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BAB VI 

PENUTUP 

6.1    Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini 

peneliti akan memaparkan kesimpulan terkait dengan pelaksanaan implementasi 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Disiplin pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Kampar, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan implemenatsi Perbup Kampar Nomor 26 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Disiplin bagi pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Kampar khususnya penerapan ketentuan jam kerja belum 

dapat berjalan maksimal, hal ini dikarena oleh beberapa aspek, yaitu pertama, 

Komunikasi dalam pengsosialisasian informasi mengenai kebijakan Perbup 

Kampar tentang pedoman disiplin, berdasarkan hasil dilapangan, penulis 

dapat mendeskripsikan bahwa terjadi ketidakjelasan penyaluran dan 

koordinasi pemberian informasi mengenai kebijakan tersebut sehingga 

menyebabkan ketidakkonsistensi pejabat atau pelaksana kebijakan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya.. Kemudian yang kedua adalah 

Sumberdaya, berdasarkan hasil dilapanagan penulis menganalisa bahwa 

pengadaan sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung untuk menunjang 

pengimplementasian kebijakan Perbup tentang pedoman disiplin tersebut 

sudah mulai dilakukan namun terkendala oleh Dana atau anggaran yang 
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terbatas. Dan kuantitas serta kualitas pegawai masih kurang.  Selanjutnya 

Sikap pelaksana kebijakan berdasarkan hasil dilapangan penulis dapat 

mendeskripsikan bahwa dengan managemen dan pemberian sanksi yang 

kurang tegas dari pimpinan membuat staf tidak memiliki tanggungjawab dan 

kesiapan terhadap pekerjaannya, masih kurangnya motivasi kerja yang 

diberikan pimpinan terhadap pegawai sehingga mereka setengah hati dalam 

bekerja. Kemudian dalam Struktur Birokrasi pada Dinas Kependudukan 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar berdasarkan hasil 

dilapangan dan dengan melakukan wawancara penulis dapat mendeskripsikan 

bahwa  SOP dalam penegakkan disiplin belum diadakan dan hanya menjadi 

wacana saja dan masih dalam bentuk draf. dan berdasarkan hasil survei 

evaluasi kinerja yang dilakukan BPK, pihak BPK menemukan banyak 

masalah di DisdukCapil sehingga membuat BPK memberikan pedoman 

sebagai acuan mereka dalam melaksanakan tugasnya  namun dilapangan 

Disdukcapil belum menggunakan Pedoman tersebut. 

b. Aspek-aspek yang menghambat implementasi Perbup Kampar Nomor 26 

tahun 2011 tentang pedaman disiplin pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah masih lemahnya dan belum 

berjalan dengan baik aspek komunikasi, kemudian Sumberdaya, 

Sikap/Kecendrungan Pelaksana kebijakan dan yang keempat  yaitu Struktur 

Birokrasi menjadi penghambat Implementasi Perbup Kampar Nomor 26 

Tahun 2011 tentang pedoman disiplin bagi pegawai pada dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kampar tersebut.  Dengan 
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demikian, dalam penerapan Peraturan Bupati Kampar No. 26 tahun 2011 

tentang Pedoman Disiplin bagi Pegawai di lingkungan Kabupaten Kampar 

diperlukan evaluasi agar dapat diketahui kekurangan dan permasalahan dari 

peraturan ini. 

6.2  Saran 

 Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2011 

tentang Pedoman Disiplin bagi Pegawai pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sebagaimana simpulan diatas masih belum 

terimplementasi secara baik dan Optimal, maka penulis menyarankan: 

a. Pengadaan absensi elektronik untuk mengontrol kehadiran pegawai yang 

terprogram langsung dengan sistem otomatis pemotongan penghasilan 

pegawai sebagai upaya penyadaran pegawai untuk masuk kerja dan mentaati 

ketentuan kerja  

b. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 

sebaiknya melaksanakan kegiatan Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai 

Perbup Kampar Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Disiplin sebagai 

penegasan PP 53 tahun 2010 dalam bentuk program peningkatanKapasitas 

pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai tersebut. 

c. Managemen dari pimpinan sebaiknya diperbaiki seperti meningkatkan 

ketegasan dalam pemerian funismen, tekanan, pemaksaan terhadap 

pengimplementasian kebijakan Perbup Kampar tentang Pedoman Disiplin 

dan dengan pembentuka tim teknis penegak disiplin yang bertanggungjawab 

terhadap penegakan disiplin dan evaluasi kinerja pegawai sebagai bahan 

pertimbangan pola karir pegawai. 


