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ABSTRAK 

 

ANALISIS PELAKSANAAN PERWAKO NO 12 TAHUN 2018 TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)  

DI RSUD KOTA PADANG PANJANG 

 

Oleh 

NOOR FAUZIAH AZWI 

NIM : 11675201446 

 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Perwako 

No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

(TPP) di RSUD Kota Padang Panjang. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

menggunakan analisis terhadap data yang didapatkan dari penelitian lapangan, 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data jumlah TPP 

yang diterima pegawai RSUD, data disiplin kerja pegawai, data wawancara dan 

data tambahan yang berkaitan denngan pelaksanaan kebijakan TPP ini. Dari hasil 

penelitian dapat digambarkan melalui beberapa indikator, yang pertama, 

pelaksanaan perwako ini di RSUD Kota Padang Panjang sudah berjalan dengan 

baik walaupun ada beberapa hambatan pada awal pelaksanaannya, dan kedua 

pelaksanaan perwako ini juga menimbulkan dampak yang baik. Kesimpulannya, 

pelaksanaan Perwako No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai di RSUD Kota Padang Panjang ini telah terlaksana dengan 

baik, dan memberikan pengaruh yang baik terhadap kinerja pegawai di RSUD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki bentuk negara 

kesatuan atau republik. Negara Indonesia dalam pemerintahannya selalu berusaha 

melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dengan 

cara meningkatkan pemerintahan yang lebih baik lagi demi tercapainya tujuan 

negara untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemerintah selalu membuat 

peraturan serta berbagai kebijakan politik dalam menunjang pemerintahannya 

agar dapat memenuhi kebutuhan yang dituntut oleh masyarakat.  

Dalam usahanya membuat suatu kebijakan, pemerintah akan melihat 

terlebih dahulu setiap gejala-gejala di kehidupan masyarakat serta berbagai 

permasalahan dalam lingkungan hidup masyarakat untuk selanjutnya dijadikan 

sebagai acuan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan baru. Salah satu 

permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi dasar oleh pemerintah 

dalam membuat kebijakan ialah gaji pegawai, terutama yang bekerja di instansi 

pemerintahan. Gaji, tunjangan atau kompensasi merupakan salah satu bentuk 

apresiasi pemerintah terhadap kinerja yang telah dilaksanakan oleh pegawai yang 

bekerja di instansi pemerintahan. Tunjangan atau kompensasi merupakan sesuatu 

yang diterima karyawan sebagai kontribusi terhadap jasa yang mereka berikan 

pada instansi atau perusahaan. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian 

atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis di suatu perusahaan. 
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Setiap organisasi memiliki tanggung jawab dalam memberikan tugas dan 

wewenang kepada pegawainya demi mencapai tujuan organisasi tersebut. Tugas-

tugas yang diberikan oleh organisasi kepada pegawainya bertujuan untuk 

menunjang kinerja pegawai agar menjadi lebih baik dari sebelumnya dan 

menunjukkan kinerja yang berkembang dari waktu ke waktu.  

Dari tugas dan kinerja yang dilakukan tersebut, organisasi nantinya akan 

memberikan bayaran terhadap kinerja pegawainya dan bayaran tersebut menjadi 

penghasilan bagi para pegawai selama bekerja. Dalam pemerintahan, pegawai 

terbagi dalam dua kategori yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorer. 

Pemberian gaji kepada pegawai pun disesuaikan dengan kategorinya, apakah dia 

PNS atau pegawai honorer. Karena jumlah penghasilan yang sudah ditentukan 

oleh pemerintah juga disesuaikan dengan kategori ini, dan pada dasarnya PNS 

bekerja terikat pada peraturan pemerintah dan organisasi, dan pegawai honorer 

terikat pada kontrak kerja dengan organisasi dan peraturan yang telah ada. 

Istilah tunjangan kinerja merupakan istilah yang masih baru di kalangan 

Pegawai Negeri Sipil. Istilah yang sering digunakan oleh sebagian besar PNS 

adalah remunerasi. Remunerasi dikaitkan dengan peningkatan kinerja dan 

produktivitas sehingga bisa dijadikan unsur motivasi bagi pegawai untuk 

berprestasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia remunerasi diartikan sebagai 

pemberian hadiah (penghargaan atas jasa). Jika sistem ini dapat diterapkan secara 

efektif maka akan berdampak positif bagi organisasi karena akan dapat 

meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja. Tetapi yang menjadi persoalan 

adalah, apakah sistem ini benar-benar meningkatkan kinerja serta memberikan 
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kontribusi yang tinggi bagi motivasi kerja pegawai atau tidak. Kinerja pegawai 

dikatakan baik apabila organisasi dapat memberikan pelayanan yang baik dan 

memuaskan. Sebaliknya, kinerja pegawai dikatakan buruk apabila organisasi tidak 

dapat memberikan pelayanan yang memadai dan memuaskan bagi masyarakat. 

Dalam suatu studi tentang Pemberian Insentif Dalam Meningkatkan 

Kinerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, disimpulkan 

dalam penelitiannya penulis menemukan bahwa pemberian insentif mampu 

mendorong semangat dan motivasi kerja pegawai untuk meningkatkan kinerja. 

Kinerja pegawai telah meningkat semakin baik, dan ini dapat diketahui melalui 

indikator yaitu : kerjasama, pemanfaatan waktu kerja, tanggung jawab, 

kedisiplinan, dan mutu pekerjaan yang telah menunjukkan hasil ke arah bentuk 

pelayanan prima dalam mencapai tujuan organisasi.  

Kemudian dalam sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian 

Insentif Terhadap Semangat Kerja Pada PT. Astra Internasional Tbk- Dihatsu 

Cabang Pekanbaru disimpulkan oleh penulisnya bahwa pertama, pemberian 

insentif pada karyawan bagian marketing di PT. Astra Internasional Tbk-Daihatsu 

Cab. Pekanbaru secara keseluruhan hasilnya adalah baik, yang kedua ialah 

semangat kerja karyawan secara keseluruhan dinilai cukup baik dan meningkat.  

Lalu dalam penelitian lain berjudul Pengaruh Kebijakan Tunjangan 

Perbaikan Penghasilan Terhadap Semangat Kerja Aparatur Pada Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Manado, disimpulkan oleh penelitinya 

bahwa yang pertama, kebijakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) 

mempunyai hubungan fungsional positif dan signifikan terhadap semangat kerja 
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aparatur pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Dengan kata lain, 

meningkatnya semangat kerja aparatur pada Badan Kepegawaian dan Diklat 

Daerah Kota Manado disebabkan atau karena pengaruh adanya kebijakan TPP 

kepada PNSD Kota Manado. Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pemberian tunjangan kepada pegawai dalam meningkatkan kinerja atau 

semangat kerja pegawai bisa dibilang cukup efektif dan juga menunjukkan 

dampak yang baik dalam mencapai tujuan kerja di instansi tempat mereka bekerja. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas merupakan dasar serta acuan 

bagi peneliti dalam menentukan penelitian tentang implementasi kebijakan 

pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) telah ada dan berjalan dalam pemerintahan Indonesia sejak lama, 

namun masih ada yang belum terlaksana dengan maksimal dan baik. 

Implementasi kebijakan tambahan penghasilan terhadap PNS di Kota Padang 

Panjang baru dilaksanakan sekitar tiga tahun, yaitu semenjak tahun 2017 sampai 

sekarang. Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kota Padang 

Panjang dilaksanakan untuk menunjang kinerja pegawai di instansi pemerintahan 

di Kota Padang Panjang, khususnya bagi PNS. Peraturan tentang pemberian 

tambahan penghasilan kepada pegawai telah dibuat dalam Peraturan Walikota 

Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai, yang kemudian peraturan ini mengalami perubahan menjadi 

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 
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Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota 

Padang Panjang. 

Sebelum adanya Perwako No.37 tahun 2017 tersebut, pemerintah kota 

Padang Panjang sudah pernah memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai 

yang disebut sebagai Tunjangan Daerah (Tunjada), dimana Tunjada ini diberikan  

kepada pegawai yang bekerja di pemerintahan dengan tujuan untuk menunjang 

dan meningkatkan kinerja pegawai. Pemberian tunjangan daerah pada saat itu 

diberikan kepada pegawai sesuai dengan golongan dan jabatannya, dan tunjangan 

tersebut diberikan secara penuh tanpa adanya pemotongan jumlah tunjangan.  

Kemudian sebelum adanya kebijakan TPP, lembaga pemerintahan di Kota 

Padang Panjang masih menggunakan sistem absensi manual, tidak seperti  setelah 

adanya kebijakan TPP dimana sistem absensinya menggunakan sidik jari. Dalam 

hal kinerja pegawai tentunya sebagian besar hampir sama dan ada hal-hal yang 

lebih ditingkatkan dalam beberapa aspek yang diperlukan, namun tingkat kinerja 

pegawai sebelum adanya kebijakan TPP tidak mempengaruhi pemberian 

tunjangan kepada pegawai. Disini dapat dilihat perbandingan sebelum dibuatnya 

Perwako No. 37 tahun 2017 tentang TPP dan setelah perwako tersebut 

dilaksanakan kepada PNS di lembaga pemerintahan di Kota Padang Panjang. 

Pemerintah Kota Padang Panjang membuat kebijakan baru yang mengatur 

tentang tambahan penghasilan kepada pegawai khususnya PNS di Kota Padang 

Panjang, dan kebijakan ini sudah dilaksanakan di lembaga pemerintahan Kota 

Padang Panjang sejak tahun 2017 sampai sekarang. Dan salah satu lembaga 

pemerintahan yang melaksanakan perwako tersebut ialah RSUD Kota Padang 
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Panjang. Dalam pelaksanaannya, RSUD berharap agar kebijakan ini dapat 

meningkatkan kinerja pegawai ke arah yang lebih baik, dan pegawai diharapkan 

dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal kepada masyarakat. 

Setiap pegawai diberikan TPP sesuai dengan golongan dan jabatan mereka 

di RSUD Padang Panjang. Besaran TPP yang diterima oleh PNS atau ASN telah 

ditetapkan di dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 107 Tahun 2019 

Tentang besaran TPP Untuk Aparatur Sipil Negara di Kota Padang Panjang.  

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUD Kota Padang 

Panjang berdasarkan golongannya. 

Table 1.1  Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUD Kota Padang 

      Panjang bulan September 2019 

NO Golongan Pegawai 

1 IV 20 

2 III 210 

3 II 34 

4 I 1 

Jumlah 265 

Sumber : Sub. bag Keuangan RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2019 

Dari tabel di atas bisa dilihat jumlah pegawai di RSUD Kota Padang 

Panjang menurut golongannya. Pegawai golongan IV ada 20 orang pegawai, 

golongan III ada 210 orang, golongan II ada 34 orang dan golongan I ada 1 orang. 

Menurut Sadili Samsudin salah satu fungsi dari tunjangan kinerja adalah 

agar pegawai terdorong untuk dapat bekerja lebih baik dan tujuan diberikannya 

tunjangan kinerja agar dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai 
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(Samsudin,2006). Akan tetapi, yang terjadi di RSUD Kota Padang Panjang, 

penulis melihat bahwa kesadaran pegawai untuk bekerja secara optimal masih 

belum terlihat dengan jelas. Walaupun tunjangan sudah diberikan namun pegawai 

masih belum menunjukkan perubahan yang cukup signifikan terhadap kinerjanya.   

Dalam perwako tentang TPP telah diatur jam masuk kerja pegawai di 

lembaga pemerintahan di Kota Padang Panjang dan juga sistem absensinya yang 

menggunakan sistem sidik jari, yang mana dengan sistem ini keamanan dalam 

absensi lebih ketat bisa diketahui melalui sistem siapa saja dan berapa orang yang 

terlambat masuk kerja atau cepat pulang dari jam kerja yang telah ditentukan.  

Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut mengenai 

kehadiran pegawai yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada 

bulan Oktober 2019 seperti berikut. 

Tabel 1.2  Jenis Kehadiran Pegawai Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan 

 Yang Telah Ditetapkan 

NO Jenis Absensi 

Jumlah Pegawai 

Rata-Rata 

Akumulasi Kehadiran 

Rata-Rata (menit) 

1 Telat ± 150 orang ± 1-50 menit 

2 Cepat Pulang ± 20 orang ± 1-30 menit 

Jumlah 170 orang  

Sumber : Sub. bag Kepegawaian RSUD Kota Padang Panjang Tahun 2019 

 Dari tabel di atas dapat dilihat berapa orang pegawai yang datang bekerja 

tidak pada waktunya dan bahkan cepat pulang dari waktu pulang kerja yang telah 

ditentukan. Dalam peraturannya di dalam perwako, kehadiran pegawai yang tidak 

sesuai aturan akan mengalami pemotongan jumlah TPP yang dikalkulasikan 
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setiap menitnya dengan jumlah persen (%) pemotongaan TPP yang telah 

ditetapkan dalam Perwako Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2018. 

Dari pelaksanaan kebijakan ini, dalam beberapa penelitian yang telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu menyatakan bahwa pemberian 

tambahan penghasilan kepada pegawai dapat mempengaruhi kinerja dan semangat 

kerja pegawai. Para pegawai menjadi lebih termotivasi dalam bekerja, kinerjanya 

menjadi lebih baik serta semangat kerjanya juga lebih meningkat. Dan setelah 

melihat hasil dari penelitian-penelitian dengan konsep yang hampir sama ini, 

peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan tambahan penghasilan 

pegawai (TPP) ini berjalan dengan baik di RSUD Kota Padang Panjang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini ialah “Bagaimana Pelaksanaan 

Perwako Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) di RSUD Kota Padang Panjang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis Pelaksanaan Perwako Nomor 12 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)  di RSUD Kota 

Padang Panjang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi rumah sakit, hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi 

manajemen rumah sakit agar tetap terus bisa memberikan motivasi kerja 

kepada pegawai, mempertahankan kualitas kinerja pegawai yang baik dan 

mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi. 
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b. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 

melatih berpikir ilmiah, dengan dasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di 

bangku kuliah.  

c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah 

perpustakaan dan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terdiri beberapa BAB dan masing-masing bab di bagi 

menjadi beberapa sub bab dengan gambaran sebagai berikut 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian dan di akhiri 

dengan sistimatika penelitian. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan tentang konsep maupun teori-teori yang 

berkaitan dengan motivasi, pelaksanaan tugas dan variabel yang 

menentukan motivasi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan gambaran lokasi dan waktu penelitian jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data 

BAB IV : GAMBARAN UMUM INTANSI 

Pada Bab ini menguraikan tentang gambaran umum intansi, 

program dan aktivitas intansi. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data 

yang dikumpulkan dan di analisis dari hasil penelitian tentang 

pelaksanaan Perwako di RSUD Kota Padang Panjang. Berdasarkan 

data yang di peroleh dan konsep serta teori yang relavan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dimana penulis akan mengambil 

beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan diberikan saran 

kepada hasil penelitian tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Kebijakan 

Kebijakan sebagai salah satu instrumen dalam sebuah pemerintahan yang 

menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja dari pemerintah. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah rangkaian 

konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan 

pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan 

sebagainya. 

Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, 

Sangsekerta dan latin. Akar kata dalam bahasa yunani dan sangsekerta ialah polis 

(negara-kota) dan pur (kota) yang kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin 

menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan policie, 

yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan 

(William N. Dunn, 2003:51)”. 

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan azas menjadi suatu 

garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. 

Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara.Kebijakan ini sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak 

memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat 

berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan 
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keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat 

sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu 

kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu 

keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan 

yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara 

untuk mencapainya. 

Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, 

karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga 

negara Indonesia. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan 

harapan, maka kehidupan masyarakat pasti akan terjamin. Dalam berbagai sistem 

politik, kebijakan publik  di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. 

Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah 

sesuai yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan pun harus 

mampu dilakukan dengan baik dan benar agar tidak merugikan pemerintahan. 

2.1.1 Ciri-ciri Kebijakan 

Terdapat beberapa ciri-ciri penting dari kebijakan seperti berikut: 

1. Kebijakan adalah sutau tindakan pemerintah yang bertujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua 

variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipercahkan tercakup. 

3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. 

4. Kebijakan perlu dievakuasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya 

dalam menyelesaikan masalah. 

http://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/
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2.2 Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama, 

yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, dimana setiap 

pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dialkukan 

dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas 

menjatuhkan sanksi. 

James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan adalah kebijakan yang 

dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, yang 

berimplikasi pada : 

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupaka tindakan 

yang berorientasi pada tujuan. 

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan 

pejabat-pejabat pemerintah. 

3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah. 

4. Kebijakan bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk 

tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat 

negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk 

tidak melakukan sesuatu. 

5. Kebijakan dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-

undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). 
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Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2005 : 2) 

adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public 

policy is what ever governments choose to do or not to do). Konsep tersebut 

sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh 

pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah 

menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui 

bahwa ada jalan raya rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk 

memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi 

tersebut juga mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh 

badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut 

pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. 

Kebijakan pemerintah untuk membuat tidak membuat program baru atau tetap 

pada status quo, misalnya memberikan sanksi terhadap pegawai yang melanggar 

peraturan kerja di instansi pemerintahan adalah sebuah kebijakan publik. 

Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007: 10) tahap-tahap dalam proses 

pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut: 

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat 

menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik. 

2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternative 

kebijakan untuk mengatasi masalah. 

3. Adopsi kebijakan, disini alternative kebijakan dipilih dan diadopsi dengan 

dukungan dari mayoritas atau consensus kelembagaan. 
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4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan 

oleh unit-unit aadministrasi dengan memobilisir sumber daya yang 

dimilikinya, terutama financial dan manusia. 

5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan 

akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah di tentukan. 

Kelima tahap pembuatan kebijakan diatas dinilai pararel dengan tahapan 

analisis kebijakan yang dapat di gambarkan pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 : Analisis Kebijakan Menurut Dunn 

Analisis Kebijakan Pembuatan Kebijakan 

a. Perumusan masalah 

b. Peramalan 

c. Rekomendasi 

d. Pemantauan 

e. Penilaian 

 

a. Penyusunan agenda 

b. Formulasi kebijakan 

c. Adopsi kebijakan 

d. Implementasi kebijakan 

e. Penilaian kebijakan 

Sumber : Dunn dalam Nugroho 2007 

Berikut ini akan dijelaskan proses analisis kebijakan menurut Dunn 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau 

kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian 

diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah 

kebijakan antara lain: 

a. Pencarian masalah 

b. Pendefenisian masalah 

c. Spesifikasi masalah 

d. Pengenalan masalah 
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2. Peramalan masa depan kebijakan, peramalan adalah prosedur untuk membuat 

informasi actual tentang situasi social dimasa depan atas dasar informasi yang 

telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tatanan 

yaitu : 

a. Akurasi ramalan 

b. Kondisi komperatif masa depan 

c. Konteks, yaitu konteks institusional, temporal dan historical. 

3. Rekomendasi kebijakan. Yaitu menentukan alternatif yang terbaik dan 

mengapa. Terdapat enam criteria untuk rekomendasi kebijakan anatara lain: 

a. Efektifitas 

b. Efisiensi 

c. Kecukupan 

d. Perataan 

e. Responsifitas 

f. Kelayakan 

4. Pemantauan hasil kebijakan, yaitu untuk member informasi tentang sebab dan 

akibat kebijakan publik. Pemantauan mempunyai empat fungsi yaitu: 

a. Eksplanasi 

b. Akutansi 

c. Pemeriksaan 

d. Kepatuhan 

5. Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan yaitu menekankan pada penciptaan 

premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “ apa 
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perbedaan yang dibuat?” kriteria untuk evaluasi kebijakan sama dengan 

kriteria rekomendasi kebijakan yaitu: 

a. Efektifitas 

b. Efisiensi 

c. Kecukupan 

d. Perataan 

e. Responsifitas kelayakan 

Kebijakan publik menurut Nugroho adalah keputusan otoritas Negara yang 

bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat 

dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan  publik yang bertujuan 

mendistribusikan sumber daya Negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya 

Negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan 

atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan. 

Nugroho juga membagi bentuk kebijakan publik secara sederhana menjadi 

3 (tiga) bagian, yaitu: 

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 

1945, UU/ Peraturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. 

2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelas pelaksana. 

Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, 

Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakan 

dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antara Menteri, 

Gubernur, Bupati dan Walikota. 
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3. Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan 

atau implementasi kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah 

peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, Gubernur, 

Bupati, dan Walikota (Nugroho). 

Sedangkan Richard Rose (dalam Samodra Wibawa, 2011:2) berpendapat, 

bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan 

beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan, bukan 

keputusan yang berdiri sendiri-sendiri. Pendapat Richard tersebut melihat apa 

dampak yang ditimbulkan dari kebijakan/keputusan yang dibuat dan apa 

pertanggungjawaban/langkah yang diambil pemerintah terhadap akibat yang 

ditimbulkan dari kebijakan tersebut, karna keputusan itu tidak berdiri sendiri akan 

tetapi saling terkait antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya, dengan 

begitu pemerintah harus mempersiapkan winwin solution sebelum permasalahan 

lain muncul. 

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

publik adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan/atau bersama 

dengan para aktor politik dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan publik 

guna mencapai tujuan yang diinginkan demi kepentingan khalayak ramai. 

2.3 Konsep Pelaksanaan Kebijakan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Majone dan Wildavsky 
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mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 

mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan (Nurdin Usman, 2002:70). 

Pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa kata pelaksanaan 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa 

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara 

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 

untuk mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. 

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus 

sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. 

Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-

usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. 

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses 

perumusan dan penetapan program atau kegiatan. Sehingga pelaksanaan dapat 
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diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun 

kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan 

merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya 

kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat 

menghasilkan dampak yang diharapkan (intended) atau dampak yang tidak 

diharapkan (spillover negative effect). 

2.3.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik   

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik adalah 

sebagai berikut : 

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan. 

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan kebijakan. 

c. Disposisi, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para pelaksana 

kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, dan sifat demokratis. 

Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia 

diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila 
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pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda 

dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses 

pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi 

atau sikap pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap 

pealksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap 

dari pelaksana. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana 

kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan 

dediaksi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan. 

d. Kewenangan/ Struktur Birokrasi, merupakan otoritas/ legitimasi bagi para 

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. 

Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada 

posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. 

Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja 

atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi. 

2.3.2 Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik  

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan Good Governance, maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/ 

dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi sebagai berikut: 

a. Konsistensi 

Kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada 

prosedur dan norma yang berlaku. 
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b. Transparansi 

Kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh public dan/ atau 

pihak-pihak yang berkepentingan 

c. Akuntabilitas 

Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggung 

jawabkan baik secara administratif maupun subtantif, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Keadilan 

Diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif, tidak 

memandang susku, ras, agama, status sosial, golongan dan lainnya 

e. Pertisipatif 

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam 

pelaksanaan kebijakan. 

f. Efektivitas 

Diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan pada kebijakan publik. 

g. Efisiensi 

Jumlah penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

tingkat efektivitas tertentu. 

Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu diakukan untuk melihat 

akuntabilitas dan peningkatan kinerja suatu kebijakan publik. Model Helmut 

Wollman mengemukakan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada tiga tipe utama, 

yaitu: 
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a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante) 

Evaluasi ex-ante adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum 

kebijakan tersebut diimplementasikan dengan tujuan untuk memilih dan 

menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara hipotetik, tipe 

evaluasi ex-ante ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian 

awal atas perkiraan pengaruh, dampak, atau konsekuensi dari kebijakan 

yang direncanakan atau yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah 

memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses 

pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. Tipe evaluasi ex-ante juga 

memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan. 

b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going) 

Evaluasi on-going yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan kebijakan 

untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan kebijakan dibandingkan 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi on-going secara 

umum dimaksudkan untuk menjamin agar tindakan yang dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan, bukan dimaksudkan untuk evaluasi penilaian 

akhir capaian kinerja pelaksanaan kebijakan. Dengan dilakukan evaluasi on-

going, jika terjadi penyimpangan, diharapkan akan dapat dilakukan langkah 

perbaikan sedini mungkin melalui sejumlah rancangan/ rekomendasi, 

sehingga hasil akhir pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. Esensi dari evaluasi on-going adalah untuk 
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memberikan informasi yang relevan yang dapat dipergunakan untuk 

memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan ke arah yang ingin dicapai. 

c. Evaluasi pada Tahap Pasca- Pelaksanaan (ex-post) 

Ex-post evaluation merupakan model evaluasi klasik dari evaluasi 

pelaksanaan kebijakan. Evaluasi ex-post dimaksudkan untuk memberikan 

penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan 

yang telah dilaksanakan. Evaluasi ex-post adalah evaluasi yang 

dilaksanakan setelah pelaksanaan kebijakan berakhir, yang ditujukan untuk 

menganalisa tingkat pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) pelaksanaan 

kebijakan. Evaluasi ex-post digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan 

hasil dibandingkan masukan), efektivitas (pencapaian tujuan dan sasaran), 

ataupun manfaat (dampak pelaksanaan kebijakan terhadap penyelesaian 

masalah). 

2.4 Kompensasi 

Ada beberapa defenisi kompensasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

sebagai berikut,yaitu: 

Kompensasi merupakan suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti 

kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi merupakan biaya utama atas 

keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bnisnis perusahaan (Rivai,2005). 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas yang 

diberikan kepada perusahaan (Hasibuan,2008) 
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Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh karyawan sebagai ganti 

kontribusi mereka kepada organisasi. (Simamora,2004). 

2.4.1 Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja 

Kompensasi mempunyai peran dalam mempertahankan karyawan agar 

tidak keluar dari perusahaan, tetapi kompensasi juga tidak menjamin seorang 

karyawan melaksanakan pekerjaan dengan semangat, begitu juga sebaliknya. Hal 

ini disebabkan karena upah dapat menunjang hidup secara layak pada umumnya. 

Dalam Teori Motivasi “Dua-Faktor” dari Herzberg (Gibson, dkk, 1998) 

menyebutkan bahwa gaji, upah tunjangan lainnya merupakan salah satu faktor 

kondisi konteks pekerjaan yang mempengaruhi sikap dan perilaku orang dalam 

organisasi. Jika kondisi ini tidak ada dalam pekerjaan maka akan menyebabkan 

rasa tidak puas diantara pegawai. Karena itu, sistem kompensasi dirancang untuk 

mendorong semangat pegawai mencapai prestasi kerja yang tinggi. 

2.4.2 Indikator Kompensasi 

Adapun  indikator dari kompensasi berdasarkan teori yang ada yaitu : 

a. Pemberian gaji 

b. Upah 

c. Insentif 

d. Tunjang 

e. Pemberian fasilitas 

2.4.3 Tujuan Pemberian Kompensasi 

Notoatmodjo menjabarkan tujuan pemberian kompensasi adalah: 

1) Menghargai prestasi kerja 
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2) Menjamin keadilan 

3) Mempertahankan pegawai 

4) Memperoleh pegawai yang bermutu 

5) Pengendalian biaya 

6) Memenuhi peraturan-peraturan 

 Pemerintah memberikan kompensasi kepada pegawai agar mereka lebih 

baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mematuhi peraturan yang ada 

terkait dengan tambahan penghasilan pegawai/TPP. Di RSUD Kota Padang 

Panjang, peraturan tentang pemberian TPP kepada PNS/ASN telah di atur dalam 

Perwako Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam 

Perwako tersebut dijelaskan tentang pemotongan TPP terhadap pegawai yang 

melanggar aturan dalam pemberian TPP. Seperti yang dijelaskan dalam Perwako 

Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2018 dalam pasal 5 yang berbunyi: 

 Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan dengan kriteria: 

a. Pembayaran berdasarkan posisi (eselonering) selanjutnya disebut 

Tambahan Penghasilan Minimal dengan komposisi 70% dari 

keseluruhan total penerimaan tambahan penghasilan pegawai. 

b. Pembayaran berdasarkan kinerja selanjutnya disebut Tambahan 

Penghasilan Maksimal dengan komposisi 30% dari keseluruhan total 

penerimaan tambahan penghasilan pegawai. 

Dalam Perwako Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Perwako Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah 

Kota Padang Panjang, dalam pasal 7 dijelaskan tentang jenis-jenis pelanggaran 
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dan bentuk sanksi yang diberikan kepada pegawai berkaitan dengan pemberian 

tambahan penghasilan pegawai tersebut. 

Tabel 2.2 : Jenis Pelanggaran dan Sanksi Yang Diberian Kepada Pegawai 

       Yang Melanggar Peraturan Walikota Nomor 12 Pasal 7 Tahun 

       2018 Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf a 

NO JENIS PELANGGARAN SANKSI 

1 Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah TPP dipotong 5% perhari 

2 Keterlambatan kehadiran serta cepat pulang 

dengan akumulasi keterlambatan dalam 1 

bulan (N/450 menit) 

TPP dipotong 3% 

3 Ketidakhadiran karena izin TPP dipotong 3% 

4 Ketidakhadiran karena sakit apabila 

mencantumkan surat ketrangan dari dokter 

TPP tidak dipotong 

5 Ketidakhadiran karena cuti (kecuali Cuti di 

Luar Tanggungan Negara) 

TPP minimal dapat 

dibayarkan 

Sumber : Perwako Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2018  

Pemotongan dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Minimal seperti 

yang dimaksud dalam kolom Nomor 1 diberikan berdasarkan laporan dan hasil 

dari akumulasi absensi bulanan dalam sistem sidik jari yang berpedoman pada 

ketentuan jam kerja yang sudah ditetapkan. 

2.5 Kompensasi Dalam Pandangan Islam  

Dalam Islam, Allah SWT menyuruh hamba-Nya untuk bekerja, beramal 

dan berbuat baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Seperti dalam 

firman Allah sebagai berikut. 
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Firman Allah SWT tentang kompensasi terdapat dalam QS. At-Taubah 

ayat 105, QS.An-Nahl ayat 97 dan Al-Kahfi ayat 30 yang berbunyi: 

ُ َعَملَُکۡم َو َرُسۡولُٗہ َو اۡلُمۡؤِمنُۡوَنؕ  َو َستَُردُّۡوَن  یرَ یَ َو قُِل اۡعَملُۡوا فَسَ  ّٰللاہ

ِلِم اۡلغَ یاِل   بَِما ُکۡنتُۡم تَۡعَملُۡونَ  نَب ِئُُکمۡ یُ فَ  ۃِ َو الشََّہادَ  بِ یۡ ع   

Artinya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan.”(QS.At-Taubah : 105) 

 

َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى  َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّهُ َحیَاۃً َطی ِبَةً ۖ 

أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ َولَنَْجِزيَنَُّهْم   

Artinya:“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan.”(QS.An-Nahl : 97) 

 

تِ ٱَءاَمنُو۟ا َوَعِملُو۟ا  لَِّذينَ ٱإِنَّ  ِلَح  َعَمًل  ََل نُِضیُع أَْجَر َمْن أَْحسَ إِنَّا  لصَّ   

Artinya:“ Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami 

tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan 

amalan(nya) dengan yang baik.”(QS.Al-Kahfi : 30) 

 

Dari ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa kita harus bekerja dengan baik 

demi dan karena Allah semata dengan bermacam amal yang shaleh dan 

bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umum, maka Allah 

akan melihat yakni menilai dan memberikan ganjaran dari amal tersebut. Yang 

mana sebutan lain dari ganjaran ialah imbalan atau upah atau kompensasi.  

 

 

2.6 Kerangka Pemikiran  

https://risalahmuslim.id/kamus/rasul
https://risalahmuslim.id/kamus/mukmin
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Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep yang menjelaskan, 

mengungkapkan dan menunjukkan persepsi dari variabel yang akan diteliti 

berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah. Penulis mencoba meneliti 

pelaksanaan kebijakan TPP di RSUD Kota Padang Panjang. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari kerangka tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor yang bisa menjadi 

pendorong meningkatnya semangat kerja pegawai antara lain ialah Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP), tingkat kerja yang diberikan kepada pegawai dalam 

kinerjanya, lalu tingkat kehadiran atau absensi pegawai ke tempat kerjanya, serta 

lingkungan kerja tempat pegawai tersebut bekerja dalam kesehariannya. 

 

Tabel 2.3 Penelititan Terdahulu 

Pelaksanaan Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) 

Displin  Kerjasama   Kemampuan Pegawai 

Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) 

 Semangat kerja pegawai 

1. Kehadiran 

2. Patuh dalam jam 

kerja 

3. Taat pada 

peraturan dan tata 

tertib 

1. Membantu teman 

sekerja  

2. Membantu atasan 

3. Saling mengisi dan 

menjunjung tinggi 

4. Saling percaya 

1. Kemampuan 

mental 

2. Kemampuan fisik 

3. Ketepatan dan 

kecekatan dalam 

memenuhi tugas 
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No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

(Tahun) 

Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

1 Rismawati 

Maruf, 

Burhanuddi

n Kiyai, 

Rully 

Mambo 

Implementasi 

Kebijakan 

Tambahan 

Penghasilan 

Pegawai Di 

Kantor 

Kecamatan 

Bunaken 

Manado 

(Jurnal 2012) 

Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) di 

kantor kecamatan Bunaken 

Manado belum sepenuhnya 

sesuai dengan efektivitas yang 

ada, sumber daya manusia 

yang tidak sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi yang ada, 

serta penilaian kinerja terhadap 

disiplin kerja pegawai yang 

belum cukup baik  

Penelitian ini 

cenderung 

mengulas 

tentang 

kurangnya 

sumber daya 

manusia di 

kantor 

kecamatan 

Bunaken 

Manado 

2 Achmad 

Guntur 

Putratama 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Tambahan 

Penghasilan 

Bagi Pegawai 

Di 

Pemerintahan 

Kota 

Yogyakarta 

(Jurnal 2015) 

Pelaksanaan Kebijakan 

Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) bagi Pegawai 

Pemerintah Kota Yogyakarta 

sudah berjalan sesuai peraturan 

yang berlaku tapi masih 

adanya beberapa hambatan, 

pemberian tambahan 

pengasilan kepada para 

pegawai belum bisa 

memberikan motivasi yang 

cukup untuk meningkatkan 

kinerja  

 

Penelitian ini 

cenderung 

mengulas 

tentang 

motivasi 

pegawai dalam 

meningkatkan 

kinerjanya 

dengan adanya 

kebijakan TPP 

tersebut  

3 Imam 

Ghozali 

Mustafa 

Pemberian 

Insentif Dalam 

Meningkatkan 

Kinerja 

Pegawai Di 

Sekretariat 

Daerah 

Provinsi 

Kalimantan 

Timur  

(Jurnal 2012) 

Insentif pegawai yang 

diberikan kepada pegawai di 

Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur dapat 

meningkatkan kinerja 

pegawainya dan mendorong 

semangat dan motivasi kerja 

pegawai  

 

Penelitian ini 

cenderung 

mengulas 

tentang tingkat 

kinerja 

pegawai yang 

dinilai setelah 

diberikannya 

insentif kepada 

pegawai 

 



 

31 
 

 Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding apabila sudah 

dilakukannya suatu penelitian. Apakah dalam penelitian terdahulu terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

 

Keterangan Pedoman  Indikator 

Perwako No. 12 

Tahun 2018 

Pemberian Tambahan 

Penghasilan Eseloning 

 

1. Tambahan penghasilan 

diberikan berdasarkan jabatan 

yang dimiliki pegawai 

2. Tambahan penghasilan 

diberikan karena kondisi kerja 

yang dialami pegawai 

3. Tambahan penghasilan 

diberikan berdasarkan profesi 

langka yang dimiliki pegawai  

 Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pengukuran 

Kinerja 

1. Kedisiplinan pegawai dalam 

kehadiran, ketepatan jam 

kerja, dan pemakaian seragam 

yang tepat di tempat bekerja 

2. Tingkat kerjasama antara 

pegawai dan pegawai lainnya, 

antara atasan dan bawahan 

3. Kemampuan kerja pegawai 

dalam menyelesaikan 

tuntutan kerja yang diberikan 

Sumber : Perwako Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2018  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini adalah pada RSUD Kota Padang Panjang yang 

beralamat di Jl. Tabek Gadang Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang 

Timur, Kota Padang Panjang. Waktu penelitian dilakukan pada rentang waktu 

antara awal tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2020. 

3.2 Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

artinya penulis memberikan penilalian terhadap data yang ada karena data 

diperoleh dari observasi, angket (kuesioner), wawancara, dan dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian. 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung 

yang merupakan objek penelitian, data ini meliputi kebijakan RSUD 

Kota Padang Panjang tentang Pemberian TPP kepada pegawai dan data 

yang berhubungan dengan semangat kerja pegawai. Data primer ini 

adalah data olahan. Yaitu data dan informasi yang dikumpulkan langsung 

dari lapangan, penelitian tentang data pegawai yang bekerja dilingkungan 

di RSUD. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah atau 

belum diolah data publikasi, literatur yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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3.3 Subjek Penelitian dan Teknik Sampling 

3.3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan indovidu atau kelompok yang dijadikan 

sebagai sumber data oleh investigator atau peneliti. Subjek dalam penelitian 

adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh 

peneliti untuk riset yang dilakukan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian bisa 

diperoleh dari subjek melalui interaksi, atau juga melalui identifikasi informasi 

yang dikemukakan oleh subjek riset.  

Interaksi bisa melalui wawancara, diskusi grup, survey dan sebagainya 

yang bisa dilakukan secara langsung atau dengan mediasi teknologi. Subjek dalam 

penelitian juga memiliki ciri-ciri yang menjadikannya sebagai kriteria dalam 

penelitian/riset tersebut, yaitu: 

1. Memiliki kesadaran dan kemampuan dalam memberikan tanggapan 

terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. 

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). 

3. Merupakan seorang pegawai, perawat, dokter, atau pegawai lain yang 

merupakan PNS. 

4. Aktif bekerja sebagai pegawai atau tidak sedang dalam masa libur atau 

cuti bekerja. 

 

3.3.2 Teknik Sampling  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono, 2008) bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 
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waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari pepolasi harus betul-betul 

representatif (mewakili). 

Sampel yang akan diambil menggunakan teknik systematic sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampel penelitian secara sistematis dengan proses awal yang 

acak atau random. Dalam hal ini peneliti akan mengambil sampel penelitian 

dimana peneliti akan menggunakan beberapa orang pegawai di RSUD dengan 

jumlah populasi 265 orang, yang kemudian beberapa diantaranya digunakan 

sebagai sampel dan subjek dalam penelitian ini. Sampel atau informan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

NO INFORMAN JUMLAH 

1 Dokter 1 

2 Perawat Penyelia 1 

3 Pejabat Eselon 1 

4 Perekam Medis 1 

5 Nutrisionis 1 

6 Sanitarian / CSSD 1 

7 Pegawai IPSRS 1 

Total 7 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Dimana penulis mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan topik penelitian dan dijadikan 

sebagai sumber acuan serta sumber informasi. 
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2. Wawancara (Interview) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Pada intinya penulis 

nantinya akan langsung mewawancarai responden yaitu Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang ada di RSUD Kota Padang Panjang. 

3. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan berkas-berkas atau dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, buku, majalah, video 

ataupun foto dan lain sebagainya. 

3.5 Metode Analisis 

Setelah peneliti mendapatkan data dan untuk menganalisis data yang telah 

dikumpulkan, penulis akan  menggunakan metode deskriptif yaitu dengan 

menggambarkan fenomena keadaan-keadaan yang ditemui dilapangan. 

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.  

Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan, 

apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistk. Pemilihan ini tergantung 

kepada jenis data yang dikumpulkan. Analisis statistik sesuai dengan data 

kuantitatif atau data yang dikuantifikasikan, yaitu data dalam bentik bilangan , 

sedangkan analisis nonstatistik sesuai untuk data deskriftif atau data textular. Data 

deskriftif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam 

ini juga disebut dengan analisis isi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab V yang menyajikan hasil penelitian dan 

pembahasan mengenaih Analisis Pelaksanaan Perwako No 12 Tahun 2018 

Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di RSUD Kota 

Padang Panjang, maka dapat di simpulkan sebagai berikut: 

Pelaksanaan Perwako No 12 Tahun 2018 di RSUD Kota Padang Panjang 

Pelaksanaan Perwako No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai sudah berjalan dengan baik sesuai dengan 

peraturan yang ada, di RSUD Kota Padang Panjang. Walaupun pada awal 

pelaksanaan perwako ini ada beberapa kendala dan hambatan, namun pihak 

RSUD Kota Padang Panjang terus berupaya agar perwako tersebut dapat 

terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaannya.  

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan tambahan 

penghasilan pegawai ini sudah terlaksana dengan baik di RSUD Kota Padang 

Panjang. Dari pelaksanaan kebijakan ini, pengaruh yang ditimbulkan dari 

pelaksanaannya cukup baik, walaupun pengaruhnya terhadap kinerja pegawai 

belum cukup signifikan. Walaupun demikian tingkat kinerja, disiplin kerja, serta 

semangat kerja pegawai tampak lebih meningkat dibandingkan dengan sebelum 

dilaksanakannya perwako tersebut. 
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1.2 Saran  

1. Kepada RSUD Kota Padang Panjang diharapkan agar setiap pegawai 

khusunya bagi PNS dapat diberikan arahan mengenai petunjuk dan cara-

cara yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai 

tambahan penghasilan pegawai ini. 

2. Dalam pelaksanaan perwako ini partisipasi para pegawai sangat penting 

dalam proses telaksananya perwako ini, sehingga tujuan yang ingin dicapai 

dari pelaksanaan perwako tersebut dapat tercapai dengan baik dengan 

adanya kerjasama antara pemerintah dan pegawai di instansi pemerintahan 

di Kota Padang Panjang. Selain itu perlu juga untuk menimbulkan 

kesadaran kepada pegawai tentang tugas yang harus mereka lakukan demi 

terlaksananya perwako ini untuk kedepannya.  
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PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ESELONING 

1. Apa maksud dari pemberian tambahan penghasilan eselonering?  

2. Apakah ada pegawai dengan jabatan eselon yang bekerja di RSUD Kota 

Padang Panjang dan berapa orang? 

3. Kelangkaan profesi apa yang ada di RSUD Kota Padang Panjang sehingga 

diberikan tambahan penghasilan karena profesi yang langka tersebut? 

4. Kondisi kerja bagaimana yang menjadi penentu dalam pemberian 

tambahan penghasilan kepada pegawai di RSUD Kota Padang Panjang?  

5. Apakah kebijakan pemberian TPP menurut jabatan ini sudah terlaksana 

dengan baik dan lancar di RSUD Kota Padang Panjang sampai sekarang? 

 



 

 
 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENGUKURAN KINERJA 

1. Apa yang dimaksud dengan pemberian tambahan penghasilan kepada 

pegawai menurut pengukuran kinerja?  

2. Bentuk kedisiplinan kerja seperti apa yang menjadi standar dalam 

pengukuran kinerja untuk diberikan TPP kepada pegawai di RSUD Kota 

Padang Panjang?  

3. Apa bentuk kerjasama kerja pegawai yang dijadikan standar penilaian 

sehingga nantinya diberikan tambahan penghasilan kepada pegawai? 

4. Kemampuan kerja bagaimana yang kemudian diberikan penilaian dan 

nantinya diberikan tambahan penghasilan dari kemampuan kerja tersebut? 

5. Apakah kebijakan tambahan penghasilan pegawai menurut pengukuran 

kinerja ini berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan? 
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