

c. Tindakan adminiotraoi pemberhentian oebagai Pegawai 
Negeri Sipil karena hukuman dioiplin hanya dapat dilaku
kan apabila hukuman dioiplin teroobut telah mempunyai 
kekuatan hukum yang beroifat tetap. Atau oebaliknya hu
kuman dioiplin yang telah mempuijyai kekuatan hukum yang 
beroifat tetap haruo diikuti tindakan adminiotraoi ke-
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pegawaiannya. Hal ini oehubungan dengan ketentuan bahwa 
yang mempunyai wewenang meraberhentikan oeorang Pegawai 
Kegeri Slpll hniJya pejabat yang berwenang mengangkat dan 
memberbontikan berdaoarkan Peraturan Pemerintah non or 20 
tahun 197$;

d* Peraturan Pettier! ntah nomor 30 tahun I9OO tidak meng~ 
atur tentang tolok ukur penjatuhan ouatu Jenio hulcuman 
dioiplin, oehingga pejabat yang borwenang mengliukum se- 
belum monjatuhkan hukuman pemberhentian sebagai Pegawai 
Kegeri Sipil oudah oeharuonya momporhatikan paoal 8 hu- 
ruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 beserta 
penjelaoamya, oebagai salah satu pertimbangan;

e# Sooraî g Pegawai Kogeri Sipil yang mendapat hukuman 
dioiplin diberhoUtikan dengan hormat tidak a to a permin
taan oendiri yang memenuhi ayarat mao a korja dan uoia 
penoiun dlberikan hak berdaoarkan Undan^-Undang nomor 11 
tahun 1969 juicto Peraturan Perrerintah nan or 32 tahun 
1979.

Denikianlah hubungan hukum antara Peraturan Pe
merintah nomor 32 tahun 1979 dengan Peraturan Pemerintah 
nomor 30 tahun 1980 cepanjang hukuman dioiplin pemberhen
tian oebagai Pegawai Negeri Sipil*
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3* Badan Pertimbanftan Kepogawaian Morupakan Badan Per- 
qdllai) Ke pegawai an

Dongan adaiya paoal 35 Undang-Undang nomor 8 ta
hun 197i+ diharapTcan qdminiotrabolle mendapatkan jaminan

ihukura. Nanmi oampai oaat ini Peradilan Tata Usaha Negara 
belum pernah torwujud, raeokipun Negara Republik Indonesia 
telah merdeka 3$ tahun. Me ski pun denikian cukup menggem- 
birakan bahwa Rancangan Undang-Uudang Peradilan Tata Uaa- 
ha Negara pada aTdiir-akhir ini mendapatkan pertiatian yang 
baik dari berbagai pihak. Antara lain Mentori Perhubungan 
Rooorain 1urjadin mengatakan bahwa Pomeriutah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat pada oaat ini oodang menguoahakan pe- 
ljyeleoaian porabahaaan Rancangan Undan3-Undanj Poradilan 
Tata Uoalxa Negpra.^

Dalam Seminar Ketata negara an yang mombahaa ma oalah 
"Indonooia Negara Hukum" pada bulan J u n i  I966 di Jakarta, 
Umar Senoadji dengan mengikuti pemikiran Friedrich Juliufl 
Stahl tontang Negara Hukum oecara fotroil, telah menegao- 
kan t

Pada aaasitfa dan pada umumnya oegala perbuatan yang 
mei^angkut dan merugikan setiap orang ataupun hak- 
haknya dapat diawaoi oleh Peugadilan, aodangkan 
review teroobut dapat dioalurkan melalui Pengadilan 
Totogtjoaha atau melalui Pengadilan-pengadilan bia- 
oa*=*°

Pengadllali Tata Uoaha belum terwujud, lalu timbul porta- 
iiyaan di manakali oeorang Pegawai Nogori dapat mint a per-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PERATURAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 (BEBERAPA CATATAN TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974)

ASHARI



91

adllan, apabila la meraoa dirugikau atau diperlckukan ti
dak adil oleh pihak ins tanoinya* Apaltah mungkln mengadu- 
knn ke Pengadilan biaoa, oebagaimana pendapat Umar Se no- 
ad ji teraebut?

Berdaoarkan peraturan perundang-undongan y a n g  ber
laku, oeorang Pegawai Kegeri apabila la mempunyai perso- 
lioihan dengan inotanoinya tidak dapat mengajukan perse- 
lloihain.ya itu kepada ouatu badan pengadilan Negara* Sa- 
lah oatu keputuoan dalam hnl ini adalah dari Pengadilan 
Jlogerl Jakarta tanggal 28 Maret 1956, yang antara lain :

Didaoarknn atao pertinibangan-pertimbangan, bahwa 
pongadilan tidak dapat turut campur tangan dalam 
uruoan kepegawaian Pemerintah, kecuali apabila Peine- 
rintah berlaku oewenang-wenang atau bertentangan de
ngan undang-undang* Bahkan Juga dalam hal Perorintah 
telah menafslrksan oeouatu peraturan secara koliru, 
perkaronya tidak akan ditorima, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa Pemerintah telah bertindak nde
ngan makoud jahatw (te kwader trouw) atau bertindak "dengan oeng&ja oalak" (tegen beter we ten in)

Apabila ppndirion Pengadilan Kegeri Jakarta itu 
dlperhatiftan lebih lanjut, mako tidnk tuungkin bagi ooo- 
rang Pegawai Kegeri untuk menuntut poradilan kepada ba- 
dan-badan pengadilan Eegara. Perkeeualian yang dioebut 
tadi, yaitu dalam hal Pemerintah berlaku oewenang-we- 
nang, bertentangan dengan undang-undang, bertindak de
ngan makoud Jaliat atau bertindak dengan oougaja oalah, 
tidak akan terjadi korei‘a tindakan-tindaknn aeperti itu 
tidak akan dijalankan oleh ouatu pemerintah yang baik-
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balk. Dan apabila ada tindakan oeporti itu oleh peroerin- 
tah, maka praktek dalam hal ini telah meraperlihatkan 
bahwa agak aukar untuk dapat membuktikan bahwa p©n» r 1 n~ 
tah telah bertlildak oeperti demlkian. Jadi jelao, bahwa 
oeorang Pegawai Negeri tidak akan berhaail untuk me nun- 
tut peradilan kepada ouatu badan pongadilan Negpri di 
I nd one oia

Keadaau di Negeri klta pada waktu sekarang ini 
bahwa oeorang Pagawai Negeri tidak dapat meminta per
adilan kepada bodan-badau pongadilan Negara dan tidak 
ada ouatu badan pongadilan lain yang dapat dimintai 
peradilan, apabila ia moraoa dir i nya dirugikan atau di- 
perlakukah tidak adil. Karena itu, dapat dioimpulkan 
bahwa Pegawai Negeri tidak mempui^ai j ami nan hukum 
(rechtozekerheid) artinya tidak ada ouatu badan atau 
inotanoi Tegara yang dapat menjamin bahwa peraturan- 
peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri dijalaiflcan, 
topa t sebagaimano oeharuonya dan menurut makaudnya*

Meokipun uijdang-undang tentang Peradilan Tata 
Uoaha Negara oampai oaat ini belum ditotapkan, namun 
untuk petiole onion ma oalah dl bidang kepogawaian dlda- 

li8,u PQ â ^0^°ytuan-ketentuan yang ada* Dalam hal 
aQ hu^ra lain adalah tentang koboratan atao penjatuh- 
dalam p©*.̂ *0^ 1111 t0rtoutu» oebagaimana yang diatur 

u Pemerintah nomor 30 taliun 1980. Hukuman
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dioiplin yang maim dan kopada oiapa dapat diajukan ke
beratan, dan yang raana tidak dapat diajukan keberatan, 
aorta lain*lain ketontuan tentang keberatan, telah aaya 
uraikan oecara lengkap pada bab III okripoi ini*

Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah aparat yang 
nenyeleaaikan peroellsihan hukum antara Pegawai Negeri 
Sipil berpangTcat Pembina golongan IV/a ke bawah yaug di 
Jatuhi hulcuman dioiplin pemberhentian oebagai Pegawai 
Negeri Sipil dengan pejabat yang berwenang menghukum - 
Meiitori/Jaksa Agung/Pirapinan Keoekterariatan Lembaga 
Tettii^gi atau Ting^i ^egara/Pimpinan Lembaga Peraerin- 
tah Kondeparteraen/Gubernur Kepala Daerah Tingkat I*
Pe roe lioihan yang dimakoud adalah keberatan atao hukura- 
an dioiplin teroebut, karena tidak atau kurang oetimpal, 
atau pelanggaran dioiplin yang monjadi alaoan bagi hu
kuman dioiplin tidak atau kurang benar.

Badan Pertimbangan Kepegawaian dibentuk berdaoar- 
knn paoal 23 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 Jo 
Keputuoan Prooiden nomor 67 tahun 1980 tanggal 11 Deoem- 
bor 1980 adaloh aparat di luar para yang beroello ih yang 
merapunyai kewenangan memutuokan peroelioihon teroebut, 
dan aparatur yang berwujud ouatu badan yang terdiri dari 
para pejabat di luar kekuaoaan perodilan.

Tiabullah b oka rang pertanyaan, apatoh Badan Per
timbangan Kepegawaian teroebut ouatu badan peradilan
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kepegawaian?

Untuk dapat me$jawab pertanyaan teroebut, perlu 
oaya keraukakan beberapa pendapat para ahli tentang pe- 
ngertian peradilan, yaitu s

a. Apeldoorn dalam bukunya "Inloiding tot de otudie vaii
het Nederlando Kecht, 195Vr* mengatakan :

Peradilan lalah pemutuoan peroelioihan oleh ouatu 
inctanoi yang tidak raempunyal kepentingan dalam per kara maupun merupakan baglan dari pihak yang berse- 
lioili, tetapl berdlri di atao perkara, oedangkan 
hakim morupakan "oubouratie apparat" dan tugaonya 
adalali raenorapkan ouatu ooal yang jadi pokok peroe- lioihan di bawah ouatu peraturan urmimĵ l

b. Van Praag dalam bukunya ftAlgeneen lJoderlando Adminio* 
tratief Recht, 1950", mengatakan : 11 Peradilan ialah pe- 
nentuan berlakuaya ouatu aturan hukum pada ouatu perio- 
tiwo yang konkrit, bertalian dengan adatiya ouatu peroe- 
lloihau."42
c. G. Jellinek dalam bukunya "Algemeino Staatalehre",
mengatakan i "Fungol peradilan adalah memaoukkan perfoa-
ra-perlcara yai£ koitoit dalam ouatu norma yang abotrak,

i.43dan dengan demlkian perkaranya diputuokan.

d. Treona dalam bukunya 11 Peradilan di Indoneoia, dari
abad ke abad# 1957% mengatakan :

Peradilan merupakan tata cara pergaulan hidup yang 
memberikan petunjuk oiapa yang berhak nemberikan 
keputuoan, apabila terjadl peroeliolhan atau ben* 
trokan kepontingan di antara anggota maoyarakat,
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a t a u  m e ir ja tu h k a ii  huTturaau t e r l i a d a p  b a r a n g  s i a p a  y a u g  
m e la n g g a r  a d a t - i o t i a d a t , ^

D a r i  b e b e r a p a  p e n g e r t i a n  o e p e r t i  t e r o e b u t  d i  a t a s

H y a ta la h  bahw a u n tu lc  d a p a t  d i s e b u t  p o r a d i l a u  h a r u a l a h

m em euuhi p e r s y a r a t a n  t e r t e n t u *  P e r o y a r a t a n  t e r a e b u t ,  m e-

n u r u t  M uohoau a n t a r a  l a i u  a d a l a h  s

a* a d a t y a  o u a tu  a t u r a u  hukum  y a u g  a b o t r a k  y a n g  raen g -  
i k a t  uraura, y a u g  d a p a t  d i t e r a p k n n  p a d a  o u a tu  p e r s o -  
a l a n ;

b ,  a d a u y a  o u a tu  p e r s e l l S i h a u  hukum y a u g  k o i i k r i t ;  
c*  a d a  s e k u r a u g - k u r a n g i^ a  dua p ih a k ;

d* a d a u y a  s u a t u  a p n r a t u r  p e r a d i l a u  y a u g  b e rw e n a n g  m e- 
m u tu o k a n  p e r s e l i s i h a u . ^

S y a r a t  a d a j y a  o u a t u  a t u r a u  hukum  y a u g  a b a t r a k ,  

m ak o u d u ya  s e b a g a i  a » a o  l e g a l ! t a n ,  A t u r a u  hulcum i n i  h a r u o  

o u d a h  a d a  p a d a  s a a t  a k a n  d i t e r a p k a n  o l e h  p e tu g a o  y a n g  

b e iw e n a n g ,  S y a r a t  a d a i^ a  p e r o e  l i e  H um  hulcum y a n g  k o n k r i t ,  

m a k c u d u ya  p e r o e l i o i h a u  hukum t e r o e b u t  o u d a h  t e r j a d i  d a la m  

p r a k t e k ,  s e r t a  d i a j u k a n  p a d a  i n o t a n c i  y a n g  b e r w a j i b .  P e r -  

o e l i o i h a n  a d a l a h  k e t i d a k o o o u a i a n  poliam  a n t a r a  d u a  o r a n g  

a t a u  l o b i h  m e n g o iia i a e s u a t u  h a l .  S y a r a t  adai^ya o e k u r a n g -  

k u r a n g u y a  dua p ih a k ,  m akoudnya m in im a l h a ru o  a d a  dua b e -  

l a h  p ih a k  y a n g  t i d a k  sep a liam  d a la m  o e o u a tu  h a l  t e r t e n t u *  

D an n y a r a t  a d a » r a  o u a tu  a p a r a t u r  p e r a d i l a n  y a n g  b e r w e -  

n au g  n e m u tu s k a n  p o r o e l i o i h a n , .  tm k o u d tg ra  a d a  o u a tu  a p a r a 

t u r  y a u g  b e r w u ju d  c e o r a n g  p o j a b a t  a t a u  o u a tu  b a d a n  y a n g  

t e r d i r i  d a r i  j r a r a  p e j a b a t ,  d a p a t  J u g a  o o o ra n g  p e j a b a t  

y a u g  b e r u p a  p e g a w a i b i a o a  y a n g  t i d a k  te rm a o u k  k e k u a o a a n

9*
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peradilan. Aparat teroebut haruo ada di luar para pihak
yang beroelioih, dan kewenangannya haruo oudnh diatur
oebelumnya dalam peraturan perundang-undaugan yang ber- 

46loku.

Di oamping peroyaratan teroebut di atao, untuk 
dopat oebagai peradilan adminiotraoi haruo memenuhi 2 
(dua) oyarat lagi, yaitu aturan hukum yang diterapkan 
haruo beroifat ketata-per© ril-tahan dan oalah oatu pihak 
yang beroengketa atau kedua belah piliak adalah alat ad-

47niniotraoi negaxm#

Jadi ouatu badan yang menyelooaikan peroelioihan 
y&ng meraetiuhi keoeluruhan peroyaratan teroebut di atao 
adalah ouatu badan peradilan adminiotraoi.

Dari uraian teroebut di atao kiranya dapat diam- 
bil keaimpulan bahwa Badan Pertimbangan Kepe gam ian te
lah memenuhi peroyaratan oebagai peradilan adminiotraoi. 
Jadi Badan Pertimbangan Kepogawaian adalah raerupafe&n 
badan peradilan kepegawaian. Badan ini oebagai perkecu- 
alian dart keadaan bahwa Pegawai tfogeri Sipil tidak mem- 
punyai J ami nan hukum. Mookipun bukan merupakan badan 
peradilan yang dimakoudkan dalam paoal 33> Undang-Undang 
nonor 8 tahun 197U* karena Peradilan Tata TJcaha Kegara 
itu aendiri belum terwujud dan berdirinya tidak berda- 
oarkan undang-undang.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PERATURAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 (BEBERAPA CATATAN TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974)

ASHARI



97

^Herman Rusdi, "Belum Ada Tolok Ukar Hukuman 
Diaiplin% Surabaya Post# 12 yebruari 1983* h* 12#

36Uarsono, 2Et£ilt-f ** 83.

^Eoaamin Murjadin, "Panlndakan Penyelewengan 
Tidak Set0ngah-fietongah,,# Surabaya Foot* 25 Oktober 1983* 
h* 4*

®̂Etxntjoro Purbopranoto, Beborapa Catatan Hukum 
a Peynerintahain dan Peradilan Adminlotrasi ifeaaraY

c e K W ™ 5 T T E 5 ^

^Saotra Djatmika dan Karsono, oiucit#, ii# 40# 

^Saetra P̂ abiaika dan Biarsono* op.cit»* h. 40-41* 

^ttuchsan, op,clt«» h* 8*

^Uuchsan* op«oit>. lu 9*

^Muchean, 0Ti»cit«

^̂ Muciisan* op«cit>

f̂l&xchsan* op«clt»

^Muchsan* QP»clt.* h. 10-13*

^Huchsan, op.cit«, h* 15-18*
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5 E H U T U P

1* Keaxmpulan.
i

Setelah mengadakan perabahaoan mongenai masalah pei>- 
aturan dieiplin eebagaimana yang telah saya uraikan pada 
bab I sampai dengan bab IV, maka oehubungan dengan itu 
oampailah saya pada kesimpulan skripsi ini, antara lain 
oebagai berlkat s
a. Untuk mencapai tujuan nasional harue raelalui penbangun- 
an national* Kelancoran penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan national adalah tergontung keeempurnaan apara- 
tur negara, dan bahwa pegawai negeri yang oemporna merupa
kan faktor pokok yang menetukan keoempurnaan aparat ur ne
gara. Kesompurnaan pegawai negeri bila penuh keaetiaan dan 
ketaatan kepada Pancaaila, Undang-undang Dasar 1945t Wega- 
ra, dan Pemerintah eerta yang borsatu paduf bermental ba
lk, berwibawa tinggi, dan eadar akari tanggung Jawabnya 
untuk menyelengg&rakan tugas pemerintah dan pembangun&n* 
Untuk mewujudkan pegawai negeri yang demikitf.nf mp.kn. di- 
perlukan Undang-undang Pokok Kepegawaian aoperti Undang- 
undang noaor 8 tahun 1974 yang mengatur kedudukan* ke- 
wajiban, hak, dan pembinaan.
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b. Dalam rangkaian pembinaan Pegawai Ilegcri, guiia men- 
jamln tat a tortib dan kelancaran pelakoanaan tugas di- 
perlukan peraturan dioiplin. Poraturan disiplin bagi 
Pegawai Kogeri Sipil yang dimakoud, adalah Peraturan Pe
merintah nomor 30 tahun 1980 yang borlaku terhitung rau- 
lai tanggal 30 Aguotuo 1980, oebagai pelakoana paoal 29 
Uiidang-TJiidang non or 8 tahun 197U* Peraturan pemerintah 
ini adalah. merupakan hacil poninjauan dan penycmpurr.aan 
dari Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1952, dan per- 
aturan pemerintah ini adalah pemeroatu dari Peraturan 
Pemerintah nomor 18 tahun 1950 dan Staatoblad nomor ljij.1 
tahun 1935* Sehiijgga oejak Hogara Bopublik Indonesia 
merdeka telah berlaku 3 (tiga) Poraturan Pemerintah dan
1 (oatu) Stantablad, tentang peraturan dioiplin Pegawai 
ftogeri Sipil.

c. Tang dapat dijatuhi hulcuman dioiplin berdaoarkan 
Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 ha^yalah Pega
wai Kegerl menurut pongertian Undang-Undang liomor 8 ta
hun 1971*# ya3tu Pegawai Fegori Sipil baik Pegawai Fogeri 
Sipil Puoat, Daerah Otonom, maupun Pogawai Negeri Sipil 
lain yang d i to ta plain dal on peraturan pemerintah.

d. Poraturan Pemerintah 1 omor 30 tahun 1980 dipakai da- 
oar untuk menjatuhkan hukuman dioiplin terhadap Pegawai 
Nogeri Sipil adalah bersifat intorn, artinya tidak ada
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o a n g k u t  p a u tn y a  d e n g a n  k e p o l i a i a n ,  k e ja k a a a n  d a n  h a k im .

e* P e r a t u r a n  d i o i p l i n  b a g i  P e g a w a i K e g e r i  S i p i l  t e r a e b u t  

d i  a t a o  t i d a k  m e n g a tu r  fA u ta u g  k r i t e r i a  a p a  y a n g  d a p a t  

d ip e d o m a n i o l e h  p e j a b a t  y a n g  b e rw e n a n g  menghukuui u n tu k  

d a p a t  m e n ja tu h k a n  a a la h  s a t u  t i n g k a t  d a n  j e n i a  hukum an  

d i a i p l i n .  S e h in g g a  d i a e r a h k a n  a e p o n u h ijy a  k e b i ja k c a u a a t t  

p e j a b a t  y u n g  b e rw e n a n g  roengliukucw Karaun m e n g in g a t  b ah w a  

t u j u a n  hukum an d i a i p l i n  a d a la h  u n tu k  d a p a t  m e n d id ik  d a n  

mempf r b a i k i  t e r h a d a p  P e g a w a i N e g e r i  S i p i l  y a n g  t e l a h  me

l a n g g a r  k o w a j ib a n  d u n  a t a u  la r n n g a n ,  m aka d a la m  m em u tu a-  

k a n  huTmman d i o i p l i n  h r r u a  h e n a r - b e n n r  d ip e r t im b a n g k a n  

a e c a r n  oclcaam a. Y an g  p e r l u  d ip e r t im b n n g k a n  a n t a r a  l a i n  : 

b e r a t  r ii& g an n ya  p o la n g g a r m i  m aupun a k i b o t  y a n g  d i t i m b u l -  

k a n  p o la u g ^ a r a n  i t u f a i f  a t  hukum an d i a i p l i n ,  h a k - h a k  a e -  

b a g a i  P e g a w a i N e g e r i  S i p i l ,  d a n  P e g a w a i T e g o r i  S i p i l  

y a n g  t e l a h  m e la k u k a n  p e la n g g a r a n  d a p a t  a t a u  t i d a k  d a p a t  

d i p e r b a i k i *

f .  D alam  a u a tu  k ao u o  t e r t e n t u ,  m ia a ln y a  y a n g  b c r k a i t a n  

d e n g a n  p o n y e le w e n g a n  k e u a n g a n  N e g a ra  a t a u  p e n y a la h g u n a a n  

w ew en a n g . P e g a w a i N e g e r i  S i p i l  d a p a t  d i j a t u h i  3  ( t i g a )  

macara hulcum an, y a i t u  hulcuman d i a i p l i n ,  hukum an p id a n a ,  

d a n  t u n t u t a n  p o r* b e n d a h a ra a n  o e r t a  t u n t u t a n  g a n t i  r u g i .  

T id a k  add  a u a t u  i n a t a t i o i  t e r t e n t u  y a n g  a k a n  m e n e n tu k a n  

b ah w a P e g a w a i N q g e r i S i p i l  y a n g  b e r a a n g k u t a n  h a n y a  d i -
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kenakan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 19$0 atau 
hukuman dengan kotentuan pi dam oaja, atau pun ICW oaja* 
Taraun penjatuhan hukuman dioiplin dapat dikonakan lohih 
dahulu, tanpa raenunggu keputuenn pengadilan dalam hal 
pidana dan pordatanya.

g. Dalam rangkaian pemblnaan Pegawai Kegeri Sipil :
1) Peraberhontlaii oebagai Pegawai Negeri Sipil karena te
lah melakukan pelunggaran peraturan dioiplin yang berat 
bei'daoarltau Poraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 ha- 
nya dapat dilakukan sotelah terdapat keputuoan hukuman 
dioiplin pemberhentian oebagai Pegawai Negeri Sipil ber- 
daBarkan Peraturan Pemorintali ncraor 30 tahun 1900 yang 
telah moc&punyal kokuatan hukum yang tetap; dan

2) Pegawai Negeri Sipil yang dlkcnakan hukuman dioiplin 
pemberhentian dongan hormat tidak atao permlntaan oendi- 
ri, yang memenuhi oyarat diberikan hak ponoiun berdaoar
kan Undai g-Undang nomor 11 tahun I969 June to Peraturan 
Pemorintaii nomor 32 tahun 1979.

h. Dalam penyeleoaian oengketa di bidang kepogawaian be
lum ada peradilan fchuauo untuk itu, yang merupakan bagi- 
an dari Peradilan Tata Uoaha Megara yang dimakoud dalam 
Undang-Undang nomor H4. tahun 1970. Naraun dalnm oengketa 
keberatau atao penjatuhan hukuman dioiplin pemberhontian 
oebagai Pogawai Nogori Sipil Badan Pertimbangan Kepega
waian adalah merupakan ouatu peradilan kepegawaian. Hes-
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kipun badan peradilan kepegawaian teroebut bukan merupa
kan bagi an dari Peradilan Tata Uoaha Kegara, karena Per- 
adilan Tdfca Uoaha Negara itu oendiri belum ada, juga ber- 
dirinya badan teroebut tidak berdaoarkan undang->undang*

1 .  K e t e n t u a n - k e t e n t u a n  d a la m  P e r a t u r a n  P e m e r in ta h  nom or 

3 0  t a h u n  I 9 8 0  a d a la h  m en g g u n ak an  o io te m  a d m l n i s t r a t i e f

2 . S q r q n

Dalam hubuugan permaoalahan peraturqn dioiplin 
bagi Pegavqi Kegori Sipil menurut homat flaya terdapat 
boberapa hal yang perlu dicatat, yaiiK secara keceluruh- 
qn oebagai berikut :
a* Dalam iceujatuhkan suatu tingkat dan jenio hukuman di-

* « oiplinjkebijakoanaan pejabat yaPg berwenang raengliukum̂ ada
lah yang paling berperannu, karena dalam Peraturan Pema
rl nt ah nomor 30 tahun 1980 tidaTc terdapat kriteria oebagai 
tolok ukurnya# Hql yang demikian akan memungkitifcan oeorang 
Pegawai Eager 1 Sipil dengan oengaja diperlakukan tidak me
nurut peraturan atau oebagoimana oeharuonya atau 3ewenang- 
wenang* Dalam praktek di lingkungan Komando Pendidikan 
Angkatan Laut (KodiTcnl) telah oering terjadi hal yang de- 
mikian* Sebagai oaloh oatu contoh oeorang Pegnwai Kegeri 
Sipil yaug terlantoat maouk dime + 10 me nit telah dikem-
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Ictxii hukuman dioiplin tegoran llsan, dan bersamaan dengan 
Itu dlkenakan tindakan membersihkan kamar mandi dan kakua 
(wc) atau megabit rumput, dan laln-laln. Hal ini ter jadi 
karena para pejabat yang berwenang menghukum pada uraumuya 
adalah ayggauta Angkatan Beroenjata yang lebih raenghayati 
peraturan pembinaan anggauta Angkatan Beroenjata dari pa
da peraturan pembinaan Pegawai Kegeri Sipil, dan lebih 
cenderuhg menghefcdaki hukuman yang beraifat plsik oeperti 
hukuman disiplin bagi militer sebagaimana yang diatur da
lam Kltab Undang-TJndang Hukum Disiplin Teutara. Sedangkaia 
hukuman disiplin bagi Pegawai Eager! Sipil adalah bersi- 
fat adminlctratif♦

Soyogyanye, Monteri tfegara Penertibau Aparatur Fe- 
gara dan Kepala Badan Adrciuiotraoi Kepegawaian oebagai 
pembautu Preoiden dl bidaug pembinaan Pegawai Kegeri Si
pil agar oegera da patina raemberikan petunjuk-potuujuk atau 
aturan-aturan oebagai tolok ukur dalam menjatuhkan suatu 
hukuman dioiplin. Hal lnl adalah eejalan dengan paoal 28 
Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 yang menetapkan, 
bahwa hal̂ -hal yang belum cukup diatur dalam peraturan 
pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan keputuoan Pre- 
olden.

b. Kepada para pejabat yang berwenang mengiukum diharap- 
kan agar dapatnya mempertimbaugkan oecara oekoamo sebelum 
raaujatuhkan ouatu tingkat dan jeria hulcuman dioiplin.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PERATURAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 (BEBERAPA CATATAN TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974)

ASHARI



104

Jenio hukuman dioiplin pemberhentian oebagai Pegawai Ke- 
geri Sipil bllamana raungkin dihindarJcan, kecuali bila 
atao pertimbangan tertentu haruo dikenakannya (nioal ka
rena Pegawai Kegeri Sipil yang beroangjwtan tidak cdapat 
diperbaiki). Sebab, niGnghukum oeorang berarti akan me- 
nyengoarokan kehidupan U (ompat) orang lain atau lebih, 
yaitu ioteri/ouarai dan anak-anakx^a* Lobih-lebih Jenio 
hukuman dioiplin pemberhentian tidak dengan hormat oebagai 
Pegawai Kegeri Sipil akan menu tup tohidupan Pegawai Kegeri 
Sipil yang beroangkutan untuk dapat bekerja di inotanoi 
pemerintah maupun owaota» Hal ini adalah oejalan dengan 
pemlklrau bahwa wewenang monjatuhkan hukuman dioiplin pem- 
berhontian oebagai Pegawai Hogori Sipil tidak dapat dide- 
legaolkan*

c, Kegara Indonesia adalah Kegara Hukum, oehingga oemua 
oendl kehidupan <J.latur oleh hukum dan menglngat bahwa ad- 
miniotrabeile b el urn raendapat jaminan hukum oebagalmana 
meotinya, diharapkan Peradilan Tate Uoaha legara yang 
mandlrl oegera dapat terwujud. Kamun demikian, bllamana 
nanti telah torwujud Peradilan Tata Uoaha ttogara oaya 
menghorapkan agar oiotem admlnlotratlef boroep seperti 
halnya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 ta
hun 1980 tidak dlhapuokan. Sebab adniniotratief beroep 
atau keberatan ini penyelenggaraamjya lobih mudah dan
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cara peuyelesaiamiya lebih lunak dan coring oekali dapat 
dilakukan aecara cepat dan raerauaokan, lagi pula dapat 
digunakan oleh pejabat administraoi untuk membetulkan ke- 
oalahannya.
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LAMPIRAK

Ten tarn Easional Indonesia Angkatan Lout 
Kamando Pendidikan

Sailnan 
Surat - Keputuoan 

Eaior : Skep/122/V/19Q3 
tontang

PEKJATUHAK HUKUMAK DISIPLIN PETiUKBAAN 
KEUAIKAK PANGKAT

KOMAKDAN JENDERAL KQHAKDO PENDIDIKAN TNI ANGKATAN LATJT

Membaca : 1, Laporan dari Dan Denmako Kodikal No,R/?6/ 
IV/83 tanggal 9-4.-1983 tentang pelanggaran di- 
ciplin yaug dilakukan oleh Mudjiati Juru-I/c 
»1P. 030086î 21*
2* Hapil pemerikoaan yang dilakukan oleh Kasat 
Provooot Denmako Kodikal teraebut dalam curat 
penyorahan perkara >0. R/oljVl/1983 tanggal If. 
Jamari 1983 dan Fo. R/I7/I/I983 tanggal 2$ 
Januari 1983*

Konimbang : a. Bahwa memrut has 11 pemerikoaan teroebut 
di atao Sdr* Mudjiati teroebut telah melaku
kan perbuatan tercela dengan 2 (dua) anggauta 
Milltdr Kodikal di luar porkawinan,
b* Atao perbuatan teroebut tidak ada tuntutan

1
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hukum dari pihak-pihak yaug berkepe ntingan. 
Sehingga perbuatan teroebut adalah merupakan 
pelanggaran paoal 2 huruf w dan paoal 3 ayat 
(1) huruf a Peraturan Pornorintali nomor 30 
tahun 1980*

Mongiugat s 1. Undang-TJndang nomor 8 tahun 1974- tentang 
Undang~Undang Pokok Kepegawaian.
2* Peraturan Pemerintah ncmor 20 tahun 1975 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Kegori Sipil.
3. Peraturan Pemerintah l.omor 30 tahun I980 
tentang Peraturan Dioiplin Pegawai Nogeri 
Sipil*

Sur$t Keputuoan Kaoal 1:0. Skep/l0lj.O/VTXI/ 
1978 ttinggal 34-8-1978 tontang Wewenang Pe- 
lakoanaan Adminiotraoi Poroonil Sipil di 
lingfcuiigan TKI-AL.

Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ka BAKU Ko. 23/SE/I980 tang
gal 3O-IO-I98O tentang Peraturan Dioiplin 
Pegawai Negari Sipil.
2. Telegram Kaoal No. 3&I1/SUM/0581 TtfU.0526. 
11*11*.
3* Suimt Edaran Dan Jon Kodikal Io« SE/12/IV 
/1979 tanggal 3I Kei 1979 tentang Penjatuhan 
Hukuman Diaiplin.

11 E M t? T U S K A I? i

Henetapkan ;
1* Menjatuhkan hukuman dioiplin berupa Penun-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BEBERAPA MASALAH PERATURAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
 (BEBERAPA CATATAN TERHADAP PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974)

ASHARI



3

Diterium

IToraa
KIP

daan Kenaikan Pangkat untuk oelarao 12 bulau 
kepada :

K a m a  : HudJloti
KIP : 030086421
Paugkat : Ju ru -I /c
Jab atau s Juru K etik .

Karena ia  to lah  melakukan perbuatan yang km- 
langgar ketontuan paoal 2 huruf w dan paoal 3 

ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor
30 tohun 1980.

2« Apabila tidak ada koberatan* maka koputuo- 
au in i  mulai berlaku pada liari ke lima be la c  
terhitung mulai tatiggal Pegawai Kegeri S ip il 
yang beroangkutan monorima our a t keputuoan 
in i .

3* Keputusan in i dioampaikan kepada yang b er-  
cangkutan untuk diindahlcan dan dilakcanakan  
oobagaimam meotinya*

tanggal 21 Mei 1983 
Toi*tanda 
s Kudjiati 
: 030086^21

Ditetapkon di : Surabaya 
Pada tanggal : 19 Mei 1983

KGMAEDAK J} 1 DLKAL KODIKAL 
cap, Tertawfla
SUHAIalO HAKIArTHO 

May. Jon. TKI (MAR)

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
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