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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Kebijakan 

 Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), yang 

dikutip Solichin Abdul Wahab telah memberikan makna kebijakan sebagai 

berikut : 

 Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat 

sederhana atau komplek, bersifat umum atau khusus, luas dan sempit, kabur dan 

jelas, longgar dan terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. 

Kebijan dalam maknanya seerti berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar 

pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai 

aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana. (Solichin Abdul Wahab, 2012 : 9).  

 James Anderson (winarno, B.2007:18) mengatakan kebijakan adalah arah 

tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam 

mengatasi sebuah masalah. Kemudian pendapat tersebut ditegaskan oleh winarno 

B.(2007:18) bahwa kebijakan harus memusatkan perhatian pada apa yang 

sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. 

 Kebijakan juga dinyatakan sebagai perilaku yang bertujuan meskipun 

sebuah pernyataan tujuan dapat menjadi topeng terhadap maksud yang 

sesungguhnya dan rasionalisasi dan inisiatif kebijakan dan hasil dapat hadir 

setelah keputusan dibuat dan tindakan diambil.  
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2.1.1  Kebijakan Publik 

 Kebijakan publik adalah kebijakan yang oleh lembaga-lembag 

pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-

baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk kebijakan 

yang lain. Seperti kebijakan yang dikeluarkan pihak swasta dan lainnya.(Winarno 

,Budi.2007:19). 

 Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan 

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijan yang diusulkan 

untuk menggunakan dan mengatasi masalah dala mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. 

 Untuk memudahkan pemahaman kebijakan publik, dapat ditinjau dari 5 

karakteristik kebijakan publik yaitu: 

a.  Memiliki tujuan yang disepakati untuk dicapai atau tujuan yang dipahami 

b. Melibatkan keputusan beserta konsekuensinya 

c. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu 

d. Pada hakikatnya adalah politik 

e. Bersifat dinamis 
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2.1.2   Tujuan Kebijakan  

  Kebijakan merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang 

dapat mengarahkan dan menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Ada 

beberapa tujuan dari kebijakan publik yakni mengantisipasi, mengurangi, atau 

mengatasi masalah-masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakat. 

a. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, kelompok, atau masyarakat yang 

tidak dapat mereka penuhi secara individual melainkan harus melakukan 

tindakan kolektif. 

b. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi 

kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-

faktor internal-personal maupun eksternal-struktural. 

c. Maningkatkan situasi lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya 

pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan hak, harkat, da martabat kemanusiaan. 

d. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber 

kemasyarakatan demi tercapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.( Edi 

suharto, Phd,2005:62). 

2.1.3 Tahap-tahap kebijakan publik 

 Tahap-tahap kebijakan publik oleh (winarno B. 2007:32) adalah sebagai 

berikut: 
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a. Tahap penyusunan agenda 

 Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menepatkan atau 

mengumpulkan masalah-masalah publik pada agenda publik. 

b. Tahap formulasi kebijakan 

 Pada tahap ini masalah yang telah dimasukkan ke agenda kebijakan 

kemudian dibahas oleh para pembuat keputusan dan diberikan beberapa alternatif 

penyelesaian 

c. Tahap adopsi kebijakan 

 Pada tahap ini banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan 

dukungan dari mayoritas legislative, konsensus, antara direktur lembaga atau 

keputusan peradilan. 

b. Tahap implementasi kebijakan  

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika program 

tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan 

yang telah diambil sebagi alternatif pemecahan maslah harus diimplementasikan, 

yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah 

ditingkat bawah. 
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c. Tahap evaluasi kebijakan 

  Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 

masalah. 

2.1.4  Implementasi Kebijakan Publik 

  Dalam berbagai sistem politik, kebijakn publik diimplementasikan oleh 

badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga 

negaranya. 

  Namun, dalam praktik badan-badan pemerintah sering menghadapi 

pekerjaa-pekerjaan dibawah mandate dari undang-undang untuk membuat 

diskresi, untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang 

seharusnya tidak dilakukan. 

  Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai 

bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah 

ditetapkan berdasarkan undang-undang yang menjadi kesepakatan bersama 

diantara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau privat), 

prosedur, dan teknis secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerjasama guna 

menerapkan kebijakan kearah tertentu yng dikehendaki. 

  Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1979), yang dikutip Solichin 

Abdul Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa“ 

Memahami apa yang senyata nya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan  merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, 
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yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan 

pedoman-pedoman kebijakan publik yag mencakup baik usaha-usaha untuk 

pengadministrasiannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak pada 

masyarakat atu kejadian-kejadian”. (Solichin Abdul Wahab, 2012:135)  

A. Faktor-Faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut Model 

Implementasi kebijakan Edwards III 

  Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable 

atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain. 

Menurut Edward George III dalam bukunya Solichin Abdul Wahab faktor atau 

indikator tersebut adalah: 

1. Komunikasi 

 Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan 

menguragi distorsi implementasi. 

a) Transmisi  

 Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu 

implementasi  kebijakan yang baik pula. Sering kali terjadi masalah 

dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian yang 

disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam 

proses komunikasi. Oleh karena itu seorang implementor harus mampu 

memahami makna dari suatu kebijakan, agar pada saat menyampaikan 
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isi kebijakan kepada pihak lain dapat dipahami sebagaimana makna 

sebenarnya dan kebijakan dapat terimplementasi dengan baik. 

b) Kejelasan  

 Kejelasan disini maksudnya adalah bagaimana komunikasi yang 

diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan 

atau tidak ambigu. Jika keijakan-kebijakan diimplementasikan 

sebagaimana yang diinginkan maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak 

hanya diteriam oleh para pelaksana kebijakan, tetapi konikasi kebijakan 

tersebut harus jelas. 

c) Konsistensi 

 Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 

harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Walaupun 

perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan 

mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah-perintah tersebut 

bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para 

pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik   

2.  Sumberdaya  

  Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dpat berwujud, 

sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial, 

sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijan agar efektif 
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a.) Staf  

 Barangkali .sumber yang paling penting dalam melaksanakan 

kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat adalah bahwa 

jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. 

hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis 

mendorong implementasi yang berhasil. Namun disisi lain, kekurangan 

staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik  menyangkut 

implementasi kebijakan yang efektif. 

b.) Informasi  

 Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam 

implementasi kebijakan. informasi. Dengan demikian, para pelaksana  

kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. 

c.) Wewenang dan Fasilitas  

 Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang dan 

fasiltas atau sarana dan prasarana. Ketika wewenang tidak ada dan 

digunakan maka kekuata implementor  dimata publik tidak dilegitimasi, 

sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. 

 Fasilitas fisik atau non fisik adalah dalam bentuk sarana dan 

prasarana bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam 

implementasi. Seorang pelaksana aatu staf menginginkan fasilitas yang 

memadai. Dengan hal itu, staf memahami apa yang harus dilakukan, dan 

wewenang yang di miliki dapat digunakan untuk melakukan koordinasi, 
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melakukan perlengkapan, maka besar kemungkinan implementasi yang 

direncanakan akan berhasil. 

3. Disposisi/ Sikap Pelaksana 

  Disposisi adalah karakteristik atau watak yang dimiliki implementor, 

seperti komitmen, kejujuran , ketaatan pada aturan, sifat demokratis. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

a.) Pengangkatan birokrat  

 Kecendrungan-kecendrungan pelaksana menimbulkan hambatan-

hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Hanya yang 

menjadi persoalan  adalah bila personil yang ada tidak melaksanakan 

kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, dan 

mereka harus digantikan oleh personil yang berdedikasi tinggi. 

b.) Insentif  

 Mengubah personil atau pelaksana pemerintah merupakan pekerjaan 

yang sangat sulit dan tidak menjamin  proses implementasi kebijakan 

berjalan lancar.  Untuk mengatasi masalah tersebut adalah memberikan 

insentif atau uang tambahan, hal ini mampu menjadi faktor pendorong 

yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.   

4. Struktur Birokrasi 

  Birokrasi merupakan salah satu institusi paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan kebijakan. Implementasi kebijakan yang 
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bersifat kompleks harus di jalankan secara kondusif agar pelaksanaan kebijakan 

dapat berjalan efektif.  

  Berdasarkan penjelasan diatas, maka memahami struktur birokrasi 

merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. 

Yang menjadi karakteristik disini adalah  

a.) Standart Operating Prosedur  

 Standart Operating Prosedur  merupakan tuntutan internal akan 

kepastian waktu dari sumber daya dalam organisasi. Ini adalah dilihat dari 

struktural yang paling dasar dari organisasi adalah prosedur-prosedur 

kerja. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan 

waktu yang tersedia dengan baik dan implementasi dapat berjalan dengan 

baik. 

b.) Fragmentasi atau tanggungjawab 

 Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan 

kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu 

kebijakan sering dijadikan sebagai usaha-usaha yang memungkinkan 

mereka mengkoordinasikan kebijkan-kebijakan dengan telah direncanakan 

demi keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan. 

2.1.5 Konsep implementasi 

 Dalam Wahab, SA, kamus webster , merumuskan secara pendek bahwa 

implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying( 

menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give pratical effect 
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(menimbulkan dampak terhadap sesuatu); kalau pandangan ini kita ikuti maka 

implementasi kebijakan ataupun kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-

undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan. Perintah eksekutif, atau dekrit 

presiden). 

Sebagai pangkal tolak pikir, kita harus tau bahwa implementasi yang 

dilakukan merupakan program pemerintah dalam mengatasi masalah yang 

dihadapi dilingkungannya. Pasti akan melibatkan sejum;ah pembuat kebijakan 

yang berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pemberi 

layanan kepada masyarakat. 

Dilihat dari sudut pandang pusat, maka fokus analisis implementasi 

kebijakan itu akan mencangkup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat 

atasan atau lembaga-lembaga ditingkat yang lebih rendah/daerah dalam upaya 

mereka memberikan pelayanan untuk masyarakat/kelompok sasaran dari 

penegakanaturan program bersangkutan.(Solichin, Abdul Wahab 2004:63)  

Dalam era globalisasi dimana dunia dihadapkan pada ketidakpastian, 

informasi teknologi yang semakin canggih, masyarakat yang semakin menuntut 

dan persaingan semakin ketat, maka birokrasi yang semakin ini tidak dapat 

bekerja. Untuk mengantisipasinya birokrasi perlu melakukan perubahan-

perubahan terutam kultur organisasi, prespektif baru dalam era New Public 

Management sebagaimana diajukan oleh oborne dan Gnebler(1992) yang dikenal 

koscp Rein Venting Goverment adalah sebagai berikut: 
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a. Pemerintahan kotalis, artinya pemerintahan berfokus pada pemberian 

arahan, sedangkan produksi pelayanan diserahkan kepada swasta 

b. Pemerintah milik masyarakat, artinya memberi wewenang kepada 

masyarakat dari pada melayani. 

c. Pemerintah yang kompetitif, artinya menyuntikan semangat  kompetisi 

dalam pemberian pelayanan publik 

2.2  Administrasi Kepegawaian Negara 

2.2.1  Konsep Administrasi Kepegawaian Negara 

 Pada dasarnya aparatur sipil negara salah satunya adalah PNS terhadap 

Undang-undang No 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang No 8 

tahun 2004 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah setiap warga negara 

indonesia yang diserahi tugas oleh negara dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. PNS berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU No 42 

tahun 1999 terdiri dari pns pusat dan daerah.  

Dan berdasarkan penyataan diatas dapat dikutip beberapa pengertian 

untuk menyamakan  persepsi dan interpertasi tentang istilah-istilah kepegawaian 

yaitu: 

a. Pegawai adalah “ setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat 

yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang 

berlaku 
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b.  Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil yang digaji 

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja ( APBN ) dan 

bekerja pada daperteman , lembaga pemerintahan non dapartemen, 

kesekretariatan lembaga tertinggi negara, instansi vertikal, daerah 

provinsi, kabupaten/kota, dan tugas lainnya. 

c. Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah 

provinsi/kabupaten/kota yang digaji dibebani pada APBD dan bekerja 

pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induk. 

d. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 

tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan 

yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan organisasi. 

e. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara 

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat lainnya. 

f. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan ugas, taggung jawab, 

wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi negara. 

g. Peraturan pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya untu 

meningkatkan efesiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme 

penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban yang telah dibebankan 

kepada pegawai tersebut.  

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pegawai adalah 

seseorang yang diangkat oleh pemerintah diaman sebelumnya telah melalui proses 
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penyeleksian oleh pemerintah dalam tes kemudian diangkat oleh pemerintah dan 

diberi tugas dan tanggung jawab. 

Kedudukan PNS sebagai aparatur sipil negara dan sumber daya manusia 

mengenai hubungan PNS dengan ngara dan pemerintahan serta mengenai 

loyalitas kepada pancasila, serta UUD 1945. Didasari bahwa kedudukan PNS 

pada khusunya merupakan salah satu penentu kelancaran penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintah dan pembangunan dalam rangka mecapai tujuan nasional. 

2.2.2  Tujuan Administrasi Kepegawaian  

 Menurut mohkhamad Syuhadhak (1996:4) tujaun administrasi 

kepegawaian negara terbagi kedalam 3 bagian yaitu:  

a. Penggunaan tenaga kerja secara efektif dan efsien 

b. Menciptakan, mengembangkan suasana kerja dalam kerjasama 

c. Mengusahakan perkembangan yang maksimal bagi masing-masing 

individu yang bekerja sama 

2.2.3 Undang-Undang kepegawaian 

A. Pokok-pokok kepegawaian ( UU RI No 8 tahun 1974 dan UU No 

43 tahun1999 ) 

1. Pengertian  

Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang  berlaku, diangkat 

oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 
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negara yang diserahi tugas negara lainnya yang ditempatkan berdasarkan 

perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri terdiri dari:  

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat. 

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

b. Anggota Tentara Naasional Indonesia (TNI) dan 

c. Pegawai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

POLRI).  

2. Kedudukan  

 Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan 

abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaaan kepada pancasila, 

UUD 1945, negara dan pemerintahan menyelenggarakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan. 

3. Kewajiban 

 Setiap pegawai negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada 

pancasila,  UUD 1945,  negara dan pemerintahan. setiap pegawai 

wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan  yang 

berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan 

kepadanya  dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung 

jawab. 

a. Setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan 
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b. Pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan  

kepada dan atas perintah pejabat yang berkewajiban atas kuasa 

Undang-Undang. 

4. Hak Setiap pegawai negeri yaitu memperoleh gaji yang layak sesuai 

dengan pekerjaan dan tanggung jawab.  

 Pegawai negeri sipil ataupun non sipil yang tidak melakukan kewajiban 

dan melakukan perbuatan sebagaimana diataur dalam PP NO 53 tahun 2010, 

dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin PNS dan tentu saja harus 

mendapatkan sanksi disiplin.  

 Tujuan hukuman atau sanksi yang diberikan tersebut adalah untuk 

memperbaiki dan mendidik pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut. Oleh 

karena itu kepada pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan 

hukuman harus memeriksa lebih dahulu pegawai negeri sipil atau non sipil yang 

melakukan pelanggaran.  

 Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau 

perbuatan PNS yang melanggar ketentuan peraturan disilin PNS ataupun non 

PNS, baik didalam maupun diluar jam kerja. 

 Peraturan disiplin pegawai adalah peraturan yang mengatur mengenai 

kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan 

dilanggar oleh pegawai. Peraturan disiplin PNS, diatur dalam PP NO 53 tahun 

2010, yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai: 
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1. Kewajiban 

2. Larangan 

3. Hukuman disiplin 

4. Pejabat yang berwenang menghukum 

5. Penjatuhan hukuman disiplin 

6. Keberatan hukuan disiplin 

7. Berlakunya keputusan hukuman disiplin 

Sebagaimana dalam UURI No 5 tahun 2014, telah diatur dalam 

managemen ASN bagian kesatu, umum. Pasal 86 tentang disiplin, bahwa untuk 

menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran tugas, PNS wajib mematuhi 

aturan disiplin PNS atau non PNS, instansi pemerintahan wajib melaksanakan 

penegakkan disiplin terhadap PNS atau non PNS, serta melaksanakan berbagai 

upaya dalam peningkatan disiplin, pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin 

dijatuhi hukuamn disiplin, ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagai mana 

dimaksud pada ayat(1), ayat(2) dan (3) diatur dengan peraturan pemerintah. 

2.3 Kedisiplinan  

2.3.1  Pengertian Disiplin 

Istilah kata disiplin berasal dari bahasa latin yaitu “decipline” yang 

berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian seta pengembangan 

tabiat. Beberapa presepsi memberikan pengertian masing-masing tentang disiplin. 

Disiplin merupakan pelathan, khususnya pelatihan fikiran untuk mentaati 

peraturan yang berlaku (saydam, 2000:208). 
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Lebih singkat lagi Tohari berpendapat bahwa disiplin merupakan perilaku 

seseorang yang sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku( Tohari, 2002:393). 

Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan kedisiplinan adalah suatu 

bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap 

dan perilaku pegawai tersebut secara sukarela bekerja secara kooperatif dengan 

para karyawan yang lain, serta meningkatkan hasil kerja dan prestasi kerja 

(Siagian, 2005:305). 

Kedisipinan adalah fungsi operatif keenam dari Managemen Sumber daya 

Manusia.  Kedisiplinan merupakan fungsi operatif yang terpenting karena 

semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi organisasi perusahaan 

mencapai hasil yang optimal. Kemudian kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati semua peraturan pada perusahaan dan norma-norma 

yang berlaku baik dalam suatu instansi pemerintah ataupun swasta. 

 Kesadaran adalah sikap seseorang yang sukarela menaati semua peraturan 

dan sadar akan tugas dan taggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi  atau 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. ( Hasibuan, 

2002:193). 

Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan pada aturan, baik tertulis maupun 

tidak tertulis, yang telah ditetapkan. Ketaatan terhadap aturan tertulis sudah cukup 

jelas, karena semua aturan tertulis pada dasarnya adalah terbuka agar diketahui 
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oleh semua pihak yang berkepentingan. Berlainan dengan hal aturan tidak tertulis 

misalnya, kebiasaan, adat-istiadat, dan norma. 

Gordon s. Mengatakan bahwa disiplin dalam pengertian yang utuh adalah 

suatu kondisi dan sikap yang ada pada semua anggota pada semua organisasi yang 

tunduk dan taat pada aturan organisasi. Disiplin menurut moenir adalah suatu 

bentuk ketaatan terhadao aturan, baik etrtulis maupun tidak tertulis yang telah 

ditetapkan ( Moenir;2010:94) moenir berpendapat bahwa: 

Dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan disiplin terdiri atas dua jenis 

disiplin, yaitu disiplin waktu dan disiplin perbuatan. Kedua jenis disiplin tersebut 

merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta saling mempengaruhi. 

Disiplin waktu tanpa disertai disiplin kerja tidak ada artinya, dengan kata lain 

tidak ada hasil sesuai dengan peraturan organisasi. Sebalinya disiplin kerja tanpa 

disiplin waktu tidak ada manfaatnya. Karena itu usaha pendisiplinan tidak dapat 

dilakukan separuh-separuhmelainkan harus serentak kedua-duanya. (Moenir 

(2010:94,95-96) 

2.3.2  Macam-macam disiplin 

Moenir (2000:94) menyebutkan bahwa “ disiplin kerja ditujukan terhadap 

aturan yang menyangkut disiplin waktu dan disiplin terhadap perbuatan dan 

tingkah laku sesuai dengan tata kerja. 

Disiplin memang merupakan suatu hal yang sangat penting bagu suatu 

organsiasi atau perusahaan dan mempertahankan atau melangsungkan 

kehidupannya. Hal ini disebabkan dengan disiplin yang tinggi suatu organisasi 
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dapat berprestasi dan berhasil kerja yang tinggi. Dalam disiplin ada tiga aspek: 

dimana ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Disiplin waktu 

 disiplin  waktu adalah jenis disiplin yang paling mudah dikontrol 

dandilihat baik oleh managemen yang bersangkutan mau oleh masyarakat. 

misalnya mengenal disiplin terhadap jam kerja, absensi, dan apel. 

b. Disiplin kerja atau pelaksanaan kerja  

Isi dalam pekerjaan terdiri dari metode pengadaan, prosedur kerja, waktu 

dan jumlah unit yang telah ditetapkan, dan mutu yang telah dibakukan. Keempat 

hal tersebut adalah aturan yang harus diikuti secara ketat dan tepat. 

c. Disiplin pada perbuatan atau tingkah laku 

Artinya keharusan seseorang untuk mengikuti dengan ketat perbuatan atau 

tingkah laku tertentu agar mencapai sesuatu sesuai dengan standar. Dalam hal ini 

adalah pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, 

dalam arti dapat sesuai dengan ketepatan dengan penyelesaian pekerjaan 

mengikuti tata cara kerja yang berlaku. 

Siagian (2005:305)yang membagi kedsiplinan menjadi dua tipe yaitu: 

1. Kedisiplinan preventif 

Yaitu tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat pada berbagai 

ketentuan yang berlaku dan mematuhi standar yang telah ditetapkan. Agar 

disiplin pribadi tersebut semakin kokoh. Paling sedikit tiga hal yang perlu 

mendapatkan perhatian managemen: 
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a. Para anggota organisasi perlu didorong agar mempunyai rasa memiliki 

organisasi 

b. Para pegawai perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang 

wajib ditaatidan penjelasan tentang standar yang harus dipenuhi. 

c. Para pegawai didorong menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan 

diri dalam rangka ketentan-ketentuan yng berlaku umum bagi seluruh 

anggota organisasi. 

2. Kedisiplinan korektif 

Jika ada pegawai yang nyata-nyata melakukan pelanggaran atas ketentuan-

ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan 

kepadanya mesti dikenakan sanksi displiner. Pengenaan sanksi korektif diterapkan 

dengan memperhatikan paling sedikit tiga hal: 

a. Pegawai yang dikenakan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau 

kesalahan apa yang telah dibuatnya. 

b. Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. 

c. Dalam hal mengenai sanksi terberat, yaitu pemberhentian, perlu 

dilakukan” wawancara keluar” yang menjelaskan antara lain, mengapa 

managemen melaksanakan atau mengambil tindakan sekeras itu. 

2.3.3 Fungsi Disiplin Kerja 

Fungsi khusus disiplin kerja dapatdijabarkansebagai peranan penting 

dalam hidup. Karena memunculkan dampak positif luar biasa yang dapat 
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dirasakan dalam lingkungan kerja. Terutama bagi seseorang pimpinan yang 

hendak memberikan contoh bagi karyawannya.  

Pertama, disiplin dapat meningkatkan kualitas karakter, Kualitas karakter 

akan terlihat pada komitmen seseorang pada tuhan, organisasi, diri, orang lain dan 

kerja. Puncak komitmen akan terlihat pada integritas diri yang tinggi dan tangguh. 

Sikap demikian dapat mendukung proses peningkatan kualitas karakter dan kerja. 

Kedua, memproduksi kualitas karakter dalam hidup yang ditandai oleh 

adanya karakter kuat dari setiap orang, termasuk pemimpin dan bawahan. Apabila 

pemimpin terbukti berdisiplin tinggi maka bawahan akan menjadikannya figur 

atau teladan yang baik. 

2.3.4    Tujuan Pendisiplinan 

 Disiplin adalah sikap dan perilaku kepatuhan terhadap peraturan 

organisasi, prosedur kerja, kode etik dan norma budaya organisasi lainnya. Yang 

harus dipatuhi didalam memproduksi suatu produk dan melayani masyarakat atau 

konsumen organisasi.Tujuan dari pendisiplinan pegawai adalah: 

a. Memotivasi pegawai untuk mematuhi standar kinerja instansi. 

b. Mempertahankan hubungan saling menghormati terhadap bawahan 

pada atasannya atau sebaliknya. 

c. Meningkatkan kinerja pegawai. 

d. Meningkatkan moril, semangat kerja, serta efektifitas dan efesiensi 

kerja. 

e. Meningkatkan kedamaian industrial dan kewargaan organisasi 
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2.3.5 Mengatur dan mengelola disiplin 

Setiap kita harus dapat memastikan bahwa pegawai dalam menjalankan 

tugas haru berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks disiplin, 

maka keadilan hahrus dirawat dengan konsisten untuk mengolah disiplin yang 

baik diperlukan adanya standar disiplin yang digunakan untuk menentukanbahwa 

pegawai telah diperlukan secara wajar. ( Rivai, 2004:45) 

A. Standar disiplin 

Beberapa standar dasar disiplin berlaku bagi semua pelanggaran aturan, 

apakah besar atau kecil. Semua tindakan disipliner perlu mengikuti prosedur 

minimum, aturan komunikasi dan ukuran pencapaian. Tiap pegawai perlu 

memahami kebijakan pemerintah ataupun kantor/instansi serta mengikuti 

prosedur secara penuh sebagai model bagaimana tindakan disipliner harus diatur 

adalah sebagai berikut: 

1. Apabila pegawai melakukan kesalahan, maka pegawai harus 

konsekuen terhadap perbuatannya 

2. Apabila tidak dilakukan secara konsekuen berarti pegawai tersebut 

telah melecehkan peraturan yang telah ditetapkan 

3. Kedua hal tersebut akan berakibat pemutusan hubungan kerja dan 

pegawai harus menerima hukuman tersebut 

2.3.6 Pelaksanaan sanksi disiplin kerja 

Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran disiplin memberikan peringatan, 

harus segera, konsisten, dan impersonal (Rivai, 2004:453) 
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a. Pemberian peringatan, pegawai yang melanggar perlu dberikan surat 

peringatan pertama, kedua dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan 

adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang 

telah dilakukan. Disamping itu, surat peringatan tersebut dapat 

dijadikan bahan pertimbangandalam memberikan penilaian kepada 

pegawai 

b. Pemberian sanksi harus konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai 

sadar dan menghargai peraturan yang berlaku. Ketidakkonsistenan 

dalam pemberian sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasakan 

adanya diskriminatif pegawai 

c. Pemberian sanksi harum impersonal. Maksudnya ialah dalam 

pemberian sanksi tidak membedakan pegawai, tua-muda, pria-wanita, 

tetap berlaku sama sesuai peraturan yang berlaku. Tujaunnya agar 

pegawai menyadari bahwa  disiplin kerja berlaku untuk semua 

pegawai. 

2.3.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

 Disiplin merupakan fungsi operatif dalam managemen sumber daya 

manusia. Semakin tinggi tingkat pegawai dalam disiplin kerja dalam suatu 

organisasi maka semakin tinggi pula hasil kerja dan prestasi kerja yang didapat. 

Untuk memelihara dan meningkatkan disiplin kerja pegawai munkin sangat sulit 

sekali, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai 

tersebut. 
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Hasibuan(2002:194)ada beberapa indikator yang mempengaruhi tngkat 

kedisiplinan pegawai atau karyawan daam suatu organisasi, diantaranya adalah: 

a. Tujuan dan kemampuan  

b. Teladan pimpinan 

c. Keadilan 

d. Ketegasan 

e. Hubungan kemanusiaan 

f. Waskat ( pengawasan melekat) 

g. Balas jasa 

h. Sanksi hukuman 

2.3.8 Tingkat dan Hukuman disiplin 

Hukuman juga disebut sebagai hakdis, hukuman yang dijatuhkan pada 

pegawai yang jelas-jelas melanggar peraturan disiplin. Hukuman disiplin ini dapat 

disebabkan karena tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan sebagai 

seorang pegawai. Terdapat tiga tingkatkan hukuman disiplin yaitu hukuman 

ringan, sedang, dan berat. Dalam PP pasal 6 dan 7 No 53 tahun 2010 dan juga 

diatur dalam penegakkan hukuman PNS dan non PNS berdasarkan Peraturan 

Bupati  Kampar No 26 tahun 2011. 

A. Pasal 8 angka 9 huruf a, b dan c. (Sanksi hukuman ringan). 

1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah selama 5 (lima) hari kerja. 
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2.  Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa lasan 

yang sah selama 6 (enam) hari kerja. 

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk 

kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai 15 ( lima 

belas ). 

B. Pasal 9 angka 11 huruf a, b, dan c. (Sanksi hukuman sedang). 

1. Penundaan kenaikan gajji berkala selama 1 (satu)  tahun bagi PNS 

yang tidak masuk kerja tanoa alasan yang sah selama 16 (enam 

belas)  sampai dengan 20 ( dua puluh ) hari kerja. 

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun bagi PNS yang tidak 

masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 ( dua puluh satu) 

sampai dengan 25 ( dua puluh lima) hari kerja. 

3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 

bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selam 26 

(dua puluh enam) sampai 30 ( tiga puluh) hari kerrja. 

C.  Pasal 10 angka 9 huruf a, b, c, dan d.  (Sanksi hukuman disiplin berat) 

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selam 3 (tiga)  tahun 

bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 

(tiga puluh satu) sampai 35 (tiga puluh lima) hari kerja. 

2. Pemindahan dalam rangka penurun jabatan setingkat lebih renndah 

bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional 

tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 ( 

tiga puluh enam ) sampai 40 ( empat puluh) hari kerja. 
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3. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan 

struktural dan fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa 

alasan yang sah selama 41 ( empat puluh satu ) sampai 45 ( empat 

puluh lima ) hari kerja. 

4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau 

pemberhentian tidak dengan hormat aebagai  PNS yang tida masuk 

kerja tanpa alasan yang sah selama 46 ( empat puluh enam ) hari 

kerja atau lebih. 

Apabila terdapat Tenaga Harian Lepas (THL/non PNS) yang tidak 

mengikuti apel pagi dan ael pulang serta apel-apel lain yang ditetapkan, maka 

pembayaran tunjangan perbaikan penghasilannya dilakukan pemotongan sesuai 

dengan Peratura Bupati Kampar Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Disiplin, 

Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan 

Pembayaran Honorium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan pemerintah 

Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai berikut : 

1. Pasal 5 ayat (3)  huruf a dan b : 

a. Setiap kali pelanggran terhadap ketentuan jam masuk kerja, apel 

pagi dan apel pulang serta apel-apel lain yang diitetapkan, 

dilakukan pemotongan sebesar 5 % dari jumlah yang diterima PNS 

perbulan. 

b. Apabila pelanggaran terhadap ketentan jam masuk kerja, apel pagi 

dan apel pulang serta apel-apel lain yang ditetapkan dilakukan PNS 

melebihi 10 ( sepuluh) kali pelanggaran dalam 1 bulan, maka 
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tunjangan perbaikan penghasilan yang bersangkutan tidak 

dibayarkan. 

2. Pasal 6 ayat 3 huruf a dan b 

a. Setiap kali pelanggaran terhadap ketentuan jam masuk kerja, 

apel pagi dan apel pulang serta apel lain yang ditetapkan  

dilakukan pemotongan sebesar 5 %( lima persen) dari jumlahh 

yang diterima Tenaga Harian Lepas ( THL/non PNS) per bulan. 

b. Apabila pelanggaran pada ketentuan jam masuk kerja, apel pagi 

dan apel pulang serta apel-apel lain yang diitetapkan dilakukan 

THL/non PNS melebbihi 10 kali pelanggaran dalam satu bulan , 

maka pembayaran honor pada bulan yang bersangkutan 

dibayarkan 50 % dari jumlah yang diterima per bulan.  

 Fungsi hukuman diatas adalah: 

1. Untuk membatasi hukuman akan menghalang pengulangan perilaku 

yang tidak diinginkan  

2. Untuk mendidikpelaku kembali disiplin 

3. Sebagai pembangkit otivasi untuk menghindari perilaku indispliner. 

2.4 Pandangan Islam terhadap Disiplin 

Dalam kitab suci al-Qur’an sangat banyak membahas tentang yang 

berhubungan denagn  shalat. Diamna shalat hukumnya wajib bagi umat islam 

yang sudah baliq dan berakal. Allah mmerintahkan kepada kita untuk khusuk dan 
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taat atau patuh terhadap perintah shalat ini karena degan shalat dapat melatih diri 

kita untuk disiplin; tepat waktu dalam melaksanakan shalat. 

Dalam Al-Qur’an juga ditemukan ayat tentang prinsip-prinsip disiplin . 

khusunya disiplin pada pemerintah. Firman allah dalam surah An-Nisa ayat 59: 

تُمأ يَا أَ  ِر ِمنأُكمأ ۖ فَئِنأ تَنَاَزعأ َمأ ُسىَل َوأُولِي اْلأ َ َوأَِطيُعىا الرَّ يُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا أَِطيُعىا َّللاَّ

لَِك َخيأٌر  ِخِر ۚ َذَٰ ِم اْلأ ِ َوالأيَىأ ِمنُىَن بِاَّللَّ ُسىِل إِنأ ُكنأتُمأ تُؤأ ِ َوالرَّ وهُ إِلَى َّللاَّ ٍء فَُردُّ فِي َشيأ

َسُن تَأأوِ  يًل َوأَحأ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman , taatilah allah dan rasulnya dan 

ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatumaka kembalikanlah ia kepada allah ( al-qur’an) dan rasul(sunnah). Jika 

kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Dari surah An-nisa ayat 59 menjelaskan bahwasanya kedisiplinan perlu 

diterapkan dan dari sini juga kita harus taat pada pemimpin atau atasankita dalam 

melakukan pekerjaan. Ini dapat kita contohkan dala sebuah organisasi  atau 

instansi. Terdapat seorang pemimpin dan lembaga pemerintahan yang bertugas 

mengkoordinir para pegawai yang harus mentaai peraturan dari atasannya. 

Lembaga pemerintah dan pemimpin juga berhak untuk memberikan sanksikepada 

bawahannya yang melanggar aturan yang ada. 

Dalam pendisiplinan waktu allah juga berfirman dalam surah Al-Ashr 
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الَِحاِت  َواْلَعْصِر إِنَّ اْْلِْنَساَن َلفِي ُخْسٍر  إَِّلَّ الَِّذيَن آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبرَوَتَواَصْوا ِباْلحَ  ِِ قِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ  

Artinya” Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salehdan sehat-

menasehati manusia supaya mentaati kebenaran, nasehat, dan sehat-menasehati 

supaya mentaati kebenaran”. 

Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan diatas terkaang makna bahwa waktu 

sangatlah penting dan berharga. Sangatlah bagi kita yang melalaikan waktu. Kita 

dituntut untuk disiplin akan waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-

baiknya mungkin dalam beraktifitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

2.5 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1. Nazrul 

Fadoli 

(2012) 

Pengaruh Pengawasan 

Terhadap Disiplin Kerja 

Pegawai di Kantor 

Camat Rangsang Kab. 

Kepulauan Meranti 

Bahwa sistem pengawasan yang 

dilakukan camat selaku pimpinan  

terhadap pegawainya adalah 

menggunakan sistem pengawasan 

langsung. Pada penelitian ini Ho 

ditolak Ha diterima artinya 

terdapat hubunga yang positif 

antara pelaksanaan pengawasan 

terhadap disiplin kerja. 

2 Syahrir 

(2010) 

Pengaruh Pengawasan 

Pimpinan Terhadap 

Disiplin Pegawai Pada 

Kantor Dinas 

Pendapatan Riau 

Bahwa Pengawasan Pimpinan 

dilakukan dengan baik, diduga 

dapat meningkatkan disiplin kerja 

pegawai. Pelaksanaan 

pengawasan sebagai variabel 

bebas, dan disiplin kerja sebagi 

variabel terikat. Dan hasil 

penelitiannya Ho ditolak dan Ha 
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diterima hal ini berarti 

pelaksanaan pengawasan 

mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap disiplin pegawai. 

3 Rio 

Marpaung 

(2013) 

Pengaruh Faktor 

Disiplin Kerja dan 

Pengawasan Kerja 

Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan   

(Pada PT. Perkebun 

XYZ Pabrik Kelapa 

Sawit ABC Desa Balai 

Jaya Bagan Sinembah 

Rokan Hilir) 

1. 1.Secara bersama-sama disiplin 

kerja dan pengawasan kerja 

berpengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja. 2. Secara 

parsial yang paling dominan 

mempengaruhi produktifitas kerja. 

Secara parsial yang paling 

dominan mempengaruhi 

produktifitas kerja adalah 

pengawasan kerja. Jadi disiplin 

kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap produktifitas 

kerja karyawan. 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan. Yang mana penulis mengangat judul penelitian 

Implemntasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Studi pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Tujuan peneitian 

ini adalah Untuk mengetahui implementasi perbup kampar No 26 tentang 

pedoman disiplin, serta Apa saja Hambatan-hambatan dalam Implementasi 

Peraturan Bupati Kampar No 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Disiplin Bagi 

Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. Kampar Studi pada Dinas 

Kependudukayang akan dilaksanakan menggunakan beberapa Key informant 

yaitu 18 key informant yang ditunjuk untuk menjawab permasalahan penelitian. 

 Teknik pengambilan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara 

dan dokumentasi, sedangkan sumber data adalah data primer dan data sekunder. 



 

 
 

49 

Disini letak perbedaan penelitian ini dengan yang telah dijelaskan diatas adalah 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang mana  

menggambarkan secara nyata mengenai Implementasi Peraturan Bupati Kampar 

Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Disiplin Bagi Pegawai diLingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kampar Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

sipil Kabupaten Kampar. Sedangkan Penelitian yang dijelas tersebut, 

menggunakan metode deskriptif Kuantitatif, dan membahas Pengaruh 

Pengawasan terhadap disiplin kerja dan produktifitas kerja. Sedangkan dalam 

penelitian ini lebih kepada Bagaimana Implementasi Suatu Peraturan Bupati 

tentang Pedoman disiplin bagi pegawai diLingkungan Kabupaten Kampar 

2.6       Defenisi konsep 

Defenisi konsep berguna untuk mempermudah pelaksanaan peneliti dan 

untuk menetralisir  kesalahpahaman dalam penelitian maka penulis merasa pelu 

untuk mengoperasionalkan konsep-konsep dari keseluruhan teori yang digunakan. 

Implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan kegiatan atau 

program yang telah dinyatakan berlaku dan sah oleh pemerintah demi mencapai 

tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh sekumpulan orang yang disebut 

Pegawai atau  implementor kebijakan. 

Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan pegawai terhadap 

aturan,baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

maupun organisasi serta instansi yang terkait. 
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Pegawai adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah, dimana 

sebelumnya nya telah melalui proses penyeleksian secara administrasi dan 

fungsional dan telah diberi tugas dan tanggung jawab. 

Disiplin pegawai adalah suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap 

peraturan pemerintah yang  dilakukan oleh seseorang individu yang telah diberi 

tugas dan tanggung jawab.Implementasi peraturan pemerintah adalah suatu proses 

pelaksanaan dan penerapan suatu program atau aturan dan norma yang dibuat oleh 

pemerintah dan wajib dilaksanakan dan mendapatkan hukuman jika melanggar. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 Tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Bupati Kampar No 26 

Tahun2011 tentang Pedoman Disiplin 

Teori Edward, George III (Faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan 

Implementasi kebijakan) 

Komunikasi Struktur 

Organisasi 

Terimplementasi Peraturan Bupati Kampar No 26 

Tahun 2011 Tentang Pedoman Disiplin Bagi 

Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kampar ( Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) 

- Meningkatnya Kedisiplinan PNS atau Non 

PNS di Disdukcapil 

- Terciptanya Kinerja yang baik ASN di 

Disdukcapil 

Sumber daya Disposisi 
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2.8 Konsep Operasional 

 Menurut Singarimbun (2006:46) Konsep Operasional adalah unsur-

unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga 

dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai 

pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut dan dapat digunakan untuk 

mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian ataupun kegiatan, Dalam 

penelitian ini penulis menekankan pada implementasi peraturan bupati kampar  

nomor 26 tahun 2011 tentang pedoman disiplin bagi pegawai dilingkungan 

pemerintah kabupaten kampar studi pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.  Maka penulis akan melaksanakan penelitian 

dengan menyusun konsep operasioanl  yang berdasarkan teori Edward dalam 

buku Solichin Wahab Ahmad yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dapat tercapai dan berhasil 

apabila masing-masing variabel penentunya berhubungan satu sama lain, dan 

faktor-faktor tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

 Operasioanal Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Teori 

Edward 

dalam 

bukunya 

Solichin 

WA 

1. Komunikasi a. Transmisi kebijakan dilakukan melalui 

sosialisasi  kepada seluruh pegawai 

mengenai isi kebijakan  

 

b. Koordinasi dalam pemberian informasi 

berjalan baik dan harus mengandung 

kejelasan agar maksud dan tujuan dari 

kebijakan tersebut dapat dipahami dan 

direalisasikan dengan baik. 
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c. Tenik pengsosialisasian yang telah  

tersampaikan kepada implementor akan 

menghasilkan konsistensi pegawai terhadap 

pekerjaan 

 

 2. Sumber daya a. Pekerjaan dilaksanakan oleh staf atau 

pegawai dengan kualitas dan kuantitas yang 

maksimal. 

b. Memaksimalkan pemberian informasi 

kebijakan sebagai petunjuk pelaksanaan  

kebijakan. 

c. Memanfaat wewenang yang dimiliki 

dengan melakukan penyediaan sarana dan 

prasarana dengan anggaran yang cukup dan 

memadai . 

 

 3. Disposisi  a.  Pengangkatan birokrat atau pelaksana 

dilakukan untuk menghasilkan Pegawai 

(implementor) memiliki pemahaman yang 

kuat. 

b. Agar  pekerjaan berjalan dengan baik maka 

diberi insentif sebagai motivasi kerja sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

c. memiliki respon positif/baik terhadap 

kebijakan pemerintah. 

 

 4. Struktur 

Birokrasi 

a. Adanya profesionalisme dalam bekerja 

artinya secara formalitas memiliki SOP 

dalam penegakkan disiplin. 

b. Fragmentasi atau tanggungjawab struktur 

yang tertinggi adalah atasan atau pimpinan  

harus  berani bertindak tegas kepada 

pegawai yang mentaati atau melanggar 

aturan yang ditetapkan. 

c. Pejabat yang berkepentingan terhadap 

aturan tersebut memberikan perannya 

dengan rasa tanggungjawab demi 

tercapainya tujuan kebijakan 

  

  


