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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Administrasi Kepegawaian 

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-

keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh 

dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya (Sondang P.Siagian dalam Inu Kencana Syafiie,2008: 5). 

Administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha 

kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil (Leonard D. 

White dalam Wirman Syafri, 2012: 9). 

Dalam keseharian administrasi sering didentikkan dengan pengertian yang 

sempit seperti surat menyurat, pembukuan dan sebagainya padalah administrasi 

memiliki konteks yang lebih luas dari pada itu. Administrasi sendiri merupakan 

ilmu yang terus berkembang, sebegaimana yang dituliskan oleh Philip M Hauser 

(1972) beliau menuliskan bahwa ilmu administrasi disebut juga dengan Social 

Engginering (Yogi Suprayogi Sugandi, 2011:3) 

Administrasi kepegawaian ialah segala macam bentuk kegiatan atau 

aktivitas yang berhubungan dengan masalah pemakaian tenaga kerja atau pegawai 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan tujuan dari administrator adalah untuk 

menyusun dan mengontrol semua kegiatan untuk memelihara, mengembangkan, 

mendapatkan ataupun menggunakan seluruh tenaga kerja sesuai dengan beban 

kerja sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan 

sebelumnya dapat tercapai. 
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2.2 Fungsi Administrasi Kepegawaian 

Fungsi administrasi kepegawaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Fungsi manajerial yaitu suatu fungsi yang berhubungan dengan 

penggunaan pikiran, seperti: perencanaan, penegosiasian, pengarahan, 

dan pengendalian. 

b. Fungsi teknis yaitu suatu fungsi yang berkaitan tentang teknis atau 

berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan fisik, 

misalnya: pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, 

pemeliharaan, maupun pensiunan. 

 

2.3 Fungsi umum Administrasi Kepegawaian 

a. Perencanaan Pegawai, merupakan suatu proses untuk menentukan 

segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh pegawai dimasa depan 

atas dasar dari perubahan yang terjadi dan persediaan tenaga kerja yang 

telah ada. Perencanaan pegawai adalah hal yang sangat penting, karena 

bisa membantu sebuah perusahaan atau organisasi dalam memilih 

sumber yang diperlukan dan bisa membantu untuk menentukan hal apa 

saja yang dapat dicapai dari sumber yang telah ada. 

b. Pengorganisasian Kepegawaian, merupakan penggolongan, penetapan, 

dan pengaturan segala macam kegiatan yang dianggap sangat penting, 

contohnya seperti: menetapkan tugas seseorang, menetapkan wewenang 

seseorang dan lain-lain ke dalam sebuah pola khusus yang sedemikian 

rupa sehingga tenaga kerja atau pegawai yang bekerja didalamnya bisa 
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saling bekerja sama dan tentu saja agar bisa mempermudah suatu 

perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. 

c. Pengarahan pegawai, banyak sekali teori dan keyakinan mengenai 

memotivasi pegawai, secara keseluruhan tidak ada kesepakatan tentang 

apa yang dapat motivasi. Jadi sangat sulit bagi perusahaan atau 

organisasi untuk sampai kepada kebijakan dan pendekatan yang akan 

memuaskan para pegawainya. Selain itu bagi perusahaan atau 

organisasi dengan skala apapun itu, membuat analisis secara mendalam 

mengenai apa yang dapat memotivasi setiap tenaga kerjanya adalah 

tidak praktis, tetapi terdapat aturan-aturan yang praktis yang bisa diikuti 

setidaknya untuk dapat membantu memotivasi para pegawainya dan 

tentunya meningkatkan kepuasan kerja, diantaranya seperti: 

d. Pengendalian pegawai, Pengawasan (controlling) merupakan bagaian 

dari pengendalian yaitu merupakan suatu proses pengukuran tingkat 

keefektivitasan kerja dari pegawai dalam memberikan kontribusi pada 

pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Setiap kegiatan 

pengawasan (controlling) membutuhkan tolak ukur yang gunanya untuk 

mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja, dalam penilaian kerja hal 

seperti ini biasanya disebut dengan standar pekerjaan. 

 

2.4 Manajemen ASN 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjayang bekerja 

pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
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disebutPegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerjayang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaiandan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesiayang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetapoleh pejabat pembina 

kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesiayang memenuhi syarat tertentu,yang diangkat berdasarkan perjanjian 

kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai 

ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Sistem Informasi ASN 

adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara 

sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara,Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari: 

a. Jabatan Administrasi 

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 

dan tugasberkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan.PejabatAdministrasi adalah Pegawai 

ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansipemerintah. 
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b. Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu.PejabatFungsional adalah Pegawai 

ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansipemerintah. 

c. Jabatan Pimpinan Tinggi 

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tertinggi pada 

instansi dan perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari pejabat 

struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Undang-Undang ASN terdiri dari XV Bab dan 141 Pasal dibentuk dengan 

mempertimbangkan : 

a. Perlunya pembangunan ASN yang memiliki integritas, profesional, 

netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan 

publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

b. Pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pada perbandingan 

antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan 

kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, 

pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan 

tata kelola pemerintahan yang baik . 
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c. Perlunya penetapan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban 

mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggung 

jawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit. 

Pengelolaan ASN dengan basis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang 

sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan aparatur yang memiliki integritas, 

profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih 

dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tujuan dalam manajemen 

sumber daya aparatur sipil negara. 

Manajemen ASN dalam UU ASN menggunakan sistem merit (pasal 51). 

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 

kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan (Pasal 1 ayat 1) 

Pengembangan “sistem merit” dalam kebijakan dan manajemen ASN memiliki 

ciri-ciri : Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif, menerapkan prinsip 

fairness, penggajian, reward and punishment berbasis kinerja, standar integritas 

dan perilaku untuk kepentingan publik, manajemen SDM secara efektif dan 

efisien, melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-

mena. 

Jadi hal-hal  yang diatur dalam UU ASN  secara garis besar adalah 

mengenai manajemen ASN yang di dasarkan pada Merit Sistem atau 

perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh 

jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki calon dalam 
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rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan yang 

dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif sejalan dengan perubahan tata 

pemerintahan dari yang semula berorientasi pada negara (goverment) menjadi tata 

kelola yang memberdayakan masyarakat (governance). 

Manajemen ASN terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang 

perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. 

Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, 

pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian 

kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan 

pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PPPK meliputi 

penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, 

pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan 

hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Untuk meningkatkan produktivitas 

dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam UU ASN ditegaskan bahwa ASN 

berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung 

jawab, dan resiko pekerjaannya, ASN berhak memperoleh jaminan sosial. 

Untuk menyalurkan aspirasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

profesi ASN, pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN 

Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar 

pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan 

pemersatu bangsa. Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi 

pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi 

ASN. Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai 
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Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi 

dengan berbasis teknologi yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi. 

 

2.5 Pengertian Disiplin 

Masalah disiplin pegawai sangat penting artinya terutama dalam 

upayapercepatan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Oleh 

karena itumaka aparatur pemerintah sebagai moto penggerak pembangunan sudah 

selayaknyamempelopori masalah disiplin, mengingat tugas pokok, fungsi, dan 

tanggung jawabaparatur pemerintah yang sangat berat, rumit dan menentukan 

maka aparatur harusmeningkatkan kemampuan dan kualitas yang tinggi dalam 

pelaksanaan tugas. 

Kedisiplinan berasal berasal dari kata latin "discipline" yang berarti 

latihanatau pendidikan kesopanan dan keharmonian serta pengembangan tabiat. 

Defenisitersebut jelas sekah bahwa arah dan tujuan disiplin pada dasarnya 

adalahkeharmonisan dan kewajaran, kehidupan kelompok, baik organisasi formal 

maupunnon formal. 

Menurut (Sinungan,2010:60) menyatakan disiplin merupakan suatu 

keadaan tertentu dimana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk 

pada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati. Sedangkan kerja 

adalah segala aktivitas manusia yang dilakukan untuk menggapai tujuan yang 

telah ditetapkannya. 

Menurut (Singodimedjo,2016:74) mengatakan disiplin kerja adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan untuk mematuhi dan mentaati norma-norma dan peraturan 

yang berlaku disekitarnya. 
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Kedisiplinan merupakan keadaan tertib dimana orang-orang yang 

tergabungdalam organisasi induk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan 

rasa senanghati. Kedisiplinan adalah suatu keadaan dimana seseorang mampu 

melakukanperaturan yang ada, agar kedisiplinan berjalan dengan baik seperti 

dalam berpakaian, disiplin mengikuti jam masuk, istirahat dan pulang, 

melaksanakan pekerjaan denganpenuh tanggung jawab, para pegawai tersebut 

hendaklah menjalankannya denganpenuh kesadaran. 

Disiplin merupakan tindakan manajement untuk mendorong para 

anggotaorganisasi memenuhi tuntutan. dengan kata lain, pendisiplinan pegawai 

adalah suatubentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk 

pengetahuan, sikap danprilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara 

sukarela berusaha bekerjasecara kooperatif dengan pegawai yang lain serta 

meningkatkan prestasi kerja. 

Berdasarkan dari kutipan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kedisiplinankerja adalah merupakan suatu keadaan yang tertib dan teratur, dimana 

orang-orangyang bergabung dalam wadah organisasi melaksanakan tugas-tugas 

dan tanggungjawabnya secara tertib, teratur dan disiplin sesuai dengan peraturan 

dan perundang-undanganyang berlaku atau di tetapkan dalam organisasi tersebut 

sehingga tidak adayang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah 

ditetapkan tersebut. 

Pembinaan aparatur atau pegawai sebagian berkisar pada persoalan 

pelanggaran kedisiplinan pegawai Negri Sipil (PNS) dan pelanegaran terhadap 

peraturan-peraturan lain sepanjang menyangkut atau mengatur pegawai negeri 
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sipil.Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil termasuk dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 53Tahun 2010 tentang peraturan Pegawai Negeri Sipil yang mengatur 

kewajiban,larangan, dan sanksi-sanksinya, apabila kewajiban dan larangan tidak 

di taati oleh Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran setiap ucapan, tulisan atau 

perbuatan yangmelanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik 

yang dilakukandidalam maupun diluar jam kerja. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

KerjaPegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa kewajiban yang harus ditaati dan 

laranganyang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sesuai pasal 

3 PPNo. 53Tahun 2010 menyatakan Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan : 

a. Mengucapkan sumpah/janji PNS. 

b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan. 

c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD RI 1945, NKRI 

danPemerintah. 

d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan. 

e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan 

penuhpengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 

f. Menjujung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS. 

g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, 

seseorang, dan/atau golongan. 

h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut 

perintah harus dirahasiakan. 
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i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk 

kepentingan negara. 

j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada 

hal yangdapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah 

terutama dibidang keamanan, keuangan dan materil. 

k. Masuk kerja dan menaati jam kerja. 

l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 

m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan 

sebaikbaiknya. 

n. Memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat. 

o. Membimbing bawahan dalam melaksankan tugas. 

p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 

karier. 

q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

Pasal 4 PP No 53 Tahun 2010 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil 

dilarangmelakukan, antara lain : 

a. Menyalahgunakan wewenang; 

b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau 

orang laindengan menggunakan kewenangan orang lain; 

c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain 

dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 
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d. Bekerja pada perusahaan,konsultan asing,atau lembaga swadaya 

masyarakatasing; 

e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, 

dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 

f. Melakukan kerjasama dengan atasan,teman sejawat, bawahan,atau 

orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan 

untuk keuntungan pribadi, golongan , atau pihak lain, yang secara 

langsung atau tidak langsung merugikan negara; 

g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun 

baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun 

untuk diangkat dalamjabatan; 

h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga 

yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 

i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 

j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang 

dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani 

sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 

k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 

l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, 

DPD; 

m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden; 



 

 

 
 

24 

n. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan 

disertai foto kopi KTP surat keterangan tanda Penduduk sesuai aturan 

perundang-undangan; 

o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah; 

Selanjutnya mengenai tingkat dan Jenis hukuman kedisiplinan Pegawai 

Negeri Sipil di jelaskan pada pasal 5, sebagai berikut: 

a. Tingkat hukuman terdiri dari: 

b. Jenis hukuman ringan terdiri dari: 

c. Jenis hukuman sedang terdiri dari: 

d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: 

Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dalam mendidik 

karyawan supaya mentaati semua peraturan organisasi, pemberian hukuman harus 

adilterhadap semua pegawai. Dengan keadilan, sasaran pemberian hukuman akan 

dicapai, peraturan tanpa di barengi pemberian hukuman yang tegas bagi 

pelanggarannya bukan menjadi alat pendidik bagi pegawai. 

Aturan yang penting untuk di pahami adalah kewajiban dan sangsi yang 

diterima atas pelanggaran, salah satu pelanggaran mengenai kedisiplinan kerja 

"bolos" tidak masuk kerja dijelaskan bahwa yang dimaksud jumlah hari bolos 

kerja adalah akumulasi satu tahun. Selain itu bolos dalam hitungan jam juga dapat 

dikenakan sangsi, PNS wajib untuk masuk "masuk kerja dan mentaati ketentuan 
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jam kerja" yakni wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan 

jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. 

Keterlabatan masuk kerja dan pulang cepat dihitung secara kumulatif dan 

dikonversi 7 1/2 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. 

Tabel 2.1 Sanksi Pelanggaran Masuk Kerja Secara Ringkas sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Sanksi Pelanggaran Masuk Kerja Secara Ringkas 

 

Lama Bolos Kerja Hukuman Kategori Pelanggaran dan Sanksi 

5 hari Ringan Teguran lisan 

6-10 hari Ringan Teguran tertulis 

11-15 hari Ringan Pernyataan tidak puas secara tertulis 

16-20 hari Sedang Penundaan gaji berkali 1 tahun 

21-25 hari Sedang Penundaan kenaikan pangkat 1 tahun 

26-30 hari Sedang Penurunan pangkat satu tingkat 1 tahun 

31-35 hari Berat Penurunan pangkat satu tingkat 1 tahun 

41-45 hari Berat Pembebasan dari jabatan 

>45 hari Berat Pemberhentian sebagai PNS 

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

KerjaPegawai Negeri Sipil 

 

Kedisiplinan harus di tegakkan dalam suatu organisasi pemerintahan, 

tanpa dukungan disiplin pegawai yang baik, maka akan sukar bagi organisasi 

pemerintahan untuk mewujudkan tujuannya, oleh karena itu kedisiplinan adalah 

kunci keberhasilan suatu organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya. Hal 

tersebut di atas dikemukakan mengingat bawasannya untuk mewujudkan tujuan 

organisasi dibutuhkan pegawai-pegawai yang berprestasi dengan demikian terlihat 

jelas adanya hubungan antara pelaksanaan faktor- faktor penunjang kedisiplinan 

dengan pencapaian prestasi kerja pegawai yang di lihat dari kontribusi pegawai di 

sumbangkan dalam wujud gagasan kreatifitas, inovasi serta karya lainnya yang 
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secara keseluruhannya mampu mempercepat pengembangan organisasi yang 

bersangkutan. 

 

2.6 Faktor- faktor yang Menentukan Kedisiplinan 

Disiplin merupakan fungsi operatif dari manajemen sumber daya manusia 

yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja karyawan maka semakin tinggi 

prestasi kerja yang dapat di capainya, tanpa disiplin yang baik, maka sulit bagi 

organisasi untuk mencapai hasil yang optimal dan pencapaian tujuan organisasi 

atau perusahaan. (Hasibuan,2000: 212) 

Untuk memelihara dan meningkatkan disiplin kerja pegawai mungkin 

sangat sulit sekali, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

pegawai tersebut. Seperti yang di ungkapkan (Martoyo,2000:152)salah satu faktor 

yang mempengaruhi disiplin pegawai adalah motivasi, sanksi hukum dan 

kepemimpinan bukan hanya mempengaruhi kedisiplinan akan tetapi juga bisa 

menimbulkan lingkungan kerja yang baik. agar bisa bekerja dengan baik. 

Teori kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok 

yang terorganisasikan dalam usaha menentukan tujuan dan pencapaiannya. 

(Tohardi,2002:295). 

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

pegawai atau karyawan dalam suatu organisasi (Hasibuan,2006:194), diantaranya 

adalah : 

a. Tujuan dan kemampuan 

b. Teladan pimpinan 

c. Balas jasa 
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d. Keadilan 

e. WASKAT (Pengawasan melekat) 

f. Sanksi Hukuman 

g. Ketegasan 

h. Hubungan kemanusiaan 

Sebenarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

pegawai,akan tetapi penulis akan mengambil faktor yang menentukan terkait 

dengan indikator penelitian yang akan diteliti. 

a. Teladan dan kemampuan 

b. Teladan Pimpinan 

c. Balas Jasa 

d. Ketegasan 

 

2.7 Hubungan Kepemimpinan dengan Disiplin Kerja 

Disiplin kerja pegawai tidak datang dengan sendirinya pada diri 

setiappegawai. Disamping adanya kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semuaperaturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin juga dipengaruhi 

olehfaktor-faktor lain yang ada disekitar mereka yang dalam hal ini disebut 

dengankepemimpinan. 

Menurut Martoyo seseorang pemimpin yang baik adalah yang 

baikmelaksanakan, sendiri tindakan yang operasional tetapi mengambil 

keputusan,menentukan kebijak sanaan dan mengerahkan orang lain untuk 

melaksanakankeputusan yang telah diambil sesuai dengan kebijaksanaan yang 

telah digariskan.(Martoyo,2000:120). 
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh saydam bahwa pemimpin dalam 

suatuorganisasi atau perusahaan masih menjadi panutan karyawan. Apapun yang 

dibuatoleh pemimpin akan berpengaruh pada pola pengelolahan disiplin dalam 

perusahaanyang dipimpinnya. (Saydam,2000:293) Dari pendapat diatas dapat 

dijelaskan bahwakepemimpinan dalam suatu organisasi sangat membantu 

terlaksananya disiplinkerjapegawai. Keteladanan pemimpin yang baik dalam 

menegakan disiplin dirinyadan bagaimana ia dapat mengendalikan dirinya dari 

ucapan, perbuatan dan sikap yangdapat merugikan aturan disiplin yang telah 

ditetapkan. 

Oleh sebab itu, bila seorang pemimpin menginginkan tegaknya disiplin 

dalam perusahaan, maka ia harus lebih dulu mempraktekannya dan 

mempeloporinya supayadapat diikuti dengan baik oleh karyawan lainnya. Seorang 

pemimpin harus bersikappengasuh, yang mendorong menentukan dan 

membimbing asuhannya (Hasibuan,2001:170). Pemimpin adalah tempat untuk 

mengaduh dan mempunyai kelebihan kelebihan dari yang dipimpinnya harus 

mempunyai sikap yang baik dan dapatoleh para bawahannya. Kepemimpinan 

adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi prilaku, bawahan, agar mau 

bekrja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi 

(Hasibuan, 2001 : 170) 

 Penegakan disiplin tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya 

kemauan kariawan dan peranan pemimpin dalam menggerakan bawahan. 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang menentukan 

keberasilan tindaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 
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Kepribadian seorang pemimpin menjadi acuan bagi para bawahannya, sebab 

pemimpin dalam menajemen sumber daya manusia berhubung langsung dengan 

manusia yang ada dalam organisasi. Sebaliknya seorang pemimpin senantiasa 

belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, sehingga kesalahan dan 

kekeliruhan yang merugikan dapat dihindari untuk masa yang akan datang. 

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang mempunyai disiplin kerja yang 

tinggi seorang pemimpin harus memberikan tauladan yang baik kepada bawahan 

sehingga bawahan merasa bahwa disiplin kerja tersebut tidak hanya berlaku untuk 

mereka tetapi untuk semua individu yang ada dalam organisasi. Seorang 

pemimpin harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi atau 

perusahaan, dalam konteks ini seorang pemimpin harus mampu merancang taktik 

dan strategis yangtepat, dengan adanya taktik dan strategis yang dapat tersebut 

maka akan langkah yangakan ditempuh oleh organisasi atau perusahaan tersebut 

akan berjalan lebih efesiendan efektif, baik efektif dan efesien dalam hal 

penggunaan anggaran, waktu dantenaga bahwan yang digunakan organisasi atau 

perusahaan. 

Kepemimpinan menurut Thohardi adalah proses mempengaruhi kegiatan 

kelompok yang terorganisasikan dalam usaha menentukan tujuan dan 

pencapaiannya (Tohadi,2002:295). Kegiatan mempengaruhi kegiatan kelompok 

yang dilakukan oleh pemimpin terhadap anggota organisasi dimana seorang 

pemimpin harus memahami prilaku dan kepribadian bawahannya, sehingga proses 

komunikasi antara pemimpin dengan bawahan dapat berjalan dengan baik dan 

terhindarnya miskomunikasi. 
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Kepemimpinan seorang akan mampu membedakan krakteristik suatu 

organisasi dengan organisasi lainnya. Kepemimpinan yang dinamis dan 

efektifmerupakan sumber daya manusia yang paling pokok dan sulit di jumpai, 

akan berarti tidak berarti bahwa seorang manajer tidak mampu menjadi manajer 

yang kepemimpinannya dinamis dan efektif. 

 

2.8 Hubungan Motivasi dengan Disiplin Kerja 

Sangat berpengaruh terhadap tingkat disiplin pegawai karenamotivasi 

merupakan istilah yang sangat lazim untuk mengetahui seseorang atau suatuhal 

mencapai tujuan tertentu. Motivasi merupakan suatu dorongan yang terarah 

yangdiberikan kepada pegawai sehingga dengan motivasi yang diberikan tercapai 

suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini tentunya mempunyai pengaruh 

terhadap kedisiplinan. 

Artinya suatu tujuan tidak akan tercapai apa bila pegawai melakukan 

suatutugas tidak disiplin, baik waktu maupun terhadap tugas tersebut. Maka 

disinilah diperlukan motivasi dari motivator untuk mendorong pegawai bekerja 

atau melakukan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Motivasi adalah kebutuhan yang distimulasi yang berorientasi pada tujuan 

individu dalam mencapai rasa puas, william J stanton yang dikutip oleh 

(Mangkunegara,2001:93). dan Menurut Robert L. Mathis dalam bukunya 

(Moenir,2010:136) motivasi asal kata dari motif adalah suatu kehendak atau 

keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat. 

Motivasi sangat erat hubungannya denagan motif, motivasi akan dapat mengenai 

sasaran kalau orangtahu motif yang tepat pada seseorang, sehingga mampu 
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mendorong melakukan perbuatan tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh si 

pemberi motivasi. 

Motivasi dalam organisasi kerja ditinjau dari segi perannya ada 2 

macam,yaitu : 

a. Motivasi positif yaitu motivasi yang menimbulkan harapan yang sifatnya 

menguntungkan bagi pegawai. Misalkan dengan memberikan 

penghargaan dikemudian hari sesuai dengan hasil yang dicapai. 

b. Motivasi negatif yaitu motivasi yang menimbulkan rasa takut 

olehpegawai. Misalkan dengan memberi ancaman kepada pegawai. 

Namun motivasi negatif ini tidak akan bertahan secara kontinu. 

(Moenir,2010:138). 

Menurut G.R Terry dikutip dalam bukunya (S.P Siagian,2006:145) bahwa 

motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang 

merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan.(Rivai,2004:345) disiplin 

dapat diartikan: 

a. Sebagai suatu kondisi yang menggerakan manusia kearah suatu 

tujuantertentu. 

b. Sebagai inisiasi dan pengarahan tingkah laku. 

c. Sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motif merupakan 

suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai 

tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sedangkan motivasi 
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adalahkondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dengan 

motifnya. 

 

2.9 Hubungan Sanksi Hukuman dengan Disiplin Kerja 

Suatu disiplin akan dapat ditegakan, bila disamping aturan tertulis yang 

terjadi pegangan bersama, juga perlu sanksi hukum, sanksi hukum tidak hanya 

tertulis diatas kertas saja, tetapi benar-benar dilaksanakan dalam praktek sehari-

hari. Maka perlu adanya keberanian pimpinan untuk mengambil tindakan yang 

sesuai dengantingkat pelanggaran yang di buatnya. 

Dengan adanya tindakan terhadap pelanggaran disiplin, sesuai dengan 

sanksi yang ada. Maka semua karyawan akan dilindungi, dan tidak akan berbuat 

hal yang serupa.Dalam situasi demikian maka semua karyawan akan benar-benar 

terhindari dari sikap yang tercela, asal jadi dan dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Hasibuan sanksi harus ditetapkan berdasarkan 

pertimbanganlogis,masuk akal dan diinformasikan secara jelas kepada semua 

karyawan, sanksi hukum seharusnya tidak terlalu ringan dan terlalu berat supaya 

hukuman itu tetap mendidik karyawan untuk mengubah perilakunya. (dalam 

Hasibuan,2009:197) Untuk pembinaanpegawai negeri sipil yang berdisiplin, 

antara lain diperlukan adanya peraturan disiplinyang memuat pokok-pokok 

kewajiban ditaati, atau larangan dilanggar. Dalamperaturan pemerintah No 33 

Tahun 1980, tentang peraturan disiplin pegawai antaralain : dijatuhi hukuman 

disiplin dapat saja dituntut didepan pengadilan apabilaperbuatannya itu 

merupakan tindakan pidana kejahatan/pelanggaran. 
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Bagi aparatur pemerintahan disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, 

kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, 

dalam arti mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan 

negara dan masyarakat. Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 

dinyatakan bahwa "Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran 

pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil". 

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 diatur ketentuan-

ketentuanmengenai: 

a. Kewajiban 

b. Larangan 

c. Hukuman disiplin 

d. Pejabat yang berwenang menghukum 

e. Penjatuhan hukuman disiplin 

f. Keberatan atas hukuman disiplin 

g. Berlakunya keputusan hukuman disiplin. 
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Adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat hukuman disiplin adalah sebagai berikut : 

a. Hukuman disiplin ringan 

b. Hukuman disiplin sedang dan 

c. Hukuman disiplin berat 

2. Jenis hukuman disipin ringan terdiri dari : 

a. Teguraan lisan 

b. Teguran tertulisan dan 

c. Pernyataan tidak puas secaara tertulis 

3 Jenis hukuman sedang terdiri dari : 

a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun 

b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk 

palinglama 1 tahun 

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun 

4 Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : 

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah 

untukpaling lama 1 tahun 

b. Membebaskan dari jabatan 

c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas perimintaan sendiri 

sebagaipegawai negri sipil dan 

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negri sipil 

Dengan adanya tingkat dan jenis hukuman tersebut di harapkan para 

pegawai tidak menganggapnya sebagai ancaman yang menakutkan melainkan 
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sebagai pedoman yang mendidik dan melatih pegawai agar melaksanakan semua 

peraturan dan norma yang berlaku, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

berjalan denganbaik. 

 

2.10 Kajian-Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu ialah yang digunakan sebgai perbandingan yang 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 

penelitin yang penulis lakukan benar-benar belum di teliti leh orang lain. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh: 

Tabel 2.2 

Kajian-Kajian Terdahulu 

 

Judul Peneliti Hasil 

Pengaruh disiplin 

kerja dan lingkungan 

kerja non fisik 

terhadap kinerja 

pegawai pada kantor 

BAPPEDA (Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah) Kabupaten 

Kuantan Singingi 

Roki Andika 

Putra, Tahun 

2017 

Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa 

perhitungan hipotesi secara persial yaitu 

disiplin kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai 

dengan tingkat signifikan sebesar 

0,000<0,05, sedangkan lingkungan 

kerja non fisik juga berpengaruh 

signifikan terhadap kerja pegawai halini 

dapat dilihat dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000<0,05. Untuk hasil 

pengujian secara simultan diperoleh F 

tabel (3.204) hal ini menunjukan bahwa 

variabel disiplin kerja dan lingkungan 

kerja non fisik secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan nilai kinerja pegawai pada 

kantor dinas BAPPEDA KABUPATEN 

KUANTAN SINGINGI. 

Analisis disiplin 

kerja pegawai pada 

kantor camat 

kecamatan XIII koto 

kampar 

 

 

Seri Rosda, 

Tahun 2012 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa Disiplin Kerja 

Pegawai Pemimpin harus lebih tegas dalam 

memberikan sanksi kepada Pegawai yang 

melanggar Peraturan, yaitu yang masuk 

terlambat, pulang kerja lebih awal dari 

waktu yang ditentukan dan absensi 
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Judul Peneliti Hasil 
Pegawai, dapat menjalin hubungan yang 

harmonis antara pimpinan dan bawahan 

serta dapat memperhatikan Lingkungan 

Kerja Pegawai sehingga Disiplin Kerja 

Pegawai pada Kantor Camat Kecamatan 

XIII Koto Kampar dapat tercipta dan 

terlaksana dengan baik. 

Pengaruh motivasi 

dan disiplin kerja 

terhadap kinerja 

pegawai di dinas 

pendapatan 

kabupaten kuantan 

singingi. 

Nursafika, 

Tahun 2017 

Analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis kuantitatif dengan 

menggunakan metode regresi linier 

berganda dan data tersebut di analisis 

menggunakan SPSS 16. Dimana hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan 

variabel motivasi (X1) dan disiplin 

kerja (X2) berpengaruh terhadap kinerja 

(Y) pegawai di dinas pendapatan 

Kabupaten Kuantan Singingi. Angka R 

Squaresebesar 69,6% menunjukkan 

bahwa variabel kinerja dapat dijelaskan 

oleh variabel motivasi dan disiplin 

kerja. 

 

2.11 Disiplin Menurut Persfektif Islam 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu 

sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, pemerintah dan 

peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan 

dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Sikap disiplin dalam Islam 

sangat di anjurkan, bahkan diwajibkan. Sebagaimana manusia dalam kehidupan 

sehari-hari memerlukan aturan-aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkah 

lakunya berjalan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila seseorang tidak 

dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat 

kita sendiri sengsara, oleh karena itu kita hendaknya dapat menggunakan dan 

memanfaatkan waktu dengan baik, termasuk waktu di dalam belajar. Dalam 

ajaran Islam banyak ayat Al-Qur‟an dan Hadist, yang memerintahkan disiplin 
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dalam arti ketaatan pada peraturan yang yang telah ditetapkan, antara lain surat 

An-Nisa ayat 59: 

 

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

 

Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang 

teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam usaha, pantang mundur dalam 

kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh dari sifat putus 

asa. 

Selain itu Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten 

terhadap peraturan Allah yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam surat Huud ayat 112 : 

 

Artinya: “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 

diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta 

kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.” 
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Disiplin dalam penggunaan waktu Disiplin dalam penggunaan waktu perlu 

diperhatikan dengan seksama. Waktu yang sudah berlalu tak mungkin dapat 

kembali lagi. Demikian pentingnya waktu sehingga berbagai bangsa menyatakan 

penghargan terhadap waktu. Orang Inggris mengatakan Time is money (waktu 

adalah uang), peribahasa Arab mengatakan” (waktu adalah pedang) atau waktu 

adalah peluang emas, dan kita orang Indonesia mengatakan: „‟sesal dahulu 

pendapatan sesal kemudian tak berguna‟‟.Tak dapat dipungkiri bahwa orang-

orang yang berhasil mencapai sukses dalam hidupnya adalah orang-orang yang 

hidup teratur dan berdisiplin dalam memanfaatkan waktunya. Disiplin tidak akan 

datang dengan sendirinya, akan tetapi melalui latihan yang ketat dalam kehidupan 

pribadinya. 

 Ada empat cara agar kita tidak menjadi orang-orang yang melalaikan 

waktu, antara lain: (1) beriman, (2) beramal saleh, (3) saling berwasiat 

dalamkebenaran, (4) saling berwasiat dalam kesabaran.Inilah yang dijelaskan 

dalam ayat terakhir surat Al-Ashr.  

 
Artinya : “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

menasihat-menasihati supaya menaati kebenaran serta menasihat-

menasihati supaya tetap dalam kesabaran.’’ 

 

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa, disiplin bukan hanya tepat waktu 

saja, tetapi juga patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Melaksanakan yang 

diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya. Disamping itu juga 

melakukan perbuatan tersebut secara teratur dan terus menerus walaupun hanya 
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sedikit. Karena selain bermanfaat bagi kita sendiri juga perbuatan yang dikerjakan 

secara kontinyu dicintai Allah SWT walaupun hanya sedikit. 

 

2.12 Konsep Pemikiran 

Dalam menciptakan kedisiplinan yang baik diperlukan konsep 

pemikiran.Penulis mengemukakan konsep pemikiran dalam meneliti kedisiplinan 

pada Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun 

konsep pemikiran sebagaiberikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 
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2.13 Konsep Operasional 

Tabel 2.3 

Konsep Operasional 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Teori disiplin 

kerja menurut 

Melayu S.P 

Hasibuan 

(2017) 

Tujuan dan Kemampuan 1. Tingkat target dan tujuan 

2. Kemampuan dalam bekerja 

Teladan Pimpinan 1. Karakteristik kepemimpinan 

2. Komunikasi antar pimpinan dengan 

bawahan 

Balas Jasa 1. Standar upah atau gaji 

2. Kepuasan terhadap kompensasi  

Keadilan 1. Kebijakan pembagian tugas 

2. Kebijakan pembagian balas jasa  

Waskat/Pengawasan 

melekat 

1. Pengawasan kerja 

2. Teknik pengawasan  

Sanksi Hukuman 1. Penerapan sanksi sesuai peraturan 

2. Tingkat konsisten pemberian sanksi  

Ketegasan 1. Kebijakan Pimpinan 

2. Ketegasan hukuman pelanggaran  

Hubungan Kemanusiaan 1. Penerapan fungsi MSDM 

Sumber: Teori Disiplin Kerja (dalam Hasibuan, 2017) 

 

2.14 Defenisi Konsep 

Adapun defenisi konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini 

adalah : 

a. Kedisiplinan kerja adalah merupakan suatu keadaan yang tertib dan 

teratur, dimana orang-orang yang bergabung dalam wadah organisasi 

melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya secara tertib, teratur 

dan disiplin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku atau di tetapkan dalam organisasi tersebut sehingga tidak ada 

yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan 

tersebut. 
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b. Kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang dijalankan oleh Camat 

Kuantan Tengah dalam mengambil keputusan, koordinasi dan 

pengawasan dari semua satuan yang berada dibawah pimpinannya. 

c. Motivasi adalah motivasi yang diberikan kepada pegawai pada Kantor 

Camat Kuantan Tengah dalam meningkatkan kedisiplinan kerja 

pegawai pada Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

d. Sanksi Hukum adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pegawai 

yangmelanggar aturan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai 

padaKantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 

Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai adalah 

upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai pada 

Kantor Camat Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

 


