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Abstract: This paper reviews the importance of discipline in empowering organizations. A 

modern organization in which there is a modern management in which there are important 

components including planning, implementation, budgeting, supervision, leadership, 

discipline and assessment. In this paper the authors focus on the importance of establishing 

discipline. The Government has issued Government Regulation of the Republic of Indonesia 

Number 53 Year 2010 concerning Discipline of Civil Servants, its contents regulating and 

binding the state civil apparatus to uphold the code of ethics that has been regulated by the 

government. The author believes that by adhering to the code of ethics that has been 

promulgated, the role of ASN in the framework of the Unitary Republic of Indonesia can 

significantly improve Indonesia's competitiveness in all fields. In reality, the process of 

discipline is a complicated process. For this reason, discipline enforcement is needed by the 

state civil apparatus that has the function and discipline enforcement function, in this 

connection the Civil Service Police Unit. Of course, in getting used to self-discipline in addition 

to requiring time, we also need the process of adaptation to the environment around us. The 

environment is a very influential factor in achieving self-discipline because the environment 

describes the behavior that we will experience everyday. Discipline is very necessary because 

it will cause calm, peace and comfort. From now on we must familiarize life with an attitude 

of discipline, especially in ourselves. 

 

Keywords: Discipline, Key of Success 

 

Abstrak: Tulisan ini mengulas tentang pentingnya penegakan disiplin dalam memberdayakan 

organisasi. Sebuah organisasi modern di dalamnya terdapat manajemen modern dimana di 

dalamnya terdapat komponen yang penting meliputi perencanaa, pelaksanaa, penganggaran, 

pengawasan, kepemimpinan, disiplin dan penilaian. Dalam tulisan ini penulis fokus menyoroti 

pentingnya penegakan disiplin. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, isinya 

mengatur dan mengikat aparatur sipil negara untuk berpegang teguh terhadap kode etik yang 

telah diatur oleh pemerintah. Penulis yakin dengan berpegang teguh pada kode etik yang 



 
 Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
 Edisi 06 No. 03, Juli – September 2020, p. 48-52 
 ISSN: 2355-4118    

49 
 

telah diundangkan ini maka peran ASN dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dapat secara signifikan meningkatkan daya saing Indonesia di segala bidang.  Dalam 

kenyataannya, proses mendisiplinkan adalah suatu proses yang rumit. Untuk itu, diperlukan 

penegakan disiplin oleh aparatur sipil negara yang memiliki utgas dan fungsi penegakan 

disiplin, dalam kaitan ini adalah Satuan Polisi Paming Praja. Tentu saja, dalam membiasakan 

disiplin diri selain membutuhkan waktu, diperlukan pula proses adaptasi dengan lingkungan 

di sekitar kita. Lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian 

disiplin diri karena lingkungan menggambarkan perilaku yang akan kita alami sehari-harinya. 

Sikap disiplin  sangat diperlukan karena akan menimbulkan ketenangan, ketentraman serta 

kenyamanan.  Mulai dari sekarang kita harus membiasakan hidup dengan sikap disiplin 

terutama pada diri kita sendiri. 

 

Kata Kunci: Disiplin, kunci keberhasilan          
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Pendahuluan 

Disiplin dalam sebuah organisasi memiliki arti yang sangat penting karena hal ini 
berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia. Disiplin adalah konsep yang 
disadari semua orang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengerti. Orang-orang paling 
sukses dalam hidup menerapkan disiplin setiap hari. Sangat penting bagi setiap makhluk 
hidup dan tanpanya, dunia di sekitar kita akan kacau balau (Fern, 2014). 

Dalam sebuah organisasi yang modern, orang yang sukses adalah orang yang 

memegang teguh disiplin yang menjadi standar organisasinya. Disiplin menjadi pedoman 

seseorang berperilaku dan bertindak. Dalam ketentaraan, disiplin menjadi nafas organisasi 

dimana jika tidak dipedomani oleh semua tentara maka setengah dari pertempuran sudah 

kalah di tangan musuh. Untuk memenangkan pertempuran yang hebat maka disiplin harus 

menjadi yang utama baru strategi menyusul kemudian. Artinya, tanpa memiliki disiplin yang 

konsisten apalah artinya sebuah strategi yang hebat. 

Pegawai Negeri Sipil dalam kesehariannya harus mengikuti peraturan yang telah 

ditetapkan mulai dari tatacara berpakaian, bersikap dan berperilaku, kehadiran, berkinerja, 

sampai dengan kehidupan keluarganya diatur dalam peraturan perundangan yang bersifat 

mengikat dan memaksa. Artinya, jika peraturan yang dibuat organisasi itu dilanggar maka 

resikonya pegawai yang bersangkutan akan berhadapan dengan sanksi atau hukuman. Dan 

sebalinya jika berprestasi akan diberikan rewards yang sepadan mulai dari kenaikan pangkata 

sampai pemberian penghargaan. Pilihan itu secara tegas dan jelas disampaikan oleh pembuat 

kebijakan tinggal melaksanakan saja. Tiada lain, dibuatkan peraturan perundangan itu untuk 

mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Tanpa disiplin maka organisasi tidak akan 

berdayaguna. Jadi, untuk memberdayakan organisasi maka disiplin harus ditegakkkan.  

http://www.juliwi.com/
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Penegakan Disiplin Itu Harus! 

Menurut  (Fern, 2014), “Discipline brings stability and structure into a person’s life. It 
teaches a person to be responsible and respectful. The observance of well-defined rules is the 
basis of society. If there were no discipline, people would do whatever they wanted and make 
mistakes without putting the consideration of others first and foremost. It promotes good 
human behavior to better society and make it a more enjoyable place for everyone to live.” 
(Disiplin membawa stabilitas dan struktur ke dalam kehidupan seseorang. Itu mengajarkan 
seseorang untuk bertanggung jawab dan hormat. Ketaatan terhadap aturan yang 
didefinisikan dengan baik adalah dasar dari masyarakat. Jika tidak ada disiplin, orang akan 
melakukan apa pun yang mereka inginkan dan membuat kesalahan tanpa menempatkan 
pertimbangan orang lain terlebih dahulu dan terutama. Ini mempromosikan perilaku manusia 
yang baik untuk masyarakat yang lebih baik dan menjadikannya tempat yang lebih 
menyenangkan bagi semua orang untuk hidup.) 

Kedisiplinan adalah salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi. Dikatakan 
sebagai faktor yang penting karena disiplin akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam suatu 
organisasi. Semakin tinggi disiplin pegawai semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat 
dicapai. Disiplin adalah merupakan cerminan besarnya tanggung jawab seseorang dalam 
melakukan tugastugas yang diberikan kepadanya yang mendorong gairah dan semangat kerja 
seseorang. Pada umumnya disiplin yang baik apabila pegawai datang ke kantor dengan 
teratur dan tepat waktu, dengan berpakaian serba baik dan rapih pada tempat bekerjanya. 
Mereka menggunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati. Mereka 
menghasilkan jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara kerja yang 
ditentukan oleh organisasi dan menyelesaikan dengan sangat baik (Hasibuan, 2000:190) 

Pentingnya peranan disiplin juga dikemukakan oleh Musanef (1994:116) yang 
berpendapat bahwa: “Disiplin juga tidak kalah pentingnya dengan prinsip-prinsip lainnya 
artinya disiplin setiap pegawai selalu mempengaruhi hasil prestasi kerja. Oleh sebab itu dalam 
setiap organisasi perlu ditegaskan disiplin pegawai-pegawainya. Melalui disiplin yang tinggi 
produktivitas kerja pegawai pada pokoknya dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu perlu 
ditanamkan kepada setiap pegawai disiplin yang sebaik-baiknya.” 

Sedikitnya terdapat 5 (lima) esensi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
yang harus diketahui oleh seluruh PNS. (1) ketidakhadiran PNS tanpa keterangan yang sah 
dihitung secara kumulatif. Apabila ketidak hadiran tersebut mencapai 46 hari kerja dalam satu 
tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa diberhentikan sebagain PNS, dan keterlambatan , jam 
secara kumulatif dihitung tidak masuk satu hari kerja; (2) atasan langsung yang tidak 
menindak/menjatuhi hukuman pada stafnya yang melanggar peraturan disiplin yang sama 
jenisnya dengan hukuman yang seharusnya diterima PNS yang bersangkutan; (3) atasan 
bertanggung jawab secara penuh terhadap kedisiplinan seluruh stafnya; (4) pegawai yang 
tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari kerja kumulatif dalam saatu 
tahun dijatuhi disiplin; dan (5) bagi PNS yang menyalahgunakan tugas jabatannya dijatuhi 
hukuman disiplin tingkat berat. 

Analisis 
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Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab I, pasal 1 ayat 1 berbunyi “Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang 

apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.” Ketentuan lain yang secara 

tegas dinyatakan bab per bab, pasal per pasal serta ayat per ayat. Tinggal apakah ada 

penegakan hukum, atau jaminan tegaknya peraturan pemerintah tersebut. Untuk di daerah, 

hal itu seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang disiplin atau minimal dengan 

Peraturan Bupati atau Walikota. Sehingga ada kepastian hukum, alhasil penegakan hukum 

menjadi tidak tebang pilih.  Punishment dan reward sudah secara jelas tersurat dalam 

perundangan ini, hanya saja apakah aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mau bergerak untuk 

mengamankannya.  

Jika dianalisis secara lebih mendalam, disiplin pegawai seharusnya tajam ke atas dan 

ke bawah. Jika kondisi ini diberlakukan maka dapat dipastikan ada keadilan dalam penegakan 

disiplin dalam organisasi Pegawai Negeri Sipil. Jika sebaliknya, maka akan sulit menegakkan 

disiplin pegawai. Dalam kondisi seperti ini maka organisasi akan mengalami 

ketidakberdayaan. Jadi untuk dapat memberdayakan organisasi maka disiplin pegawai harus 

benar-benar ditegakkan melalui kebijakan yang memihak ke atas dan ke bawah melalui 

penguatan peran aparat penegakan peraturan perundangan, dalam hal ini Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

Kesimpulan 

Kedisiplinan pada diri seseorang merupakan hal yang sangat penting mengingat hal – 

hal yang tadi telah kita ketahui, bahwa dampak dari sikap – sikap yang kurang disiplin itu 

sangat tidak baik pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia dalam jangka waktu 

yang cukup panjang. Tak bisa  dibayangkan jika sudah tak ada lagi orang yang memiliki sikap 

disiplin, maka kerusakan yang lebih besar akan segera tercipta dan akan menimbulkan akibat 

yang lebih buruk. Disamping itu, perlu kita ketahui pula bahwa dalam proses membiasakan 

disiplin diri selain membutuhkan waktu, diperlukan pula proses adaptasi dengan lingkungan 

di sekitar kita. Lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian 

disiplin diri karena lingkungan menggambarkan perilaku yang akan kita alami sehari-harinya. 

Sikap disiplin  sangat diperlukan karena akan menimbulkan ketenangan, ketentraman serta 

kenyamanan.  Mulai dari sekarang kita harus membiasakan hidup dengan sikap disiplin 

terutama pada diri kita sendiri. 
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