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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasionalsebagaimana yang 

diamanatkan dalam pembukuan Undang-Undang 1945,yaitu masyarakat yang adil 

dan makmur, Pemerintah melaksanakanpembangunan di seluruh wilayah 

Indonesia secara berkelanjutan untukkesejahteraan seluruh rakyat. Untuk 

mencapai tujuan pembangunan nasionaltersebut diperlukan adanaya aparatur 

pemerintah dari tingkat pusat hinggadaerah yang memiliki kapasitas dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan danpembangunan. 

Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat Negara serta 

Pemerintah Negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan Pemerintahan sebagai 

abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdi dansetia 

kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Disiplinadalah sikap mental Sumber Daya Manusia Aparatur Negara yang 

tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi atau kelompok, berupa kepatuhan 

danketaatan terhadap aturan kerja, hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara yang dilakukan secara sadar.Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara  bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan. 
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Dalam melaksanakan tugas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pendayagunaan aparatur Negara 

yang meliputi kelembagaan Pusat dan Daerah, sumber daya manusia 

Aparatur, tata laksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas 

aparatur. 

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur 

negara yang meliputi kelembagaan pusat dan daerah, sumber daya 

manusia aparatur, tata laksana, pelayanan publik, pengawasan, dan 

akuntabilitas aparatur. 

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. 

e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang 

tugas dan fungsinya kepada Presiden. 

Akhir-akhir ini permasalahan mengenai disiplin di lingkungan Pegawai 

Negeri Sipil sangat banyak di soroti atau dibicarakan, terlebih pada saat ini 

dimana bangsa Indonesia memasuki era reformasi sejak tahun 1998. Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil menjadi faktor utama untuk menuju sukses. Tanpa dilandasi 

tingkat disiplin yang tinggi mustahil cita-cita pembangunan nasional dapat 

dilaksanakan secara baik. 

Disiplin pada hakikatnya adalah pencerminan nilai kemandirian yang hayati 

dan disampaikan oleh individu dari setiap masyarakat suatu bangsa dalam 
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kehidupan sebagai manusia yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila,disiplin juga 

merupakan pangkal pokok etos kerja, patriotisme yang selalu siap mengabdi 

kepada bangsa dan negara. 

Disiplin itu mutlak dimiliki oleh setiap aparatur Pemerintah baik yang 

berada di tingkat atas, maupun yang berada di tingkat bawah. Disiplin yang 

dimiliki oleh aparatur tingkat Daerah, sehingga baik pusat maupun Daerah saling 

menunjang dalam menciptakan disiplin nasional. Seperti yang tercantum dalam 

UU No. 22 Tahun 1999 pasal 66 ayat 2 tentang PemerintahDaerah dan UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Camat adalah 

Kepala Kecamatan. Dari pasal ini dapat diartikan bahwa Camat adalah pemimpin 

penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang menerima pelimpahan 

sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan. 

Perangkatpemerintahan Kecamatan sebagai salah satu aparatur yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat haruslah memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi 

yang berkaitan dengan pekerjaan, kerja sama serta pelayanan terhadap masyarakat 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. 

Disiplin Kerja Pegawai merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mencapai suatu tujuan organisasi. Oleh sebab itu penting bagi Camat untuk dapat 

membina dan meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai serta member semangat dan 

motivasi bagi Pegawainya. Kurangnya Disiplin Kerja dapat menimbulkan 

berbagai hal yang kurang baik dalam hubungannya dengan pekerjaan, misalnya 

semangat kerja yang menurun, hasil kerja yang tidak maksimal, serta acuh tak 

acuh terhadap pekerjaan atau jabatan yang diembannya. 
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Pembinaan disiplin terhadap Pegawai Kantor Kecamatan dilakukan agar 

tumbuh kesadaran dalam mentaati Peraturan yang berlaku. Kurangnya 

kedisiplinan akan menghambat penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang 

secara tidak langsung turut mempengaruhi jalannya sebuah Pemerintahan secara 

keseluruhan. 

Sehingga seorang Pegawai/Karyawan yang dikatakan memiliki Disiplin 

Kerja yang tinggi maka yang bersangkutan konsekuen,konsisten,bertanggung 

jawab atas tugas yang diamanahkan kepadanya (Rivai, 2004:444). 

Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pusat 

aktifitas Pemerintah wilayah Kecamatan juga melakukan analisis Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pegawai 

Negeri Sipil yang memuat kewajiban, larangan dan sanksi kepada Pegawai Negeri 

Sipil yang tertuang dalam Pasal 3 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil di 

antaranya: 

a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat 

Negara, Pemerintah atau PNS. 

b. Menyalahgunakan wewenangnya. 

c. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing. 

Sedangkan sanksi-sanksi Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan 

Pemerintah tentang Disiplin  pegawai No.53 Tahun 2010 sebagai berikut: 

1. Hukuman ringan yang terdiri dari : 

a. Teguran lisan. 
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b. Teguran tertulis. 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari : 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling 

lama 1 (satu) tahun. 

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

3. Hukuman disiplin berat terdiri dari :  

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk 

paling lama 3 (tiga) tahun. 

b. Pembebasan dari jabatan. 

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

Pegawai Negeri Sipil. 

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan para pegawai lebih 

meningkatkan kualitasnya serat dapat melaksanakan tugas dengan penuh 

tanggung jawab sehingga tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Dimana dalam 

aturan tersebut dinyatakan bahwa pemerintah di kecamatan dan bertanggung 

jawab kepada Bupati Kuantan Singingi dan pelaksanaan tugasnya juga berada 

dibawah koordinasi Bupati Kuantan Singingi. 

Adapun upaya dilakukan oleh Camat Kecamatan Kuantan Tengah dalam 

meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor tempatnya bertugas yaitu: 

 



 

 

 
 

6 

a. Melalui bimbingan kepada Pegawai. 

b. Memberi motivasi kerja Pegawai untuk lebih giat bekerja. 

c. Diberi kesempatan kepada pegawi untuk dapat mengembangkan karir 

melalui diklat dan memberi penghargaan kepada pegawai yang 

berdedikasi tinggi bekerja secara baik. 

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan penulis di Kantor Camat 

Kecamatan Kuantan Tengah menyangkut indikasi masih kurang disiplin dengan 

aturan yang sudah ditetapkan. Kondisi kurang disiplin pegawai di Kantor Camat 

Kecamatan Kuantan Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat masih 

adanya sejumlah pegawai Negeri Sipil yang selalu terlambat masuk kantor, begitu 

juga dengan sejumlah pegawai yang pulang kantor lebih awal dari jadwal yang 

ditentukan, masih banyak pegawai yang tidak masuk kantor pada hari kerja 

sehingga tugas-tugas tidak selesai sesuai jadwal yang di tentukan,begitu juga 

dengan kebiasaan pegawai pada jam kerja tidak berada di tempat kerja. 

Untuk memperjelas gejala-gejala yang terlihat di atas penulis menyajikan 

tentang disiplin yang ada di Kantor Camat Kuantan Tengah. Pada kantor Camat 

Kuantan Tengah masih terdapat Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk jam 

kantor. Pada hari senin sampai jumat pegawai masuk jam kantor tepat waktu. 

Alasannya karena pada hari senin sampai hari jumat diadakan apel pagi, dan ada 

juga pegawai yang sering terlambat masuk kantor. Dengan alaasan rumah jauh, 

antar anak kesekolah dan lain-lainnya, sehingga kita lihat dari hal-hal tersebut di 

atas maka kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil untuk tepat waktu masih kurang baik 

Dan juga masih telihat sebagian Pegawai Negeri Sipil yang pulang kerja kantor 
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lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan kedisiplinan 

Pegawai Negeri Sipil pulang kantor masih kurang baik. 

Selanjutnya bila dilihat dari frekuensi kehadiran Pegawai Negeri sipil pada 

Kantor Camat Kuantan Tengah tahun 2017, baik itu mengenai ketidak hadiran 

karena sakit, izin, tugas Dinas atau alfa dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1 

Frekuensi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Kuantan Tengah 

Tahun 2017 

No Bulan Jumlah Hadir %  Tidak Hadir  % 

  Pegawai   S I A DL  

1 Januari 23 16 70% - 3 4 - 30% 

2 Februari 21 17 81% - 2 2 - 19% 

3 Maret 19 15 79% 2 - 2 - 21% 

4 April 19 17 89% - - 2 - 11% 

5 Mei 19 15 79% 1 1 2 - 21% 

6 Juni 19 15 79% - 2 2 - 21% 

7 Juli 19 13 68% 1 - 3 2 32% 

8 Agustus 19 15 79% 1 - 3 - 21% 

9 September 18 16 89% - - 2 - 11% 

10 oktober 18 9 50% - - 1 8 50% 

 Jumlah 194 148 763% 5 8 23 10 237% 

Sumber data : Kantor Camat Kuantan Tengah 2017 

Dari tabel 1.1 diatas terlihat bahwa frekuensi ketidakhadiran Pegawai 

Negeri Sipil Kantor Camat Kuantan Tengah secara keseluruhan adalah 46 kali 

dalam kurun waktu 2017 meliputi izin 8 kali, sakit 5 kali, tugas luar kota 10 kali, 

alfa 23 kali. 

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan 

tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu“Analisis Kedisiplinan 

Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten 

Kuantan Singingi”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai maka diperlukan 

adanyapegawai negeri yang penuh kesetian dan ketaatan pada pelaksanaan tugas 

pokok,fungsi dan tanggung jawab sehinggadisiplin pegawai dapat dilaksanakan 

denganaturan telah ditetapkan. 

Namun demikian dari pengamatan yang dilakukan terlihat dari gejala-

gejalayang belum sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu masih banyaknya 

pegawai yangmelanggar aturan disiplin pada Kantor Camat Kuantan Tengah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskansuatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Camat Kuantan TengahKabupaten Kuantan Singingi ? 

1.2.2 Faktor-faktor apa saja yang menentukandisiplinkerja Pegawai Negeri 

Sipilpada Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor yang menentukan disiplin kerja 

PegawaiNegeriSipil pada Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten 

Kuantan Singingi. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah sehingga 

penulis dapat menyimpulkan manfat penelitian ini dilakukan adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan dalam 

membahas dan mengkaji ilmu pengetauan khususnya mengenai 

analisis kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat 

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, serta untuk 

mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama masa 

perkuliahan dan juga berguna bagi perkembangan khazanah ilmu 

administrasi negara. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

masyarakat, lembaga pemerintah terkait, dan tentunya aparatur 

pelaksana kebijakan tersebut untuk dapat lebih meningkatkan 

pemahaman terhadap kebijakan pemerintah khsunya terkait analisis 

kedisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Kuantan 

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi secara maksimal. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pengertian dari penulisan proposal 

ini, maka penulis membagi 6 bab sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latarbelakang masalah,perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sertasistematika 

penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang beberapa teori 

yangmelandasi penulisan ini, pengertian disiplin, konsepteori, 

depenisi konsep, kerangka pemikiran. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini digunakan untuk menguraikan lokasi penelitian, 

jenispenelitian, dan sumber data populasi dan sampel, 

metodepengumpulan data, teknik pengumpulan data dan diakhiri 

dengananalisa data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

Bab ini berisikan sejarah singkat tempat penelitian, 

strukturorganisasi serta tugas dan wewenang dalam organisasi. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan sub yang berisikan tentang disiplin 

PegawaiNegeri Sipil dan upaya dalam meningkatkan 

kedisiplinan.Kepemimpinan, motivasi dan sanksi hukum. 
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BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis mencoba merangkum pembahasan padabab-

bab sebelumnya dalam suatu kesimpulan dan kemudianmencoba 

memberikan saran yang kiranya bermanfaat. 

 


