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ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini yaitu implementasi kode etik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ciamis tidak mampu meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini difokuskan kepada model penerapan kode etik PNS di Kabupaten Ciamis.
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif dilakukan pada studi kasus dan memusatkan penelitian pada suatu unit tertentu sehingga memungkinkan penelitian bersifat mendalam terutama dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, studi dokumen, fokus group discussion (FGD). Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalis melalui tahapan, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik PNS di Kabupaten Ciamis tidak mampu meningkatkan disiplin kerja disebabkan karena dalam implementasinya kurang pemahaman terhadap kode etik/peraturan, kurang adanya penghargaan bagi PNS yang berprestasi, kurang tegasnya penerapan sanksi penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS, lunturnya kedisiplinan pegawai, masih rendahnya pengawasan, kurang memperhatikan terhadap nilai-nilai religi, kurangnya role model pemimpin. Standar dan tujuan kebijakan telah ditetapkan berdasarkan kebijakan yang terbit dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang secara empirik sangat menentukan keberhasilan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Kendati sosialisasi, himbauan sudah dilaksanakan namun secara empirik belum sepenuhnya dipatuhi dan dilaksankan sebagai pedoman yang ideal dalam bekerja, berprilaku berorganisasi pegawai negeri sipil. Sehingga belum menjadi cerminan terhadap kondisi pemerintahan Kabupaten Ciamis sebagai Good and clean govenant
Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan kode etik pegawai (A. Mazmanian & Paul) yang meliputi mempertebal nilai-nilai religi, pimpinan menjadi role model, basic guidelines, training etika organisasi, tim ahli, whistle blower system, reward dan punishment masih perlu tambahan sebagaimana hasil temuan peneliti yaitu perlu adanya ekosistem beretika dan disiplin.

Kata Kunci: Disiplin dan kode etik


ABSTRACT

The problem of this research is ethic code implementation of civil servant in Ciamis region cannot improve work discipline of civil servant. The research in focused to the application model of civil servant ethic code in Ciamis region.
The method used in this research is qualitative descriptive research method. The form of qualitative descriptive is done on case study and the research focus on a certain unit, so that it is prbable the research has deeply characteristic especially in collecting data. The technic of collecting data is gained by observation, interview, document study, focus group discussion (FGD). The collected datas are proceeded and analyzed through steps:reduction data, display data, and conclusion drawing/verification.
The result of research show that the factors influenced the implementation of civil servant ethic code in Ciamis region cannot improve work dicipline because of lack of understanding on ethic code/ regulation, lack of application to presstigious civil cervant, lack of clearness on application of sanction of giving pinishment to civil cervant, the reduction of employee dicipline, low supervision, lack of attention on religious values, lack of role model of the leader. Standard and target of policcy hhave been decided on the policy published on the form of law, goverenment rule, the decision of Territory Rule Minister and Regent Rule empirically determine the achievement of civil cervant dicipline. Although appeal and socialization have been done but have not been fully obyed empirically yet as ideal orientation in working, behaving to organize as civil cervant. So that it does not become reflection yet toward the condition of Ciamis region government as Good and Clean Government.
Based on the research result that the application of employee ethic code (A. Mazmanian & Paul) included to ticken religious values, the leader become role model, basic guideliness, training organization ethic, expert team, whistle blower sytem, reward and punishment, still need improvement as finding result of researcher that is the need of having ethics ecosystem and discipline. 
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Latar Belakang Penelitian
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan sebutan Civil Servant (Pelayan Publik) yang pada intinya mempunyai tugas utama melayani kepentingan publik atau rakyat. Di Amerika PNS disebut dengan Civil Service. Civil Service adalah orang-orang yang bekerja untuk badan pemerintah meliputi yang bekerja di Negara Federal (Federal State), Negara (State), dan Lembaga Pemerintah Daerah. Masing-masing PNS di sana bertanggung jawab penuh pada daerah yang dikelolanya.
Di Indonesia, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Pegawai Negeri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan pada APBN, dan bekerja pada departemen, lembaga non departemen, kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan. Kemudian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2003, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia yang tercatat di Badan Kepegawaian Nasional mencapai 3.995.000 orang. Menurut Undang-Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil contohnya adalah Pegawai Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan  Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama SDM Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang ditandai dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
PNS adalah sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan akan menerapkan sistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme, yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas dari KKN yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional.
Sesuai dengan tuntutan reformasi, semua pihak menghendaki terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekad memerangi praktek-praktek KKN, mewujudkan kepemerintahan yang baik atau yang lebih populer dengan istilah "Good Governance". Terkait tuntutan tersebut, bagi  Pemerintah yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas profesionalisme Aparatur agar memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan memberikan pelayanan prima.
Upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas profesionalisme Aparatur  Negara dapat dilakukan dengan mengaplikasikan Manajemen Sumber  Daya Manusia (MSDM). Menurut Mangkunegara (2002:2), MSDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Masih menurut Mangkunegara, kegiatan MSDM akan berjalan lancar jika fungsi manajemen diterapkan dengan benar. Fungsi manajemen sumber daya manusia di antaranya meliputi Fungsi Manajerial. Dengan Fungsi Manajerial ini manajer sumber daya manusia memahami kerangka acuan kerja manajer lini bawah organisasi. Mereka berbagi tujuan, nilai, dan pandangan dengan manajer lini dan mengambil keputusan yang bersesuaian. 
Salah satu fungsi manajemen adalah pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan untuk mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terjadi suatu penyimpangan atau kesalahan, perlu diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan serta menjaga situasi lingkungan pekerjaan.
Di era penciptaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), masih perlu penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia. Pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), harus dimulai dari lahirnya perilaku-perilaku mulia para abdi Negara. Jika para PNS mentaati kode etik PNS, maka diharapkan hal itu akan berkorelasi pada adanya memperbaiki disiplin kerja dan pelayanan publik. Pegawai negeri sipil (PNS) tidak lagi berorientasi melayani atasannya, melainkan masyarakat. 
Di Indonesia, secara nasional, etika Pegawai Negeri  Sipil  masih mengkhawatirkan. Kepatuhan aparat negara para kode etik PNS masih rendah yang berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan publik yang mereka berikan pada masyarakat.  Di banyak instansi pemerintah terjadi pelanggaran kode etik baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut  Fanar (2009:17), dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan itu terjadi sebagai akibat dari, belum ditaatinya kode etika PNS atau kode etik internal di suatu lembaga pemerintah.  Kelemahan itu terlihat dari berbagai kasus yang terjadi sebagai bentuk pengingkaan kode etika PNS yang dapat digambarkan sebagai berikut:
	Kurang responsif, respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun   harapan masyarakat masih sering kali lambat atau bahkan diabaikan sama   sekali. Contoh di dinas kesehatan, pelayanan terhadap pasien yang datang dalam kondisi gawat darurat sering kurang cepat penanganannya terutama pada pasien masyarakat kurang mampu atau belum jelas identitasnya. Terjadi beda perlakukan, beda sikap dan respon, kurang ramah dan lainnya.

Kurang koordinasi, berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan yang lainnya kurang berkoordinasi, bahkan hal itu terjadi dalam sebuah instansi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. Kemudian dalam sebuah intansi terjadi kurang koordinasi antara atasan dan bawahan.Contoh masih terjadi seorang kepala dinas tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan bawahannya yang mengatasnamakan dinas. Contoh di Dinas Pendidikan karena banyaknya kegiatan atau progam pejabat di bawah kepala dinas tidak berkoordinasi dengan kepala dinas dalam membuat keputusan atau program, bahkan terkait kegiatan administrasi.
Terlalu birokratis, pelayanan pada umumnya dilakukan dengan melalui  proses yang terdiri dari beberapa meja yang harus dilalui, sehingga   menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Bahkan kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum aparat untuk mengambil pungutan liar, sehingga mengakibatkan tingginya biaya pelayanan, menjamurnya korupsi di tubuh birokrasi dan ketidakpuasan masyarakat penerima layanan. Perilaku mementingkan keuntungan materil secara pribadi muncul dalam kondisi ini. Contoh di Dinas Perhubungan, Dinas Perijinan,  ada pungutan liar.
Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, pada umumnya aparat penyedia layanan kurang peduli terhadap keluhan/saran/aspirasi dari   masyarakat. Akibatnya, pelayanan diberikan apa adanya, tanpa ada  perbaikan dari waktu ke waktu.
Inefisien, berbagai persyaratan yang diperlukan seringkali tidak relevan   dengan pelayanan yang diberikan. Artinya aparat belum profesional dengan pekerjaan atau tugasnya. 
Indisipliner, banyak PNS yang tidak taat waktu, seperti datang terlambat dan pulang justru lebih cepat. Contoh di Dinas Pendidikan, guru tidak disiplin waktu, di dinas lain, aparat keluyuran di jam kerja, makan di jam kerja, tidak patuh memakai seragam, dan lainnya. 
Berdasarkan sumber dari Ombudsman RI tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis termasuk dalam zona merah, dengan predikat rendah karena memperoleh rata-rata 46,42.
Kabupaten Ciamis memiliki jumlah penduduk 1.320.624 jiwa pada tahun 2016 jumlah PNS mencapai 12.209 orang. Menurut data yang dihimpun Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ciamis, 12.209 PNS tersebut terdiri dari tenaga teknis administrasi sebanyak 2.775 orang, tenaga pada fasilitas kesehatan sebanyak 1.127 orang, serta tenaga guru yang ada sekarang ini mencapai 8.311 orang. Kabupaten Ciamis sendiri kebutuhan akan pegawai sebanyak 17.304 orang. Dengan rincian 5.152 tenaga teknis administrasi, 1.817 orang tenaga pegawai fasilitas kesehatan, dan kebutuhan pegawai guru mencapai 10.335 orang. Artinya daerah ini masih kekurangan 4.542 pegawai dengan rincian Tenaga teknis administrasi kurang 1.605 orang, pegawai fasilitas kesehatan kurang 444 orang, dan 2.493 orang guru dibutuhkan.
Kondisi  nasional tersebut di atas juga terjadi di Kabupaten Ciamis, maka dalam upaya mewujudkan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang tertib, berwibawa dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu ditegakan norma etika dan perilaku dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku dan Pasal 13 ayat  (1) hurup a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan antara lain bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi.
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ciamis  selama ini dilaksanakan melalui kegiatan antara lain pemantauan kehadiran Pegawai Negeri Sipil melalui Apel Pagi ke setiap SOPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis, monitoring dan evaluasi disiplin aparatur meliputi Kantor Kecamatan, UPTD/B dan satuan pendidikan (SLTP/SLTA) di setiap Kecamatan, rekapitulasi laporan kehadiran dari setiap SOPD yang dilaksanakan setiap bulan, penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan memberikan pembinaan dan penasehatan terhadap rumah tangga PNS yang   mengalami krisis permasalahan rumah tangga. 
Akan tetapi sampai saat ini ketaatan Pegawai Negeri Sipil terhadap aturan dan ketentuan secara umum tergolong masih kurang baik  dan perlu ditingkatkan disebabkan adanya permasalahan yang dihadapi oleh sebagian  PNS, baik di lingkungan unit kerja, keluarga maupun masyarakat. Selain itu terdapat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan berdasarkan data pada tahun 2014 PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tercatat sebanyak 19 orang dengan perincian, hukuman disiplin ringan 4 orang, hukuman disiplin sedang 2 orang dan hukuman disiplin berat 13 orang. Contoh pelanggaran di antaranya adalah pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja,  pelanggaran terhadap jam kerja, dan disiplin waktu. 
Ketaatan pegawai menyangkut jam kerja, berpakaian, pelaksanaan pekerjaan, etika, moral dan peraturan tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh para pegawai, perlu terus dibina dan dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal sehingga pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diharapkan dapat tercapai.
Selama ini memang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bupati tentang Pegawai Negeri Sipil sudah cukup banyak. Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) 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.
Berdasar sumber data BKPSDM memang di tahun terjadi penurunan pelanggaran yang dilakukan untuk kategori sedang dan berat sedangkan untuk kategori pelanggaran ringan mengalami kenaikan. Akan tetapi hal ini bukan berarti sikap ketaat pegawai di Kabupaten Ciamis terhadap peraturan sudah bagus, tapi perlu di tekan kembali supaya persentasenya lebih kecil lagi bahkan harus  mampu sampai zero percent tingkat pelanggarannya. 
Dengan demikian jelas bahwa meskipun telah ada aturan pegawai, kode etik, tata kerja dan lain sebagainya akan tetapi hal ini belum bisa menekan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di beberapa instansi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik di lingkungan kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal.
Menurut Moertono (1980:1) etika berasal dari bahasa Greek yaitu ethos, artinya “character” adalah suatu studi yang sistematis mengenai sifat dari konsep-konsep nilai mengenai baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya. Tata aturan dalam beretika dinamakan norma atau kaidah. Kata norma mengandung arti ukuran yang berlaku dan peraturan. Dengan demikian baik dan tidak baik merupakan etika dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, berpemerintahan dan bernegara, termasuk bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kode Etik diartikan pula sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Secara spesifik nilai-nilai dasar dan etika Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 di antaranya mengatur tentang Kode Atik dan Kode Perilaku Pegawai yang  bertujuan untuk menjaga matabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara. 
Selain kode etik yang telah digariskan oleh pemerintah pusat bagi para pegawai, di wilayah Jawa Barat banyak sekali inovasi kode etik yang di terapkan daerah dengan mengadopsi kearifan lokal atau nilai kesundaan. Berdasarkan pada sifatnya, kearifan lokal Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjujung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat Sunda adalah ramah tamah (someah), murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat Sunda. Sehingga ketika mendengar kata orang Sunda, maka kecenderungannya yang terlintas dalam pikiran adalah sosok yang lemah lembut, penyayang, dan penuh pengertian. Sedangkan berdasarkan pada keberadaannya, kebudayaan Sunda termasuk sebagai salah satu kebudayaan tertua. Kebudayaan Sunda yang ideal kemudian sering dikaitkan dengan kebudayaan raja-raja Sunda, yang sering dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi Etos dan watak Sunda yang sampai saat ini oleh sebagian kalangan masyarakat Sunda masih dipertahankan adalah silih asih, silih asah, silih asuh, cageur, bageur, bener, singer dan pinter.
Kebudayaan Sunda juga merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan  bagi  bangsa  Indonesia  yang  dalam  perkembangannya  perlu dikembangkan dan dilestarikan. Hampir semua masyarakat Sunda beragama Islam, namun ada beberapa yang bukan beragama Islam. Walaupun berbeda agama, namun pada dasarnya seluruh kehidupan di tujukan untuk alam semesta. Ini  semua  merupakan  keberagaman  yang  tidak  semua  orang  Sunda mengetahuinya. Mengenai nilai budaya Sunda, Hermawan (2008: 75-85) menjelaskan bahwa terdapat empat nilai-nilai dalam budaya Sunda. Nilai-nilai tersebut adalah nilai  keharmonisan  dalam  hidup,  penghargaan  terhadap  waktu,  nilai kelingkunganan, dan penghargaan dan penghormatan kepada leluhur.
Selanjutnya, kebudayaan Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebudayaan-kebudayaan lain. Secara umum masyarakat Sunda di Jawa Barat atau Tatar Sunda, sering dikenal dengan masyarakat religius.
Pada kebudayaan Sunda, keseimbangan magis (dalam ilmu hukum adat disebut religio magis) di pertahankan dengan cara melakukan upacara-upacara adat, sedangkan keseimbangan sosial masyarakat sunda dilakukan dengan gotong-royong. Hal seperti itulah yang kemudian menjadi suatu dialektika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Salah satu contok menurut Ridwan Kamil, Kota Bandung yang memiliki nilai-nilai dan filosofi kebudayaan Sunda, saat ini, nyaris kehilangan jati diri kesundaannya. "Padahal, pembangunan yang didasari falsafah kebudayaan Sunda, saya yakin akan mengembalikan jati diri Kota Bandung di tengah-tengah gempuran heterogenisme budaya global," 
Memang pengawasan dan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Ciamis masih kurang maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para PNS. Bukan semata pelanggaran disiplin waktu, jam kerja, pakaian, namun juga pelanggaran lainnya. Di samping itu persoalan ini akan terlihat kompleks jika memandang bahwa para PNS adalah individu-individu yang memiliki kepribadian dan perilaku sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Setiap individu adalah unik, akan tetapi ketika seorang individu telah menjadi anggota korps/institusi maka perilaku yang harus ditunjukan adalah perilaku organisasi. Demikian pula dengan individu SDM PNS. Perjanjian dan sumpah PNS di antaranya adalah ketaatan untuk tunduk pada kode etik pegawai, pada peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya. Jika tidak taat, maka akan ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterimanya. PNS harus mentaati kode etik Pegawai Negeri Sipil, sehingga diharapkan akan membawa dampak signifikan pada peningkatan disiplin kerja. 
Berdasarkan beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik PNS hingga saat ini sebenarnya intansi-intansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis telah memiliki Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepagawaian di intansi bersangkutan. Ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS  pasal 13 ayat (1).  Akan tetapi kode etik-kode etik tersebut belum dapat diterapkan karena belum diterbitkan/ditetapkan sebagai Peraturan Bupati sesuai dengan ratifikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Sebagai contoh di dinas pendidikan sudah ada Undang-undang Guru dan Dosen yang mengharuskan guru profesional dalam tugas dan fungsinya, kemudian adanya Kode Etik Guru akan tetapi masih cukup banyak guru yang belum mampu meningkatkan pelayanan yang berkualitas terhadap anak didiknya. 
Berdasarkan uraian di atas Penulis mencoba melakukan penelitian Disertasi dengan mengangkat judul “Model Penerapan Kode Etik Pegawai Negeri Dalam Upaya Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Di Kabupaten Ciamis”. 

Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah
Fokus Penelitian
Fokus penelitian disertasi ini dititk beratkan pada model penerapan kode etik pegawai negeri sipil dalam upaya meningkatkan disiplin kerja pegawai di Kabupaten Ciamis
Rumusan Masalah
Untuk dapat memudahkan penelitian dan supaya peneliti terarah dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam pembahasan, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya, sebagai berikut : 
	Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaksanaan kode etik pegawai negeri sipil di Kabupaten Ciamis tidak mampu meningkatkan disiplin kerja pegawai?

Bagaimana model penerapan kode etik PNS di Kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil?

Alur Kajian Pustaka
Diagram alur atau alur teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori administrasi publik, organisasai dan manajemen, administrasi pembangunan, strategi pengauatan organisasi publik, pembangunan dengan pendekatan tata ruang . Adapun diagram alur teorinya digambarkan sebagai berikut: 
Administrasi Publik 
Menurut Teori
	Dwight Waldo (2000:26)
	Atmosudirdjo (2000:26)

Edward H. Litchfield (2000:26)
George J Gordon (2000:26)
	Simon (1996:3)
	Siagian (1997)

Tjokroamidjojo (1996)
Nigro dan Nigro (1983)

Organisasi & Manajemen
Menurut Teori 
Dimock and Dimock
G.R. Terry dalam Hasibuan
Ricky W. Griffin

Budaya Organisasi
Menurut teori 
Robbins & Judge
Daft & Marcic
Paul B.Horton & Chester L.Hunt
Manajemen SDM
Menurut Teori 
Henry Simamora
Hasibuan
Gary Dessler dalam Paramita Rahayu

Grand Theory

Midle Range Theory
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Gambar 1. Diagram Alur Kajian Pustaka

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Bungin (2007:68) terdapat bahwa : “Format deskriptif kualitatif dilakukan pada studi kasus dan memusatkan penelitian pada suatu unit tertentu sehingga memungkinkan penelitian bersifat mendalam terutama dalam pengumpulan data”. Penelitian memilih metode kualitatif mengingat penelitaian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam kenyataan empirik dan penelitian ini lebih banyak mengobservasi dan mengeksplorasi perilaku objek yang diteliti. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang objek yang diteliti, dengan berangkat dari suatu penomena yang ada, penelitian ini juga berangkat dari suatu teori yang hendak diuji kebenarannya tetapi teori dijadikan pendekatan terhadap masalah penelitian.
Pendekatan teori dalam penelitian kualitatif ini, yaitu dengan pendekatan Studi Kasus. Berkaitan dengan studi kasus ini Creswell (2008:18) menyatakan,
Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
Studi kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus akan memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai yaitu untuk memahami proses atau kasus secara mendalam tentang upaya meningkatkan disiplin dan kinerja PNS melalui model penerapan kode etik pegawai di Kabupaten Ciamis.
Pemilihan jenis penelitian dalam tulisan ini mengacu kepada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah pemecahan masalah melalui proses pembelajaran (learning process) dalam rangka memecahkan masalah dari penggunaan sistem lama ke sistem baru dengan menggunakan pendekatan berfikir serbasistem. Maani dan Cavana membagi dua pendekatan dalam berfikir serba sistem, yaitu hard systems thinking dan sosft system. Hard systems digunakan untuk menganalisis masalah yang telah terstruktur dengan jelas sehingga lebih sesuai untuk penelitian dengan jenis data kuantitatif.
Soft system digunakan untuk menganalisis masalah yang tidak terstruktur dengan jelas dan belum terdefinisikan dengan baik. Oleh karenanya pendekatan ini digunakan pada penelitian dengan jenis data kualitatif. Berdasarkan hal itu, peneliti dengan menggunakan metodologi sistem lunak (soft systems methodology) termasuk kedalam metode penelitian kualitatif.
SSM merupakan respon terhadap kesulitan dalam menerapkan pendekatan hard systems thinking (seperti, fisika dan kerekayasaan) pada problem bisnis (system aktivitas manusia). Hard systems cenderung menekankan pada hal-hal yang dapat diukur dan kriteria yang objektif, dapat mengisolasi dan mengontrol variabel, serta dekomposisi top down dari sistem menjadi subsistem-subsistem. Analisis hard dapat menyatakan sistem dengan behavior yang tidak terduga dan feedback yang kompleks antar komponen namun metode tersebut bermasalah saat diterapkan pada sistem manusia (Jackson, 2002).
SSM dirancang untuk menangani situasi problem kompleks yang messy, ill-structured, ill-defined, dan tidak terbebas dari manusia, atau melibatkan berbagai stakeholder dengan pandangan yang beragam serta kemungkinan persepsi yang berbeda mengenai situasi problem dan isu utama. SSM sesuai untuk diterapkan pada situasi dengan stakeholder yang memiliki ketertarikan serupa dan memandang berbeda terutama pada penekanan dan detil, bukan substansinya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ciamis Tidak Mampu Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaksanaan kode etik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ciamis tidak mampu meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil serta untuk menentukan model penerapan kode etik PNS di Kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan disiplin kerja PNS.
Berangkat dari itu dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang tertib, berwibawa, dan berintegrasi serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika prilaku dalam menjalankan tugas, pada dasarnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis  Nomor 50 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Prilaku Pegawai di Lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Secara normatif, Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis mengenai kode etik dan prilaku  pegawai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004  tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
 Dalam pasal 1 Peraturan Bupati yang dimaksud kode etik dan kode prilaku adalah pedoman sikap, prilaku,perbuatan, tulisan, dan ucapan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan sehari-hari. 
Kondisi eksisting Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Ciamis terhadap pemahaman kode etik masih relatif kurang sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan, tanggungjawab kerja dan proses pelayanan publik. Sangat ironis sekali ketika seorang PNS tidak memahami konsep kode etik. Bagaiman mampu mengaktualisasikan diri dan bekerja secara profesional ketika seorang pegawai negeri tidak menguasi dan memahami konsep-konsep pedoman profesinya yang disebut kode etik
Dalam penegakan dan juga pemahaman terhadap kode etik perlu adanya peranan pimpinan lembaga tersebut untuk senantiasa mensosialisasikan serta mengingatkan bahkan melakukan pembinaan terhadap para pegawainya. Bahkan yang lebih utama pada saat ini peranan pemimpin itu bukan hanya sekedar instruksional, tapi lebih menjadi seorang pemimpin yang memberikan tauladan (role model).
Sebagaimana diungkapkan oleh Mazmanian dan Paul (1983), beberapa langkah atau strategi yang dapat ditempuh dalam mengimplementasikan kode etik agar dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh anggota organisasi salah satunya adalah pemimpin menjadi role model.
Para pimpinan atau pejabat seyogyanya menjadi role model atau teladan dalam penerapan etika. Upaya penegakan etika, tidak akan banyak mendapat tanggapan dari para pegawai apabila di kalangan para pimpinan atau pejabat tidak bisa menjadi teladan.
Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin yang baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Jika menerapkan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan pada bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang baik (kurang disiplin) para bawahan pun akan kurang disiplin.
Teladan pimpinan merupakan suatu cerminan sikap dari seorang pemimpin terhadap bawahannya, dimana seorang pemimpin harus berkelakuan dengan baik dan harus menjadi panutan oleh para pegawainya. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika pimpinan sendiri tidak disiplin.
Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan diteladani oleh bawahannya. Hal inilah yang mengharuskan pimpinan mempu nyai kedisiplinan yang baik agar para bawahanpun mempunyai disiplin yang baik pula. 
Selain dari tauladan (role model) pemimpin, A. Mazmanian dan Paul (1983) pun berpendapat bahwa strategi yang dapat ditempuh dalam mengimplementasikan kode etik agar dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh anggota organisasi adalah pemhaman dan mempertebal nilai-nilai religi.
Ini merupakan faktor utama dalam upaya perbaikan etika setiap manusia, termasuk juga anggota organisasi. Setiap anggota organisasi didorong untuk mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing.
Agama Islam sendiri memandang etika kerja sebagai usaha atau kerja yang diletakkan pada kerangka ketaqwaan kepada Allah SWT. Etika kerja Islami bertumpu pada akhlakul karimah, dimulai dari niat baik, sikap dan tingkah laku terpuji. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam Islam akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak Mahmudah dan akhlak Mazmumah. Akhlak Mahmudah yang berarti segala perbuatan baik atau terpuji yang dilakukan oleh manusia, sedangkan akhlak Mazmumah yang berarti sebagai akhlak buruk atau tercela yang dilakukan oleh seseorang. Dalam Islampun dikenal istilah baik dan buruk. Hal ini selaras dengan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa etika berarti akhlak. Semua konsep etika ini berlandaskan keyakinan bahwa hakikat bekerja adalah bagian dari ibadah. Jadi, setiap muslim harus bekerja jujur dan benar atas nilai-nilai agamanya. Alhasil kerja wajib dilandasi moralitas yang baik.
Etika bekerja dalam Islam berati melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta apa yang dilakukan didasari dengan mengharap ridha Allah SWT. Menurut Al-Qur’an sebagaimana dikutip oleh Habib Ar-Rahman, etika kerja Islam adalah:
	Bekerja dengan mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Menyadari dan menghayati bahwa manusia adalah hamba Allah, maka sewajarnya setiap manusia mengabdikan dirinya kepada Allah, dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi  segala  larangan-Nya, sebagaimana dalam firman Allah SWT
Artinya: “Wahai sekalian manusia! Sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu dari pada kamu supaya kamu bertaqwa” (Q.S Al-Baqarah : 21)
Setiap pekerja diharuskan menjalankan tugasnya dengan sepenuh kesadaran bahwa pekerjaanya adalah amanah Allah kepadanya. Apabila tidak menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya maka pekerja tersebut tidak menunaikan amanah Allah. Seorang pekerja hendaklah menyadari dan menghayati bahwa bekerja untuk mencari nafkah yang dimulai dengan niat itu adalah ibadah. Oleh karena itu setiap pekerja wajib menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.
	Bekerja dengan ikhlas dan amanah

Bekerja dengan ikhlas dan amanah berarti bekerja dengan sepenuh kerelaan dan dengan hati yang suci untuk mencari keridhaan Allah. Pekerja yang menjalankan tugasnya dengan sepenuh kerelaan dan kesadaran merupakan suatu amal soleh dalam usaha mengabdikan diri kepada Penciptanya. Apabila seseorang dapat menghayati dan mensyukuri segala rahmat Allah, insya Allah kita akan dapat menunaikan tugas kita dengan ikhlas. Dengan pekerjaan kita dapat turut serta menyumbangkan tenaga di dalam usaha membangun Negara.
	Ketekunan dalam bekerja

Ketekunan adalah suatu sifat yang diperlukan oleh seseorang pekerja. Setiap pekerja dapat meningkatkan kecakapan menjalankan tugas apabila tekun dalam menjalankan tugas. Rasulullah SAW bersabda:
Artinya: “Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan dengan tekun” (Riwayat Al-Baihaqi)
Apabila menilai seorang pekerja, ciri yang terpenting ialah kecakapan. Mutu kecakapan seseorang akan terus meningkat jika memiliki keinginan belajar atau menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugasnya. Ketika seseorang tidak mampu meningkatkan kinerjanya bahkan yang ada banyak melakukan pelanggaran terhadap tugasnya, maka diindikasikan seseorang tersebut belum memiliki mutu kecakapan dalam tugasnya.
Dengan demikian dapat peneliti fahami bahwa jelaslah ketika dalam individu seorang pegawai kurang mengamalkan nilai-nilai  religi dalam setiap gerak dan langkah bekerjanya jelas akan semaunya, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan/etik pegawai.
	Semangat dan kerja sama

Untuk memberikan stimulus agar para anggota organisasi menjunjung dan melaksanakan etika yang mampu meningkatkan semangat kerja, maka perlu diberikan reward bagi mereka yang menegakkan etika, dan memberi sanksi kepada mereka yang melanggar etika. Untuk organisasi pemerintah, tentu saja pemberlakuan reward dan punishment dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
Disiplin kerja sangatlah penting dalam suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya guna mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Disiplin kerja mengatur seorang pegawai akan mentaati segala norma, kaidah dan peraturan yang berlaku dalam organisasi. Tujuan disiplin kerja ini dalam rangka memperlancar seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya agar pencapaian tujuan organisasi tepat waktu, tepat sasaran serta efektif dan efesien.
Beberapa keharusan yang harus dilaksanakan oleh PNS menurut UU No.43 Tahun 1999 tersebut antara lain :
	Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, serta melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berhak.

Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memebrikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
Menggunakan dan memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-baiknya.
Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan atasannya.
Sistem reward dan punishment yang diterapkan dalam pemerintahan dapat memiliki pengaruh positif langsung terhadap perilaku pegawai yang bersangkutan berkenaan dengan statusnya sebagai salah satu unsur dalam pemerintahan. Akan tetapi pada banyak segi, hal tersebut tidak langsung memberi pengaruh terhadap motivasi pegawai untuk berkinerja. Namun motivasi pegawai akan ditentukan oleh perangsangnya. Perangsang yang dimaksud merupakan mesin penggerak motivasi pegawai, sehingga menimbulkan pengaruh perilaku individu pegawai yang bersangkutan. Sistem reward dan punishment merupakan bentuk kompensasi yang menjadi perangsang terhadap pegawai sehingga menumbuhkan motivasi yang tinggi dalam bekerja. 
Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin dapat diuraikan sebagai berikut:
	Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan: Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan amat diperlukan oleh setiap individu Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar setiap pegawai negeri bias memahami peraturan perundang-undangan. Kurangnya motivasi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil tentu tidak akan menghasilkan sistem pola kerja yang baik. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut:

Kurangnya penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi perlu memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang diraihnya. Penghargaan bisa berupa promosi jabatan atau berupa piagam penghargaan. Kurangnya penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berakibat menurunnya etos  kerja  dan  semangat  untuk melaksanakan tugasnya.
Kurangnya sanksi penjatuhan hukuman disiplin; Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin perlu diberikan sanksi yang tegas. Pelanggaran disiplin sebesar atau sekecil apapun bila tidak diikuti dengan sanksi penjatuhan hukuman disiplin akan menimbulakan persoalan baru yang bernuansa negatif. Pertama, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin tidak akan jera, bahkan pelanggaran yang dilakukan semakin meningkat, karena Pegawai Negeri Sipil tersebut berpikir bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan tidak mempengaruhi prestasi dan kariernya. Kedua, bagi Pegawai Negeri Sipil lain akan menimbulkan rasa kecemburuan. Dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya cenderung disiplin, akan melakukan pelanggaran yang sama, sebab Pegawai Negeri Sipil tersebut berpikir tidak akan menerima sanksi apapun bila melakukan pelanggaran.
Selanjutnya seorang pekerja dalam suatu kumpulan pekerja tertentu. Suatu kumpulan pekerja diharuskan mampu untuk bekerja sama, bergotong-royong melaksanakan tugas masing-masing. Sikap bantu membantu di antara satu sama lain antara pekerja, akan menimbulkan suasana kerja yang aman dan gembira. Suasana yang demikian pula akan meningkatkan hasil dan mutu kerja.
Menurut Ustaz Razali bin Abd Rahim, etika kerja secara Islam adalah kerja sebagai ibadah, bekerja secara ikhlas dan amanah, bekerja dengan semangat kerja sama, mengutamakan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara diri. Karena etos berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang, hendaknya setiap pribadi muslim harus mengisinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan ada semacam kerinduan untuk menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang muslim dalam bentuk hasil kerja serta sikap dan perilaku yang menuju atau mengarah kepada hasil yang lebih sempurna. Akibatnya, cara dirinya mengekspresi sesuatu selalu berdasarkan semangat untuk menuju kepada perbaikan (improvement) dan terus berupaya dengan bersungguh-sungguh meghindari yang negatif (fasad).
Dapat peneliti ambil intisari dari beberapa informan dan juga teori, bahwa etika kerja Islam itu adalah cara bekerja seorang manusia dengan mengharap ridha Allah SWT dengan cara mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam Islam bekerja adalah kewajiban, tetapi bekerja juga adalah ibadah, dilakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna (itqan), dan berusaha mencapai kualitas kerja yang sempurna (hasan). Artinya proses pelaksanaannya atau cara mendapat dan hasil yang didapatkan harus yang halal, agar keuntungan yang didapat tidak hanya di dunia, tetapi juga mendapatkan berkah.
Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah, berdasarkan hasil penggalian informasi yang diperoleh peneliti dari Kepala Bagian Bidang Penegakan Disiplin Dan Penilaian Kinerja Pegawai BKPSDM Kabupaten Ciamis yang intinya yaitu :
	Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang harus memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya, dan juga agar tidak melakukan pelanggaran disiplin yang hukumannya lebih berat lagi. Oleh karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih  lebih dahulu dengan seksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
	Lunturnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil

Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang PNS dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi PNS di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya.
	Rendahnya pengawasan

Kondisi saat ini pengawasan melekat (langsung) dari pimpinan cenderung tidak dilaksanakan di setiap SKPD atau Badan, sehingga hal ini menimbulkan kurang responsif baik dan timbulnya apriori dari bawahan, efeknya mereka akan merasa bebas melanggar karena tidak merasa diawasi. Terkadang pimpinan tidak melakukan tindakan ataupun sanksi kepada bawahan dikarenakan kedekatan ataupun keakraban di lingkungan kerja.

Faktor-faktor yang diungkapkan informan di atas dapat peneliti fahami bahwa memang ketika penegakan hukuman bagi para pelanggar etika dan didiplin kerja diterapkan secara tegas itu akan membawa dampak yang positif terhadap tanggungjawab dan mutu kerja. Selanjutnya ketika jiwa disiplin PNS luntur jangan harap sebuah lembaga/instansi berjalan dengan baik, apalagi dengan kurangnya pengawasn dari pimpinan, hal ini akan berefek negatif terhadap keharmonisan dan kualitas pelayanan instansi tersebut. Seharusnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka harus mampu mengendalikan diri sehingga irama dan suasana kerja berjalan harmonis. Namun kenyataan yang berkembang sekarang justru jauh dari kata sempurna. Masih banyak PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara.
Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti kita harus mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Disiplin PNS tersebut diatur ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin.
Disiplin yang datang dari individu sendiri adalah disiplin yang berdasarkan atas kesadaran individu sendiri dan bersifat spontan. Disiplin ini merupakan disiplin yang sangat diharapkan oleh suatu organisasi karena disiplin ini tidak memerlukan perintah atau teguran langsung. Disiplin berdasarkan perintah yakni dijalankan karena adanya sanksi atau ancaman hukuman. Dengan demikian orang yang melaksanakan disiplin ini karena takut terkena sanksi atau hukuman, sehingga disiplin dianggap sebagai alat untuk menuntut pelaksanaan tanggung jawab.
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan BKPSDM dapat peneliti analisa bahwa tingkat hukuman berat dan sedang mengalami penurunan, sedangkan jenis hukuman ringan mengalami kenaikan dari 6 menjadi 15. Peneliti berusaha menggali informasi dari Kepala Bagian Bidang Penegakan Disiplin Dan Penilaian Kinerja Pegawai menyatakan bahwa :
	Pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai setiap tahun cenderung berubah kadang tinggi kadang rendah, artinya kadang jumlah pelanggar itu meningkat juga kadang menurun. Tetapi yang paling banyak pelanggaran itu di kehadiran atau tepat waktu masuk kerja dan pulang kerja.

Berdasarkan hasil sidak jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik setiap tahunnya mencapai 5% bahkan lebih dari jumlah pegawai yang ada yaitu sekitar 1.682 orang.
Hal tersebut disebabkan berbagai faktor antara lain :
	Pemahaman pegawai terhadap etika dan disiplin kerja pegawai tidak merata

Kurang tegasnya tindakan pimpinan terhadap pelanggar
Pimpinan tidak memberikan teladan/contoh terhadap bawahannya
Ikut-ikutan teman sejawat, karena temannya melanggar tidak ada tindakan maka mencobanya untuk melanggar.
Karena lingkungan organisasi yang mendukung untuk melakukan pelanggaran (budaya organisasi)
Kondusivitas lembaga, adanya perselisihan dengan teman sejawat
Ekonomi pegawai yang ruksak karena besarnya pinjaman yang tidak sesuai dengan besarnya gaji diterima
Kondusivitas keluarga berakhir perceraian
Pengawasan melekat (waskat) dari atasan kepada bawahannya langsung tidak berjalan
Menggarisbawahi informasi dari informan di atas tentang salah satu faktor pemahaman pegawai terhadap etika dan disiplin kerja pegawai tidak merata, peneliti memiliki pandangan bahwa untuk pemerataan pemaham pegawai terhadap etika organisasi yang sudah disepakati sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis dan disosialisasikan ke semua anggota organisasi, mulai staf pada tingkat terbawah sampai pucuk pimpinan. Bila tidak ditulis dan disosialisasikan, tidak banyak anggota organisasi yang mengetahui etika organisasi yang berlaku dan harus diterapkan.
Selain dibukukan dan disosialisasikan, sebaiknya juga dibuat poster-poster atau banner yang dicetak menarik dan ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat, sehingga setiap anggota organisasi dapat mengetahuinya. Banner yang dibuat sebaiknya dibuat menarik dengan gambar-gambar dan warna yang mencolok/menarik (eye catching), dan tidak monoton dalam bentuk tulisan yang panjang.
Jadi setiap instansi atau lembaga pemerintahan mestinya memiliki sebuah pedoman/acuan dasar kerja. Istilah lain menurut teori Mazmanian dan Paul (1983) bahwa salah satu starategi dalam implementasi kode etik hendaklah memiliki “Basic Guidelines”.
Poin penting dalam item ini adalah sebaiknya Basic Guidelines ditulis dalam bahasa yang sederhana dan bukan berbentuk ungkapan-ungkapan umum yang masih memerlukan penafsiran atau pemikiran lanjut. Jadi dimungkinkan untuk menerjemahkan isi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 menjadi “bahasa teknis” yang lebih aplikatif, mudah dipahami dan diterapkan.
Di Kabupaten Ciamis memang saat ini baru diterbitkan kode etik yang mengatur tentang kode etik dan kode prilaku pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis berupa Perbup No. 50 tahun 2017, sehingga dengan diterbitkannya perbup tersebut mesti menjadi sebuah kekuatan dan acuan untuk meningkatkan mutu kinerja dan disiplin pegawai, jangan sampai perbup tersebut hanya sebatas tema saja. Berdasarkan informasi diungkapkan oleh informan dari tokoh masyarakat dan pengamat pendidikan pada bulan Februari 2018 yang diperoleh peneliti sebagai informasi yang menyatakan bahwa :
Dengan adanya aturan baik PP 53 tahun 2010, PP 11 tahun 2017, UU No. 5 tahun 2014, perda ataupun perbup ternyata belum menciptakan kinerja yang baik di Kabupaten Ciamis. Menurut pandangan saya bahwa aturan tersebut baru dijadikan tema saja belum diaplikasikan, banyak PNS belum mengetahui pesona atributnya, siapa dirinya. Aplikasi UU No. 5 tahun 2014 sebetulnya seluruh PNS harus mengubah mindset berfikir terutama memfokuskan dirinya terhadap pelayanan publik. Didukung lagi dengan terbitnya Perbup No. 50 tahun 2017, mesti dijadikan modal dan aset untuk meningkatkan disiplin pegawai.
Ketika sebuah aturan baru sebatas dibukukan, hanya dijadikan jargon saja tanpa adanya sosialisasi, bagaimana mau diaplikasikan dalam roda kegiatan organisasi, hal ini jelas akan menghambat terhadap tugas dan fungsi pegawai. Apalagi kalau pemerintah daerah belum memiliki aturan berupa perda ataupun perbup yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah tersebut. Berdasarkan dari informasi yang diperoleh peneliti dari informan BKPSDM pada bulan Januari 2018, inti dari pendapat itu bahwa :
Di Kabupaten Ciamis baru saja memiliki perbup tentang kode etik dan kode prilaku pegawai khusus lingkungan PNS kabupaten Ciamis yang yang sudah di rativikasi dari aturan-aturan pusat ataupun mengadopsi dari etika/budaya sunda/agama. Jadi saat ini sudah saatnya mulai dilaksanakan. Adapun kode etik saat ini yang sifatnya varsial misal kode etik tenaga pendidik, kode etik doketer atau perawat dan lain-lain.
Dengan demikian menurut peneliti bahwa kedepannya pemerintah Kabupaten Ciamis sudah seharusnya kode etik dan kode  prilaku pegawai yang telah dimiliki ini dirancang dan dikombinasikan antara Peraturan Pemerintah Pusat dengan muatan lokal daerah seperti etika kesundaan serta mengadopsi nilai-nilai keagamaan.  Salah satu faktor yang menghambat terhadap penerapan kode etik Pegawai Negeri Sipil tidak mampu meningkatkan kedisiplinan pegawai yang lainnya adalah ketika sudah ada aturan/perda/perbup apalagi yang belum memiliki perda khusus kode etik dan tidak lupa secara rutin dilakukan sosialisasi perda/perbup tersebut supaya difahami oleh pegawai itu sendiri.
Mazmanian dan Paul (1983), pembuatan sistem pelaporan permasalahan etika organisasi (whistle blower system) merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam upaya penegakan etika organisasi. Sebab apabila timbul permasalahan dalam organisasi, dapat segera diatasi sesuai dengan sistem yang sudah tersusun.
Pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelaporan untuk menyampaikan informasi mengenai indiskasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu instansi/lembaga pemerintahan. Informasi yang diperoleh dari mekanisme pelaporan pelanggaran ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Dengan demikian dapat difahami bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis memandang pedoman dan prosedur penanganan pelaporan pelanggaran merupakan bagian dari sistem pengendalian internal. 
Melalui penerapan whistle blower system secara efektif, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh Korps PNS suatu daerah, antara lain:
	Tersedianya informasi kunci dan kritikal (critical & key information) bagi Pemerintah Daerah kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman dan terkendali.

Dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya berbagai pelanggaran, maka timbul rasa keengganan untuk melakukan pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning mechanism) atas kemungkinan terjadinya masalah yang diakibatkan adanya suatu pelanggaran.
Mengurangi/meminimalisir risiko yang dihadapi organisasi (Korps PNS) akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, dan reputasi.
Meningkatnya reputasi Korps PNS dimata pemangku kepentingan (stakeholders), regulator, dan masyarakat umum (publik).
Lemahnya penegakkan kode etik dan disiplin pegawaipun tak terlepas dari kurang konsistennya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menggenai etika organisasi (Training Etika Organisasi), karena dengan adanya pola-pola pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu meningkatkan manajemen SDM yang berkualitas. Didalam pelatihan ataupun pendidikan itu ada penanaman integritas terhadap organisasi, penanaman profesional, penanaman inovasi, menumbuhkan kreativiatas, menumbuhkan kepedulian, membangun manajemen hati yang bersih (local wisdom) sehingga akan tumbuh rasa seia sekata yang positif sehingga akan memahami keragaman perbedaan individu dan kelompok, berupaya mengejarkan dan memajukan organisasi/instansi.
Tujuan pendidikan dan pelatihan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan keterampilan pegawai agar lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan memiliki keterkaitan dengan kinerja pegawai. Sedangkan manfaat pendidikan dan pelatihan yaitu untuk meningkatkan stabilitas pegawai dan dapat memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan diri agar dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Pentingnya diklat/training merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau permintaan pasar. Dalam rangka meningkatan sumber daya manusia pada setiap unit kerja akan berhubungan dengan hakekat pendidikan dan pelatihan.
Pegawai yang mendapatkan pendidikan secara berencana cenderung lebih dapat bekerja secara terampil/profesional jika dibandingkan dengan orang (pegawai) pada organisasi yang tidak memberikan kesempatan seperti itu. Sehingga Diklat dirasa makin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan dan jabatan sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi kerja, kemajuan teknologi yang semakin hari semakin ketat persaingannya didalam suatu organisasi.
Pendidikan yang baik dapat membawa peserta ke arah perubahan sikap dan tingkah laku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya hal ini menuntut keprofesionalan dalam mendesain pendidikan dan pelatihan, dan melibatkan pengelolaan yang baik dan benar sehingga memperjelas makna dan esensi dari suatu pelatihan tersebut. Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan sengaja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi,
Gomes (2003) mengatakan bahwa pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki kinerja pegawai pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan”. Hal tersebut memberikan arti bahwa pelatihan merupakan suatu yang penting untuk diberikan kepada pekerja (pegawai) yang ada dalam organisasi guna menciptakan prestasi yang lebih baik, sehingga dapat mencapai sasaran-sasaran serta kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi itu sendiri.  Pengertian diatas memberi gambaran bahwa pelatihan mempunyai karakteristik dapat memberi kontribusi bagi peserta pelatihan. Kontribusi yang diharapkan dari pelatihan tersebut setidak-tidaknya antara lain : 
	Dapat memperbaiki sikap dan prilaku (performance),

Mempersiapkan promosi untuk jabatan yang lebih rumit dan sulit, 
Mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang lebih tinggi.
Karakteristik pelatihan ini satu hal yang sangat penting mendapat perhatian dari pelaksana dan penanggung jawab pelatihan, sehingga pelatihan itu dapat memberi kontribusi bagi peserta pelatihan. Secara umum pendidikan dan pelatihan mempunyai tujuan antara lain : meningkatkan semangat kerja ; pembinaan budi pekerti ; meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ; meningkatkan tarap hidup ; meningkatkan kecerdasan ; meningkatkan keterampilan ; meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ; meningkatkan lapangan kerja dan meratakan pembangunan dan pendapatan.
Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai/pekerja baru adalah untuk menguasai pekerjaannya sedangkan bagi pegawai/pekerja lama untuk meningkatkan hasil pekerjaan baik sekarang maupun di masa datang, meningkatkan produktivitas apabila mendapat promosi, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Manullang (2001) bahwa: ”pendidikan dan pelatihan pegawai adalah suatu persyaratan pekerjaan yang dapat ditentukan dalam hubungannya dengan keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas yang sesungguhnya 3 dilaksanakan pada pekerjaan.
Jadi pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan suatu persyaratan pekerjaan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan, keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas kerja yang sesungguhnya terinci dan rutin agar dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Penyelenggara diklat harus terlebih dahulu menetapkan secara jelas sasaran yang ingin dicapai agar pelaksanaan program diklat dapat diarahkan ke pencapaian tujuan organisasi.
Pegawai baru sebaiknya diberi pelatihan tentang nilai-nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan pada saat perekrutan. Pelatihan ini sebaiknya secara ekplisit dapat mengadopsi harapan-harapan dari seluruh pegawai menyangkut :
	Kewajiban-kewajiban mengkomunikasikan masalah-masalah tertentu yang dijumpai.

Membuat daftar jenis-jenis masalah, termasuk kecurangan yang terjadi atau yang dicurigai untuk dikomunikasikan secara jelas dan spesifik ; dan
Informasi bagaimana mengkomunikasikan masalah-masalah tersebut, dan juga sebaiknya ada kepastian dari Manajemen Senior mengenai harapan-harapan pegawai dan tanggung jawab komunikasi tersebut. Pelatihan semacam itu sebaiknya meliputi suatu elemen “ Sadar akan adanya Kecurangan (fraud awareness), yang positif tapi tidak ditekankan pada bahwa kecurangan dapat menjadi mahal bagi entitas dan para pegawainya.
Komitmen untuk pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan dan kesadaran bagi pegawai atas permasalahan yang berkaitan dengan etika pegawai. Program pendidikan/pelatihan harus disusun untuk kepentingan organisasi dan relevan dengan keinginan pegawai. Sebagai tambahan dalam memberikan pelatihan pada saat perekrutan, para pegawai sebaiknya memperoleh pelatihan secara periodik sesudahnya. 
Kemudian pelatihan/training juga sebaiknya dibuat spesifik bagi pegawai sesuai dengan dengan masing-masing tingkatan dalam organisasi, lokasi geografi, dan tanggungjawab-tanggungjawab penugasan. Sebagai contoh, pelatihan untuk manajer senior secara normal akan berbeda dari pegawai biasa, dan pelatihan untuk pegawai bagian pembelian akan berbeda dengan pegawai bagian penjualan, pegawai bagian internal audit dan lain sebagainya. 
Efektivitas penegakan dan penerapan kode etik dan kode prilaku pegawai dalam pelaksanaannya supaya berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan disiplin kinerja pegawai perlu adanya sebuah lembaga adhock terutama untuk menangani para pelaku pelanggaran. Apabila mengacu pada teori Mazmanian dan Paul (1983) dalam implementasi ppenegakan kode etik itu salah satunya adalah dengan adanya Tim Ahli.
Senior manager atau pimpinan puncak dan jajarannya seyogyanya menjadi tempat para anggota organisasi lainnya bertanya atau meminta pertimbangan apabila ada permasalahan terkait etika organisasi. Karena dengan demikian, para anggota organisasi mempunyai tempat untuk menemukan jawaban apabila menemui permasalahan pelanggaran etika.
Perlu diketahui di Indonesia yang melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil itu adalah Presiden yang didisposisikan kepada pimpinan Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota), sedangkan Gubernur/Bupati/Walikota itu merupakan pejabat politik. Apabila melihat hal itu bahwa PNS itu bukanlah jabatan politik tapi abdi negara, oleh karena itu dalam hal ini kurang adanya satu kesatuan apabila ditelaah lebih dalam.
Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan informan dari praktisi pendidikan sekaligus tokoh masyarakat yang diperoleh peneliti pada bulan Juni 2017  dalam FGD mengungkapkan bahwa :
Menurut saya bahwa PNS itu bukan jabatan politik ketika dibina oleh Bupati atau Walikota kurang nyambung karena mereka merupakan pejabat politik. Oleh karena itu dalam pembinaan pegawai itu harus dilibatkan pejabat karier atau tim ahli yang menangani itu. Saya rasa di Ciamis belum ada tim/majlis kode etik dan perlu dipikirkan kedepannya sebagai terobosan atau inovasi baru dalam sejarah Ciamis. Memang Berbup tentang Kode etik dan kode prilaku pegawai sudah terbit tahun ini, akan tetapi belum tersosialisasikan dan belum terbentuk majlis kode etik di masing-masing SKPD/Lembaga.
Pernyataan di atas bisa menjadikan sebuah ide bagi pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memiliki cita-cita membentuk pegawai yang disiplin dan berdedikasi tinggi terhadap tugas dan tanggungjawabnya, bahwa perlu dibentuknya tim/majlis yang menangani penegakan dan pelanggaran kode etik. Namun bukan berarti tidak adanya Tim ahli/majlis kode etik di Kabupaten Ciamis tingkat kedisiplinannya rendah sekali, akan tetapi ketika ada majlis/tim kedisiplinan PNS dipandang akan lebih tertata dan baik dalam hal kedidiplinan pegawai. Salah satu contoh di bidang pendidikan menurut informan bahwa untuk profesi sebagai tenaga pendidik sudah terbentuk tim bimbingan atau tim pembina melalui Tim Binap (bimbingan dan pengawasan) Kecamatan (UPTD Pendidikan). Diharapkan peneliti untuk kedepannya terbentuk sebuah Tim Ahli/Majlis Kode etik yang menangani tentang pemberian sanksi serta pembinaan terhadap para pelanggar kode etik PNS.
Majlis Kode Etik dan Kode Prilaku tertuang dalam Perbup Nomor 50 tahun 2017 pada Bab 5 mulai pasal 14-18. Akan tetapi secara pelaksanaannya belum terbentuk Majlis-Majlis Kode Etik dan  Kode Prilaku tiap SKPD, baru sebatas peraturan Bupati saja.
Berdasarkan informasi dari informan kunci yang diperoleh peneliti dari Kepala BKPSDM menjelaskan mengenai beberapa hal tentang Majlis tersebut, yaitu :
Majlis Kode Etik dan Kode Prilaku mempunyai tugas :
	Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik dan kode prilaku.

Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan sanksi administratif kepada pejabat yang berwenang.
Menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada pejabat berwenang.
Pembinaan PNS tidak mungkin berhasil kalau pengawasannya hanya sesekali. Harusnya secara preodik dilakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan penindakan bagi yang bermasalah. 
Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pengawasan dan pembinaan yaitu diketahuinya tingkat kedisiplinan kerja dari pegawai. Manakah pegawai yang disiplin manakah pegawai yang kurang disiplin. Dengan adanya pengawasan maka pegawai akan terawasi seluruh aktivitas pekerjaannya, apakah telah sesuai dengan rencana ataukah tidak, apakah ada penyimpangan/kesalahan yang terjadi, sehingga tujuan dari instansi/organisasi dapat tercapai.
Adapun peranan pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja PNSD Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
	Untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan, sehingga dapat diketahui lebih awal berbagai bentuk penyimpangan dan kesalahan.

Sebuah kesalahan terjadi akibat munculnya ketidaksesuaian suatu pekerjaan/tugas yang dikerjakan dengan apa yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui adanya suatu kesalahan yang timbul diperlukan suatu tindakan. Tindakan tersebut adalah adanya pengawasan.
Dengan adanya pengawasan tersebut sehingga akan lebih mudah untuk mengetahui bahkan dapat mencegah adanya kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Maka akan lebih mudah usaha untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Dengan lebih mudahnya untuk dilakukan tindakan perbaikan maka diharapkan kesalahan yang sama tidak terulang lagi. 
	Untuk menjamin atau mengusahakan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya demi mencapai tujuan.

Setiap akan melakukan suatu usaha atau kegiatan haruslah membuat suatu rencana.  Rencana tersebut akan menjadi pedoman bahkan standar dari setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Tanpa adanya suatu rencana, maka suatu kegiatan tidak akan memiliki tujuan atau sasaran yang jelas. Suatu pekerjaan yang tidak ditentukan rencananya menyebabkan tidak adanya pegangan bagi mereka yang melakukan pekerjaan. Dengan adanya rencana yang disusun dengan baik akan mudah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah dibuat kadangkala ditemui adanya hambatan. Dengan adanya pengawasan akan dapat diketahui sejauh mana rencana yang telah dibuat dilaksanakan oleh pegawai, apakah telah sesuai dengan rencana dan tujuan ataukah belum, serta mengetahui hambatan yang muncul.
	Untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Suatu kesalahan yang muncul dalam setiap pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas biasa terjadi. Kesalahan tersebut bisa diakibatkan faktor manusia ataupun dari non manusia. Kesalahan tersebut kadang berupa kesalahan kecil bahkan juga bersifat besar. Apabila kesalahan-kesalahan tersebut baik yang kecil ataupun besar tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan dalam pencapaian tujuan.
Oleh karena itu pengawasan diperlukan agar pimpinan tetap dapat memonitor tiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jalurnya. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan adanya kesalahan maka dapat segera diperbaiki agar tidak mengakibatkan kesalahan yang lebih fatal bahkan untuk mencegah munculnya kesalahan yang sama.
	Untuk mengetahui kedisiplinan kerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya.

Kedisiplinan kerja merupakan masalah yang sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Tanpa adanya disiplin kerja akan menyebabkan pelaksanaan kerja terhambat ataupun tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tujuan organisasi akan terhambat dan sulit tercapai.
Dalam pelaksanaan pengawasan terutama mengenai kedisiplinan dari pegawai tidak akan lepas dari hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan PNSD Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
	Dari Aspek Pimpinan

	Budaya Karagok/Sungkan

Budaya Sungkan/karagok bisa terjadi karena hubungan antara pimpinan dan pegawai sudah sangat dekat sehingga pimpinan merasa enggan untuk menegur apabila melakukan kesalahan. Teguran itu dilakukan sesekali meski ada berulang kali kesalahan kecil yang dilakukan.
	Terbatasnya Waktu

Dalam melaksanakan pengawasan penegakkan disiplin tentu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit bahkan frekuensinya perlu dilakukan sesering mungkin untuk dapat mencegah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Pimpinan memiliki tugas yang tidak sedikit bukan hanya mengawasi pegawainya saja namun banyak melaksanakan tugas keluar kantor bahkan keluar kota. 
	Belum adanya pemberian Hukuman/Punishment yang sesuai aturan.

Hukuman adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi suatu sikap atau perilaku yang dianggap melanggar peraturan. Dapat diambil contoh yang diberikan hukuman adalah tindakan tidak disiplin/indisipliner. Contoh dari tindakan indisipliner yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kesehatan adalah terutama mengenai apel pagi. Setiap hari seluruh pegawai dan pimpinan Dinas Kesehatan mengikuti apel pagi pada pukul 07.30. Setiap harinya juga dilakukan presensi pegawai. Siapa saja yang mengikuti apel, siapa yang terlambat apel, dan siapa saja yang tidak masuk dapat diketahui. Dengan apel pagi dapat diketahui aspek kedisiplinan waktu dari pegawai. Yang menjadi masalah yaitu tidak adanya hukuman dari tindakan indispliner ini.
Pegawai yang terlambat ataupun tidak masuk kerja tanpa ijin tidak ada hukuman. Kalau terlambat dianggap hal biasa, pegawai tidak ada ketakutan untuk terlambat lagi karena tidak ada sangsi atas keterlambatannya atau kealpaannya.
Tapi dalam pengaplikasiannya  tidak dilakukan secara utuh karena pada umumnya setelah diberi teguran atau peringatan pertama, lanjut peringatan kedua, kemudian kembali ke peringatan pertama lagi. seharusnya dihukum lebih berat, misalnya skorsing, mutasi, sampai pemecatan! Jika sanksi yang di jatuhkan tegas dan jelas pasti PNS tidak akan berani membolos, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan disiplin menjalankan tugasnya setiap hari. Sebab, tidak mudah menjdi PNS. Pasti mereka takut dipecat jika aturan mainnya jelas dan dijalankan tanpa pilih kasih.
Sayangnya sanksi seperti itu sangat jarang di lakukan sehingga tidak menimbulkan efek jera atau menimbulkan rasa takut bagi mereka yang harusnya merasa beruntung menjadi PNS karena tidak mudah menjadi seorang PNS. Meski gaji pas-pasan untuk hidup, tetapi hari tua terjamin hidupnya karena ada dana pernsiunnya. Itu Sebabnya PNS menjadi idola di kalangan masyarakat.
	Dari Aspek Pegawai Yaitu Perbedaan Karakter Pegawai

Manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan satu sama lain. Salah satu perbedaan yang ada adalah karakter. Tak terkecuali dengan pegawai. Ada yang pemarah, pemaaf, banyak bicara, pendiam, dan karakter lainnya. Pegawaipun ada yang mau menerima masukan dan saran dari orang lain bahkan ada yang keras kepala tidak mau menerima pendapat orang lain. Bahkan ada yang sifatnya disiplin dan tidak disiplin.
	Perbedaan Lokasi Kantor

Idealnya sebuah kantor berada dalam satu kompleks bukan terpisah-pisah di beberapa tempat. Jadi budaya organisasi akan terbentuk secara menyeluruh dan sama. Selanjutnya pola pengawasan juga akan lebih mudah dan terorganisir.
Diketahui bahwa berbagai macam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal yang berpihak kepada rakyat. Good Governance tampil sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan kepemerintahan dengan mencoba untuk mengembalikan kinerja birokrasi sesungguhnya.
Dengan reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya Good Governance dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekat kan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggungjawab, persamaan, serta persaudaraan. Dalam desentralisasi menuntut peranpemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerah dengan pendidikan public service yang sangat dibutuhkan. Pergeseran paradigma dari Good Government menuju Good Governance akan melibatkan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam kegiatan/urusan pemerintahan. Selain itu semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mem praktekkan prinsip-prinsip Good Governance. Reformasi pemerintahan baik secara kelembagaan maupun struktural tentunya belum menjawab tuntutan reformasi sesungguhnya, perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan merupakan sisi lain tuntutan reformasi yang memiliki arti penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Untuk mewujudkan pelaksanan Good Governance tidaklah semudah apa yang diucapkan, akan tetapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Hal ini tergantung dari kemauan pemerintah untuk mewujudkan konsep good govenance dengan membenahi birokrasi pemerintahan itu sendiri agar dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Model Penerapan Kode Etik PNS di Kabupaten Ciamis Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil
Pentingnya Kode Etik bagi PNS adalah karena ada tuntutan nasional dan tantangan global agar meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah sebagai pelayan publik yang sampai saat ini masyarakat masih belum merasakan tugas dan fungsi pelayanan sebagaimana yang diharapkan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pada aspek mental Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering menuai kritik dari masyarakat dikarenakan oleh perilaku menyimpang, baik pada tataran perundang-undangan, agama maupun budaya.
Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Pegawai Negeri Sipil (termasuk di dalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil) merupakan unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Agar PNS mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari PNS.
Perlu diketahui dan difahami Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum ditetapkan menjadi PNS terlebih dahulu melalui pendidikan Prajabatan yang didalamnya ditanamkan nilai-nilai religi, ideologi, hukum dan aturan-aturan PNS, serta tidak lepas dari nilai-nilai budaya daerah. 
Nilai-nilai religi/keislaman merupakan bagian dari nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Disiplin kerja merupakan suatu proses perkembangan konstruktif  bagi pegawai yang berkepentingan karena disiplin kerja ditunjukan pada tindakan bukan orangnya.
Penerapan kode etik yang telah digariskan berdasarkan aturan pemerintah secara umum pastinya sudah semestinya diterapkan di setiap daerah, akan tetapi kode etik tersebut akan mengalami pengembangan atau tambahan karena pengaruh nilai-nilai kebudayaan lokal. Misalanya Kode etik di Kabupaten Ciamis akan dipengaruhi oleh kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan yang dimaksud adalah nilai budaya Sunda yang berkembang pada masyarakat Sunda.
Berdasarkan pada sifatnya, kearifan lokal Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjujung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat Sunda adalah ramah tamah (someah), murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat Sunda. Sehingga ketika mendengar kata orang Sunda, maka kecenderungannya yang terlintas dalam pikiran adalah sosok yang lemah lembut, penyayang, dan penuh pengertian. Sedangkan berdasarkan pada keberadaannya, kebudayaan Sunda termasuk sebagai salah satu kebudayaan tertua. Kebudayaan Sunda yang ideal kemudian sering dikaitkan dengan kebudayaan raja-raja Sunda, yang sering dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi (meskipun menurut beberapa sumber, keberadaan Prabu Siliwangi hanya sebagai mitos). Etos dan watak Sunda yang sampai saat ini oleh sebagian kalangan masyarakat Sunda masih dipertahankan adalah silih asih, silih asah, silih asuh, cageur, bageur, bener, singer dan pinter.
Dengan peletakkan nilai-nilai dasar pegawai tersebut di atas, diharapkan akan tumbuh dan diamalkan dalam keseharian setiap ucap, gerak dan langkahnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pegawai yang memiliki integritas, profesional, jujur, peduli, inovatif dan berbudaya. 
Salah satu alternatif sebagai upaya yang perlu ditempuh dalam rangka mengurangi jumlah pelanggaran disiplin antara lain adalah, Pertama, melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS diantaranya PP No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan disiplin, PP No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, PP No.45 Tahun 1990 sebagai penganti PP No.10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan penceraian PNS. Kegiatan sosialisasi bisa melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin PNS.
Kedua, Memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya.dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi.
Ketiga,  Setidaknya  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  merasa bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan. Suatu misal bilamana terdapat stafnya yang melanggar tindakan disiplin, setidaknya segera melakukan pendekatan untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak disiplin.
Keempat, Setidaknya setiap PNS instropeksi dan merasa mensyukuri bahwa tidak semua orang bisa lolos dan berkesempatan menjadi PNS. Coba kita lihat saja setiap penerimaan
Dapat dikatakan bahwa kedisiplinan seorang pegawai tidak bisa dilihat hanya dari rekap mesin absensi Finger Print, ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kedisiplinan seorang pegawai yaitu remunerasi dan kinerja pegawai yang bersangkutan. Jika seorang pegawai ingin penilaian kinerjanya tinggi dan nominal remunerasi yang ia dapat setiap bulan tidak dipotong, maka ia harus disiplin, khususnya disiplin dalam hal waktu, seperti tidak datang terlambat maupun tidak pulang lebih awal dari sekolah sebelum waktu kerja habis.
Berdasarkan  data-data  diatas,  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa penggunaan absensi Finger Print dalam mendisiplinkan kerja pegawai pada praktiknya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya peraturan absensi Finger Print yang dengan tegas mengatur waktu kedatangan dan kepulangan seorang pegawai. Maka setiap pegawai tanpa terkecuali, tidak diperkenankan memperbaiki absensi kecuali dapat dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani langsung oleh kepala sekolah, dan hasil remunerasi yang akan diperoleh setiap bulannya sesuai dengan laporan absensi online yang sudah terekam melalui mesin absensi Finger Print.
Kedisiplinan seorang pegawai tidak bisa dilihat hanya dari rekap mesin absensi Finger Print yang hanya dapat merekam jam kerja pegawai berdasarkan waktu ketika pegawai tersebut absen datang di pagi hari dan absen pulang di sore hari. Dibutuhkan pengawasan secara rutin dan berkala yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku pimpinan maupun adanya pegawai yang khusus memantau disiplin kerja para pegawai, serta memberikan teladan yang baik mengenai kedisiplinan kerja agar dicontoh oleh para pegawainya.
Upaya memberikan apresiasi dan pengakuan atas kinerja pegawai menjadi perhatian BKN dalam mewujudkan pelaksanaan merit system melalui e-kinerja. Dengan adanya aplikasi e-kinerja, diharapkan adanya kepastian bagi para pegawai yang menunjukkan kinerja baik dengan mendapatkan apresiasi yang baik pula. Demikian juga sebaliknya, bagi pegawai dengan kinerja buruk mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Dengan adanya e-kinerja, kelak tidak ada lagi pegawai yang tidak tahu akan apa yang harus dikerjakan olehnya dan hanya sekedar menunggu perintah atasan. Setiap pegawai akan mengetahui beban tugas serta apa yang harus dilakukan masing-masing.
E-kinerja diciptakan dengan harapan supaya setiap PNS memiliki target kinerja yang pasti sehingga mereka mengetahui beban tugas serta apa yang harus dilakukan. Sistem ini akan dibakukan.Dengan penerapan sistem e-kinerja, kelak tidak ada lagi pegawai yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sebelum masuk kantor, setiap pegawai harus memiliki target harian.
Informan dari BKPSDM bidang Penegakan Disiplinpun menambahkan bahwa solusi lain yang mungkin bisa dilakukan untuk mengimplementasikan kode etik dan disiplin kerja pegawai yaitu 
	Perlu adanya kejelasan reward dan punishman

Perlu segera dibentuk majlis kode etik di tingkat SKPD dan di tingkat Kabupaten. Majlis kode etik tingkat kabupaten selain lembaga yang memeriksa dan memutuskan pelanggaran yang dilakukan pegawai juga sebagai media konseling bagi pegawai yang bermaslah.
Melakukan bimbingan mental (bintal) bagi pegawai yang bermasalah berat.
Mewajibkan setiap SKPD untuk melakukan pendekatan religi, ideologi dan budaya sunda
Peneliti juga berpendapat bahwa dalam upaya mempertebal nilai religi pegawai yang saat ini diprogramkan di pemerintah Kabupaten Ciamis, selain dilaksanakan kegiatan rutin pengajian disetiap SKPD pada hari Rabu atau Kamis di Ciamis perlu dilakukan uji coba bagi PNS yang melanggar kode etik dan disiplin pegawai yang kondisinya hampir diberhentikan karena ancaman hukum disiplin berat melalui bimbingan mental (Bimtal).
Bimbingan mental dilaksanakan dengan metoda in-on-in, yaitu 10 hari dibina siang malam di asramakan, 10 hari kedua peserta dikembalikan ke unit kerja masing-masing untuk dilihat perkembangan implementasinya dan 10 hari ketiga kembali masuk asrama untuk dibina siang dan malam. Hasilnya ternyata sangat luar biasa dari 10 peserta Bintal hanya satu orang yang tidak berhasil di rehabilitasi sehingga dipilih hukuman diberhentikan dengan tidak hormat. 
Seiring dengan perjalanan waktu, seorang Pegawai Negeri Sipil akan mengalami perubahan, baik dalam karier maupun perubahan sikap prilaku dan budaya sesuai dengan lingkungan kerja dan lingkungan sosial tempat tinggal. Maka sudah seharusnya ketika seoarang PNS telah melewati masa kerja yang semakin bertambah semestinya harus sebanding pula tingkat keprofesionalan juga. Kemudian kompetensi yang dimilikipun harus semakin berkembang dan lebih maju dari sebelumnya.
Dengan demikian setiap SKPD wajib membangun budaya beretika dan semangat disiplin, sehingga PNS yang ada didalamnya secara bertahap akan mengikuti perubahan, menyesuaikan dengan lingkungan budaya beretika dan semangat disiplin. Ketika terbangun kondisi dan situasi yang demikian maka PNS di Kabupaten Ciamis akan menjadi PNS yang taat dan patuh terhadap kode etik dan disiplin pegawai dan tentunya akan berdampak terhadap kinerja yang baik sehingga akan terwujud Kabipaten Ciamis yang clean and good governance.
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas berkaitan dengan model penerapan kode etik PNS dalam upaya meningkatkan disiplin kerja PNS, dapat peneliti gambarkan model kebijakan sebagai berikut




























Gambar 2. Model Penerapan Kode Etik PNS

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas tentang teori dari A.Mazmanian dan Paul mengenai strategi implementasi kode etik pegawai, maka peneliti menyampaikan hasil analisis tentang aspek-aspek yang tidak tercover dalam teori tersebut terdiri dari :
	Mempertebal nilai-nilai religi

Pimpinan menjadi Role Model
Basic Guidelines
Training Etika Organisasi
	Tim Ahli
Whistle Blower System
Reward dan Punishment
Dari ketujuh strategi tersebut, ternyata pada pelaksanaannya di Kabupaten Ciamis dalam proses peningkatan disiplin kerja PNS belum maksimal. Padahal apabila elemen-elemen tersebut berjalan dengan sinergi akan menjadikan modal/kekuatan dalam kedisiplinan PNS. Dengan demikian peneliti memandang bahwa teori tersebut masih ada kekurangan, dan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada kajian sebelumnya diperoleh novelty (temuan penelitian) berupa “ekosistem beretika dan disiplin”.
Jika antara kompenen dalam ekosistem Pemerintah Daerah terjadi hubungan yang dinamis, perubahan dalam batas-batas tertentu tidak akan menimbulkan gangguan dalam ekosistem tersebut. Ini berarti ekosistem tersebut telah mencapai keseimbangan yang mantap, dengan kata lain telah mencapai kondisi homeostatis. Ekosistem dalam keadaan homeostatis penting untuk dipertahankan agar keseimbangan ekosistem selalu terjaga dari generasi ke generasi. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pegawai jangan sampai mengganggu homeostatis tersebut

Penutup
Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian yang berjudul “Model Penerapan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ciamis” dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
	Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik PNS di Kabupaten Ciamis tidak mampu meningkatkan disiplin kerja disebabkan karena pemahaman terhadap kode etik/peraturan kurang, kurang adanya penghargaan bagi PNS yang berprestasi, kurang tegasnya penerapan sanksi penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS, lunturnya kedisiplinan pegawai, masih rendahnya pengawasan, kurang memperhatikan terhadap nilai-nilai religi, kurangnya role model pemimpin.

Model penerapan kode etik PNS dengan cara mengkolaborasikan antara dimensi etika PNS yaitu mempertebal nilai-nilai religi, pimpinan menjadi role model, basic guidelines, training etika organisasi, tim ahli, whistle blower system, reward dan punishment, pertauran disiplin PNS yaitu disiplin waktu, disiplin peraturan dalam berpakaian dan disiplin tanggungjawab kerja, serta mengkolaborasikan dengan kearifan lokal yang meliputi bertuturkata, berprilaku, dan berkepemimpinan sunda dengan moto silih asah, silih asih, silih asuh, cageur, bageur, bener,  singer dan pinter.
	Berdasarkan analisis dan pembahasan, peneliti memberikan pandangan bahwa teori implementasi kode etik pegawai (A.Mazmanian & Paul) menurut peneliti masih memiliki kekurangan, yang meliputi :
	Mempertebal nilai-nilai religi

Pimpinan menjadi Role Model
Basic Guidelines
Training Etika Organisasi
	Tim Ahli
Whistle Blower System
Reward dan Punishmet
	Ekosistem Beretika dan Disiplin (Novelty)

Saran
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :
	Untuk mengembangkan ilmu, khususnya dalam kajian ilmu kebijakan publik disarankan untuk memperhatikan kebijakan dan kearifan lokal sebagai faktor yang menentukan keberhasilan penerapan kode etik Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
	Diperlukan peningkatan pemahaman kebijakan melalui komunikasi yang intensif dari pimpinan tehadap pelaksana kebijakan untuk menghindari kesalahan persepsi, asumsi dan persepsi yang berbeda diantara pelaksana kebijakan.

Perlu sikap tegas dan konsisten dari pemerintah dalam penerapan reward dan punishment dalam penerapan kode itik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Semestinya dilakukan evaluasi penerapan kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil secara periodik.
Pembangunan    aparatur    pemerintahan diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Dalam hubungan ini kemampuan aparatur pemerintah serta  sikap disiplin perlu ditingkatkan.
Hendaknya ada pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam upaya peningkatan kedisiplinan sebab dengan melakukan pembinaan di harapkan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku pegawai.
Hendaknya ada sanksi yang tegas yang dijatuhkan oleh pimpinan terhadap setiap pelanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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