
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Instansi pemerintah adalah organisasi yang terdiri dari kumpulan orang orang 

yang dipilih secara khusus untuk melaksanakan tugas negara sebagai bentuk 

pelayanan kepada orang banyak. Tujuan instansi pemerintah dapat dicapai apabila 

mampu menggerakkan, mengolah, dan menggunakan sumber daya manusia yang 

dimiliki secara efektif dan efesien. 

Peran manusia dalam organisasi adalah sebagai pegawai dan memegang 

peranan yang menentukan baik atau buruk nya penilaian yang di terima oleh suatu 

organisasi pemerintah nantinya semata-mata tergantung pada aparatur sipil yang 

menjalankan tugas tersebut. Aparatur sipil negara dalam menjalankan perintah 

demi tercapainya tujuan masyarakat dewasa ini masih banyak dijumpai 

kelemahan,  sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan. Kualitas 

sumber daya aparatur sipil negara semakin menurun. Mengingat fungsi utama 

pemerintah adalah implementor kebijakan dalam pencapaian tujuan negara, maka 

pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas kerja dan aktivitas 

kedinasan.  Salah satunya dengan memperkuat peraturan kepada Aparatur Sipil 

Negara seperti PNS ataupun Non PNS. 

Faktor sumber daya yang biasa kita kenal dengan istilah pegawai ini 

merupakan elemen yang harus teru s di perhatikan oleh instansi pemerintah,  

terutama  instansi pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan publik.  
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Hal ini memaksa setiap instansi lebih bekerja efektif dan efesien, dan 

produktif. Dalam melakukan suatu  kegiatan, sumber daya manusia memerlukan 

petunjuk arah kegiatan dari intansi pemerintah agar pelaksanaannya sesuai dengan 

perencanaan dan harus didukung oleh peraturan kerja sehingga menciptakan 

disiplin kerja dan  kinerja yang baik.  

Kinerja pegawai sangatlah harus diperhatikan karena merupakan salah satu 

kunci keberhasilan.  Apabila suatu instansi melakukan aktivitas pemerintah 

dengan kinerja yang kurang baik maka citra instansi akan  ikut kurang baik. 

Dalam mewujudkan tujuan dari proses pengimplementasian suatu kebijakan 

pegawai harus berpedoman  pada suatu peraturan yang telah diputuskan oleh 

pemerintah baik pemerintah pusat,  daerah ataupun kabupaten dan kedinasan, itu 

akan memacu  instansi tersebut mempertahankan kelangsungan hidup organisasi 

dan masyarakat yang ada dilingkungannya. Jadi, manusia dapat dipandang 

sebagai faktor penentu karena ditangan manusialah segala inovasi dan 

direalisasikannya suatu aturan dalam upaya mewujudkan tujuan instansi 

pemerintah. 

Dalam pemenuhan keinginan, cita-cita dan kebutuhan masyarakat, PNS 

ataupun non PNS harus taat dan patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah, agar aktivitas kerja yang dilaksanakan dapat berkembang dan lebih 

baik, khususnya masalah disiplin kerja pegawai pada setiap instansi-instansi yang 

ada dilingkungan masyarakat. karena kedudukan dan peranan pegawai adalah 

penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan 

nasional. 
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Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah 

melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban  dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

Pelaksanaan disiplin kerja pegawai merupakan salah satu bentuk bukti 

ketaatan dan kepatuhan yang diberikan pegawai demi tercapainya tujuan negara 

dan organisasi. Kedisiplinan kerja juga merupakan kesanggupan pegawai dalam 

mentaati peraturan yang dibuat pemerintah maupun kedinasan dan bila dilangar 

akan mendapatkan hukuman. Dengan demikian, setiap pegawai akan 

mendahulukan kepentingan masyarakat, negara, dan organisasi diatas kepentingan 

pribadi. 

Dalam pencapaian tugas organisasi ataupun kedinasan perlu dilakukan 

aktivitas kerja yang tepat waktu sesuai yang telah ditentukan. Faktor disiplin kerja 

yang tinggi diperlukan dalam usaha kerjasama antar pegawai untuk mencapai 

tujuan yang sebenarnya. 

Dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin kerja 

pegawai negeri sipil yang mengatur tentang kewajiban yang harus ditaati dan 

larangan  yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai negeri sipil. Serta dalam 

peraturan Kepala Badan Kepegawaian nomor 21  tahun 2010 tentang pelaksanaan 

peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. 

Pengelolaan disiplin dan penegakkan hukuman disiplin PNS ataupun non 

PNS juga diatur dalam surat Edaran PJ. Bupati kampar nomor 862/BKPSDM-
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PKAP/199 tanggal 23 Februari 2017 tentang pedomab disiplin bagi pegawai. 

Pendisiplinan PNS dan non PNS yang berkala di Lingkunngan Kabupaten 

Kampar juga diatur dalan Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 tahun 2011 tentang 

Pedoman Disiplin bagi pegawai dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Kampar, sebagaimana menjelaskan bahwa melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,  Pemerintah telah mengatur peraturan tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang memuat hak, kewajiban dan larangan.  

Tujuan diterapkannya hukuman disiplin adalah dalam rangka upaya 

memperbaiki dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil serta Tenaga Harian Lepas 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, diharapkan ata tidak melakukan 

hal-hal yang menjadi larangan dan dapat mentaati segala yang menjadi 

kewajibannya sebagai abdi masyarakat. guna mencapai tujuan maksud diatas, 

perlu diatur melalui Peraturan Bupati yakni  Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 

tahun 2011 tentang disiplin, Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan PNS 

dan Pembayaran Honorium Tenaga harian Lepas dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kampar. 

Melalui upaya penerapan peraturan disiplin dan pemberian tambahan 

perbaikan penghasilan PNS dan pembayaran honorium Tenaga Harium Lepas di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, diharapkan terwujud aparatur yang 

memiliki jiwa dan semangat kerja dan rasa disiplin yang tinggi secara ikhlas dan 

bertanggung jawab dan mengemban tugas-tugas kedinasan yang dipercayakan 

kepadanya. 



 5 

Dikeluarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 tahun 2011 tentang 

Pedoman disiplin ini di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Kampar, agar 

menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh pejabat Struktural dalam 

pelaksanaan disiplin dilingkungan unit kerja masing-masing OPD dan di harapkan 

dapat mewujudkan tujuan yang di cita-citakan. 

Disiplin kerja saat ini telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan 

perbaikan kinerja kepada masyarakat dan peningkatan suatu pendisiplinan 

Aparatur Sipil Negara.  Dalam hal ini dikarenakan sudah menjadi tolak ukur 

tujuan nasional tersebut tercapai.  Dalam rangka meningkatkan perbaikan kinerja 

yang diberikan kepada masyarakat tersebut, pemerintah perlu melakukan proses 

evaluasi terhadap instansi-instansi yang mendapatkan keluhan dari masyarakat. 

Kabupaten kampar adalah salah satu kabupaten yang ada diprovinsi Riau,  

Kabupaten kampar memiliki luas  10.928,20 km
2
 atau 12,26% dari luas Provinsi 

Riau. Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki 

penduduk dengan jumlah yang besar yaitu berjumlah ± 688.204 jiwa (SP2010). 

Dengan jumlah penduduk yang besar ini tentunya memiliki kepentingan yang 

berbeda-beda, kebutuhan yang mendasar dalam hidup bermasyarakat berawal dari 

permasalahan kependudukan dan diselesaikan pada instansi yang berwenang 

khusus yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kampar. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2008 dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah   yang 

dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab  

kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. Dinas kependudukan dan 
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pencatatan sipil Kabupaten Kampar merupakan salah satu instansi  yang memiliki 

tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah 

dibidang Kependudukan dan pencatatan Sipil. 

Permasalahan mengenai kependudukkan suatu negara bukanlah pekerjaan 

yang mudah,  masalah-masalah tersebut harus di laksanakan dan diselesaikan oleh 

orang-orang yang memiliki disiplin kerja yang tinggi terhadap pekerjaannya.  

Penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan ini semata mata demi 

tercapainya tujuan nasional. 

 Berdasarkan peraturan tersebut dalam melaksanakan tugas pokok yang 

dimaksud dalam pasal 42 tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil 

mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan pelayanan dibidang kependudukan 

dan catatan sipil, menyusun program kebijakan dalam bidan kependudukan dan 

catatan sipil, melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang kependudukan, 

kematian, perceraian, perubahan nama, pengakuan anak; menyusun kebijakan 

operasional keluarga Prasejahtera, melaksanakan tugas-tugas  yang diberikan oeh 

kepala daerah  sesuai dengan bidang tugasnya,  pengelolaan Unit Pelaksana 

Teknis Dinas. 

 Hal tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas 

disiplin yang tinggi terhadap pekerjaannya, yang  diatur dalam PP NO 53 Tahun 

2010, sehingga mencapai keberhasilan kinerja yang diharapkan. Berikut Tabel 

Perkembangan Kinerja Pegawai  pada Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar,  
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Tabel 1.1 : Laporan Perkembangan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatabn Sipil Kabupaten Kampar 2014-2017 

 

No Kegiatan Target 

(100%) 

Capaian 

(%) 2014 

Capaian 

(%) 2015 

Capaian 

(%) 2016 

 

Capaian  

(%)2017 

1 Program 

peningkatan 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

a. Penyediaan jasa 

surat menyurat 

b. Bahan bacaan 

media cetak 

c. Rapat koordinasi 

dan konsultasi 

keluar daerah 

d. Tersedianya alat 

tulis kantor 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

98 

 

99 

 

95 

 

95 

 

 

 

 

96 

 

98 

 

95 

 

90 

 

 

 

 

94 

 

95 

 

94 

 

95 

 

 

 

 

98 

 

90 

 

94 

 

75 

2 Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana aparatur 

a. Pengadaan 

Kendaraan 

b. Terlaksananya 

rehap gedung dan 

kantor 

 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

95 

 

85 

 

 

 

 

95 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

75 

 

 

 

 

80 

 

76 

3 Program 

Peningkatan 

Disiplin aparatur 

100 95 85 90 50 

4 Program 

peningkatan 

Sumber daya 

aparatur  

100 92 89 85 60 

 

5 

 

Program 

peningkatan 

perkembangan 

sistem pelaporan 

dan capaian kerja  

 

100 

 

99 

 

95 

 

94 

 

83 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 11 

januari 2017 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pecapaian kinerja yang 

optimal haya terjadi pada penyediaan jasa surat menyurat dari 2014-2017 

mencapai 98%., sedangkan pencapaian kinerja yang kurang optimal terjadi pada 

program peningkatan disiplin aparatur 50%, terlaksananya rehap gedung dan 

kantor 76 %, program peningkatan sumber daya aparatur 60 %, Program 

peningkatan perkembangan Sistem pelaporan dan capaian kerja 83%. 

Jadi, dapat di jelaskan bahwa kinerja dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil kabupaten kampar belum mencapai tujuan yang diinginkan. Penyelesaian 

tugas ini merupakan salah satu bentuk upaya pegawai mematuhi peraturan 

pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu pelayan publik. Tugas pegawai ini belum 

mendapatkan apresiasi ataupun penghargaan yang baik dari pemerintah, kedinasan 

maupun warga masyarakat. 

Sama halnya dengan dinas lain, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil  

Kabupaten Kampar merupakan suatu wadah untuk pelaksanaan tugas dalam 

menyelesaikan permasalahan kependudukan masyarakat yang terus  meningkat. 

Disiplin kerja yang dimaksud adalah  disiplin dalam mengimplementasikan,  

menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi. Dengan 

adanya kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan aturan-aturan organisasi yang 

diwujudkan dalam disiplin kerja yang tinggi,  maka suatu produktifitas kerja akan 

tercapai dan proses penyelenggran tujun pengimplementasian suatu kebijakan 

Pemerintah juga dapat terwujud. 

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar sampai tahun 2017 

memiliki jumlah Aparatur Sipil Negara baik PNS dan non PNS berjumlah 7 

dengan jabatannya masing-masing dapat dilihat tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.2 : Daftar Pegawai Tiap-tiap Unit Kerja Pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten kampar 

No Unit Kerja Jumlah 

1 Kepala Dinas  1 

2 Sekretaris  1 

3 Kepala Bidang 4 

4 Kepala Seksi 7 

5 Kepala Sub Bagian  3 

6 Pegawai 56 

 Jumlah 72 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 

2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat  dilihat bahwa pada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar memiliki jumlah pegawai 72 orang. 

Jumlah pada tiap-tiap bidangnya masih belum mampu mengendalikan 

pekerjaannya karena jumlah tersebut masih kurang dan tidak sesuai dengan 

kapasitas kebutuhan yang seharusnya. 

 Pegawai wajib menjalankan  tugas atau pekerjaan yang dipercayai kepadanya 

berdasarkan bidangnya masing-masing dengan penuh rasa pengabdian. Kesadaran 

dan tanggung jawab.  Meskipun demikian OPD ini diduga  dalam pelaksanaanya 

berkaitan denga peningkatan disiplin pegawai menurut Peraturan Bupati Nomor 

26 Tahun 2011 belum terlaksana dengan baik,  perlu kembali melakukan berbagai 

upaya dalam pengendalian disiplin dan berdasarkan surat Edaran Pj. Bupati 

Kampar Nomor 862/BKPSDM-PKAP/199 Bangkinang, 23 Februari 2017 Perihal 

Penegakan Hukuman Disiplin PNS dan THL yang isi surat tersebut adalah ialah 

Berdasarkan evaluasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan Tenaga Harian 

Lepas (THL) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, termasuk dinas 
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kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kampar,  ternyata masih banyak 

PNS dan THL pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kampar yang tidak masuk kerja dan yang belum mengikuti Apel Pagi 

dan Apel pulang serta Apel-apel lainnya yang telah ditetapkan dan  tidak 

menandatangani daftar hadir.  

Berdasarkan Surat Edaran tersebut fenomena-fenomena yang penulis jumpai 

saat melakukan penelitian dalam hal pelaksanaan  implementasi Peraturan Bupati 

tentang Pedoman disiplin PNS ataupun non PNS pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar adalah masih ada pegawai yang tidak 

mengikuti apel pagi, saat kita ada urusan dikantor tersebut sering kali pegawai 

tidak ada ditempat, ini membuktikan pegawai kurang profesional dalam 

melakukan pendisiplinan dalam kedinasan. 

 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar terlihat 

efektifitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan masih kurang disiplin. Seperti 

adanya beberapa pegawai dengan jumlah yang banyak terlambat masuk jam kerja, 

keluar pada jam kerja, pulang cepat dari waktu yang telah ditentukan, ketidak 

hadiran tanpa keterangan yang sah, masih ada pegawai yang memiliki kode etik 

yang kurang baik seperti dapat dilihat PNS ataupin non PNS memakai sandal 

dalam ruangan, dan kurang kesadaran terhadap pekerjaan.  Berikut tabel jadwal 

pelaksanaan tugas dan aktivitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Bupati  Kampar Nomor 26 Tahun 2011 
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tentang Pedoman Disiplin dan Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan PNS 

dan Honorium THL di Kabupaten Kampar. 

Tabel 1.3  : Jam Masuk dan Pulang Pegawai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 

Hari Masuk  Istirahat Masuk Setelah 

Istirahat 

Pulang 

Senin 07:30 WIB 12:00 WIB 14:00 WIB 16:00 WIB 

Selasa 07:30 WIB 12:00 WIB 14:00 WIB 16:00 WIB 

Rabu 07:30 WIB 12:00 WIB 14:00 WIB 16:00 WIB 

Kamis 07:30 WIB 12:00 WIB 13:00 WIB 16:30WIB 

Jum’at 08:00 WIB 11:30 WIB 14:00 WIB 16:30 WIB 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Setiap PNS dan Tenaga Harian Lepas 

harus masuk kantor pada hari kerja sesuai dengan ketentuan yang sudah 

ditetapkan. Daera Setiap PNS dan THL yang izin tidak masuk kantor harus 

menyampaikan surat permohonan izin tertulis kepada Kepala Organisasi 

Perangkat Daerah yang bersangkutkan. Namun hingga saat ini masih ada pegawai 

yang melanggar peraturan tersebut seperti yag telah dijelaskan diatas seperti 

Terlambat masuk, tidak mengikuti Apel pagi dan pulang dan lain melakukan 

pelanggaran lainnya,  dengan demikian dapat dikatakan belum sepenuhnya 

mentaati ketentuan jam kerja. Bagi PNS dan Tenaga Harian Lepas yang 

melakukan pelanggaran ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) diatas diberikanmsanki 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan 

Bupati ini. 

Pada Dinas Kependudukan dan Pencataatn Sipil Kabupaten Kampar 

pengelolaan absensi  dapat dikatakan kurang baik, dikarenakan sistem yang 

digunakan masih manual sehingga banyak pegawai yang melakukan pelanggaran 
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seperti memanipulasi absen saat rekapitulasi dilakukan dengan cara menitip absen 

kepada pegawai lain, masih ditemukan tidak adanya rekapitulasi absensi  atau 

kehadiran tiap bulan/periode.  Dengan pekerjaan yang seperti ini pada seluruh staf 

yang ada belum jelas pengaturan nya dan penegakkan hukuman sesuai peraturan 

Bupati Kampar Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Disiplin bagi pegawai 

masih lemah, sehingga membuat pegawai leluasa melanggarnya.  

Dari observasi yang peneliti lakukan di temukan  data Absensi Pegawai 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang akan 

dituangkan lebih jelas,  Absensi merupakan hal yang penting dilakukan oleh PNS 

dan non PNS dengan cara menandatangani daftar kehadiran baik pada saat jam 

masuk kerja maupun pada saat jam pulang.  Hal demikian sudah menjadi 

peraturan bagi pegawai dan harus di ditaati dan dipatuhi oleh semua PNS dan non 

PNS dilingkungan pemerintah kabupaten kampar. 

Tabel 1.4 : Rekapitulasi Absensi Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada Tahun 2015-2017 

Tahun Jumlah 

Hari 

Efektif 

Jumlah 

Pegawai 

Absensi   Tidak 

% 

 S I A  

2015 184 661 58 -  19 22.84 

2016 161 636 61 56 108 28.23 

2017  123 483 40   52 107 32.83 

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar 

2017 

Pengukuran tingkat absensi menurut Flippo (2000:33) dapat dilakukan 

demgan cara biasa : 

Tingkat Absensi  :    Hari kerja yang hilang× 100 % 

JumlahPegawai+ HariEfektif 
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Dari tabel diatas dapat kita lihat sejak tahun 2015-2017 jumlah persentase 

pelanggaran disiplin pegawai pada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar semakin meningkat dengan persantase pada tahun 2015 

adalah 22.84 %, tahun 2016 28.23 % dan pada tahun 2017 32.83 %  

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa dapat masih banyak pegawai 

yang tidak disiplin terhadap kehadiran yang dibuktikan dari absensi pegawai. 

Ditambahkan lagi masih banyak pegawai yang mengulur-ulur waktu istirahat dan 

jam masuk kerja dari peraturan yang telah ditetapkan. Ini di karenakan pegawai 

tidak memiliki sikap profesionalisme dalam bekerja dan tidak memiliki sikap 

saling menghormati, sehingga keluar masuk tanpa memberikan keterangan yang 

sah dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaanya. Kondisi yang seperti ini  

membuat masyarakat terus melihat bagaimana para sumber daya manusia tersebut 

menjalankan tugas dari pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Dengan demikian lemahnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan 

disiplin membuat pegawai leluasa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah sehingga tujuan dalam kesejahateraan masyarakat belum tercapai 

secara optimal.  

Maka dari itu, penulis tertarik mengambil judul penelitian “Implementasi 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Disiplin Bagi 

Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Studi Pada Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar). 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan LatarBelakang masalah  diatas dapat dirumuskan 

perumusan masalah yaitu: 

a. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 

2011 Tentang Pedoman Disiplin Bagi Pegawai dilingkungan pemerintah 

Kabupaten Kampar pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

Kabupaten Kampar? 

b. Faktor-Faktor Apa Saja yang menjadi Hambatan pelaksanaan 

Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Disiplin Bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kampar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten 

Kampar? 

1.3  Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui implementasi peraturan bupati kampar nomor 26 tahun 2011 

tentang pedoman disiplin kerja pegawai dilingkungan pemerintah 

kabupaten kampar pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

Kabupaten Kampar. 

b. Mengetahui hambatan-hambatan implementasi peraturan bupati kampar 

nomor 26 tahun 2011 tentang pedoman disiplin bagi pegawai 

dilingkungan  pemerintah kabupaten kampar pada dinas kependudukan 

dan pencatatan sipil kabupaten kampar? 



 15 

1.4 Manfaat penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan rekomendasi bagi instansi terkait agar dapat 

 meningkatnya kedisiplinan dan terciptanya kinerja yang baik 

b. Sebagai bahan referensi atau sumber informasi bagi seorang peneliti 

berikutnya dengan bahan pokok permasalahan yang sama. 

c. Untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat dan diterima penulis 

selama mengikuti perkuliahan. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah,  

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang beberapa teori 

yang melandasi penulisan ini, Teori-teori Kebijakan Publik, 

Faktor ysng mempengaruhi implementasi kebijakan,  

Administrasi kepegawaian, pengertian pegawai, pengertian 

disiplin, mengatur dan mengelola disiplin, pandangan 

islam, defenisi konsep, kerangka pemikir, dan konsep 

operasional 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini ddigunakan untuk menguraikan lokasi penelitian, 

jenis dan pendekatan penelitian, dan sumber data, subjek 

penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data dan 

diakhiri dengan metode analisa data 
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BAB  IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Bab ini berisikan sejarah kabupaten kampar, sejarah tempat 

penelitian, struktur organisasi serta tugas, fungsi dan 

wewenang dalam organisasi. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan sub yang berisikan tentang hasil 

penelitian dilapangan yaitu mengenai  implementasi atau 

penerapan Perbup Kampar No 26 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman disiplin bagi pegawai meliputi bagaimana disiplin 

waktu, kerja dan perilaku dalam instansi, mengetahui 

hambatan dan upaya pengimplementasian peraturan tentang 

pedoman disiplin bagi pegawai. 

BAB IV : PENUTUP 

 Pada bab ini menerangkan tentang kesimpulan dari hasil           

penelitian dan pembahasan, serta saran yang terkait dengan 

masalah temuan. 

 

 

 

 

 


