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Abstract 
 

The purpose of the study was to determine the work discipline of Civil Servants carried out by the 

Kertak Hanyar District Office, Banjar Regency and to find out whether there were obstacles in 

enforcing the work discipline of Civil Servants at the Kertak Hanyar District Office, Banjar 

Regency. The research method uses a qualitative approach with the type of descriptive research. 

Data were collected using observation, interview and documentation techniques to five informants. 

The sample was determined using the concentration analysis. Data analysis uses data reduction, 

data display and conlusion drawing. The results showed that the work discipline of Civil Servants 

at the Kertak Hanyar District Office, Banjar Regency had been implemented well but not yet 

optimal. 
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PENDAHULUAN 
 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur 

utama sumber daya aparatur negara memiliki 

peran yang menentukan keberhasilan dalam 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. 

Pegawai Negeri Sipil yang mampu menjalankan 

peranan tersebut adalah sosok PNS yang 

memiliki kompetensi, sikap disiplin yang tinggi, 

kinerja yang baik, kesetiaan dan ketaatan pada 

Negara, bermoral dan bermental baik, sadar akan 

tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, 

profesional serta mampu menjadi perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

Namun dalam kenyataannya masih terdapat 

Pegawai Negeri Sipil memiliki citra yang kurang 

baik dimata masyarakat seperti kualitas 

pelayanan yang lamban dan berbelit-belit. 

Sementara masyarakat menginginkan pelayanan 

administasi yang cepat, membutuhkan pelayanan 

yang transparan, serta ingin mendapatkan 

pelayanan yang adil dan merata tanpa 

diskriminatif. Dengan demikian masih banyak 

keluhan dari masyarakat yang menunjukkan 

masih adanya berbagai keterbatasan Pegawai 

Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan. Hal 

ini karena rendahnya disiplin kerja Pegawai 

Negeri Sipil telah berakibat langsung kepada 

kualitas pelayanan publik dari instansi 

pemerintahan. 

Semua itu tidak terlepas dari tuntutan 

terhadap pegawai sebagai pelayan masyarakat 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 3 Ayat 1 

yang menyatakan “Pelaksana pelayanan publik 

yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah 

pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang 

bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang 

bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 

tindakan pelayanan publik”.  Sehingga semua 

Pegawai Negeri Sipil dituntut kesiapannya dalam 

memberikan pelayanan publik kepada semua 

masyarakat yang memerlukan, maka pegawai 

ditekankan harus memberikan pelayanan secara 

profesional yaitu pelayanan secara baik, benar, 

tepat dan murah tanpa memandang golongan 

status yang dilayaninya. 

Disiplin kerja sangat penting untuk mencapai 

tujuan organisasi, karena disiplin kerja 

merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi 
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dengan kebijakan sumber daya manusia dalam 

mengemban tugas kerjanya. Bagi organisasi 

adanya disiplin kerja akan menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran 

pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang 

yang optimal (Kawulusan, 2016). Bagi pegawai 

disiplin kerja sangat dibutuhkan, karena 

merupakan sarana untuk melatih kepribadian 

pegawai agar senantiasa menunjukkan kinerja 

yang baik. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri 

Sipil yang handal, profesional dan bermoral 

tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin 

kerja Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan 

pedoman dalam menegakkan kedisiplinan, 

sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata 

tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta 

dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk 

lebih produktif berdasarkan sistem karier dan 

sistem prestasi kerja (Haryanti, 2019). 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan 

pasal 86 mengatakan bahwa dalam menjamin 

terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran 

pelaksanaan tugas PNS wajib mematuhi aturan 

disiplin PNS, instansi pemerintah wajib 

melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS 

serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan 

disiplin, PNS yang melakukan pelanggaran 

disiplin dijatuhi hukuman disiplin, serta 

ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin 

sebagaimana dimaksud pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 yang 

berbunyi disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah 

kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk 

menaati kewajiban dan menghindari larangan 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Peraturan disiplin Pegawai Negeri 

Sipil yang dimaksud yaitu peraturan yang 

mengatur saksi, larangan dan kewajiban. Apabila 

kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar 

oleh Pegawai Negeri Sipil. 

Dalam rangka upaya meningkatkan 

kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah 

Kabupaten Banjar telah menerbitkan Peraturan 

Bupati Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang 

mengatakan bahwa “dalam rangka mewujudkan 

Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa 

dan bertanggung jawab serta memiliki integritas 

dalam menjalankan tugas, diperlukan 

peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara 

dengan menetapkan Kode Etik dan Perilaku Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Banjar”. 

Seorang pegawai yang memiliki tingkat 

kedisiplinan yang tinggi akan berpengaruh 

terhadap penilaian kinerja dirinya (Onsardi dan 

Putri, 2020). Mengingat sangat pentingnya 

kedisiplinan untuk menigkatkan kinerja dan 

mengembangkan pontensi pegawai dalam sebuah 

lembaga, maka Kantor Kecamatan Kertak Hanyar 

berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 79 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan BAB II Pasal 4 Ayat 5 

menyatakan bahwa Kantor Kecamatan Kertak 

Hanyar termasuk dalam 20 wilayah kecamatan 

yang berada di Kabupaten Banjar. Dalam 

melaksanakan dan menegakkan kedisiplinan bagi 

para pegawainya maka Kantor Kecamatan Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar menetapkan peraturan 

tentang kedisiplinan. 

Tingkat kedisiplinan pada Kantor Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sebenarnya 

sudah sudah cukup baik. Namun hal itu belum 

sepenuhnya optimal, hal ini dapat diketahui dari 

hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh 

masyarakat yang menyatakan bahwa masih 

adanya para pegawai yang melanggar peraturan 

disiplin kerja diantaranya ada beberapa pegawai 

yang tidak tepat waktu datang ke kantor yang 

telah ditentukan jam kerjanya di Kantor 

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan 

masih ada pegawai yang tidak melaksanakan 

tugasnya saat atasan mereka tidak ada di kantor, 

yaitu berkumpul dan mengobrol dengan sesama 

pegawai di saat jam bekerja. Ada pula keluhan 

dari masyarakat tentang pelayanan publik seperti 

tidak adanya pegawai yang bersangkutan berada 

di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan 

menjadi terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa 

masih ada kurangnya kesadaran Pegawai Negeri 

Sipil di Kantor Kecamatan Kertak Hanyar 

Kabupaten Banjar terhadap tugasnya sebagai abdi 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

ingin mengkaji lebih dalam mengenai disiplin 

kerja pegawai dengan melakukan penelitian yang 

berjudul “Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar”. 

 



 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian Disiplin Kerja 

Dalam kehidupan organisasi, kondisi tertib 

dan taratur merupakan aspek penting yang 

berperan pada kelancaran organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Tujuan dari peraturan ini 

adalah untuk menciptakan suasana tertib dan 

teratur dalam pencapaian hasil kerja yang 

maksimal, dalam arti pencapaian target yang 

berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. 

Agar dapat berjalan dengan baik maka 

diperlukan ketaatan dan peran yang positif dari 

setiap pegawai. Untuk dapat diwujudkannya 

ketaatan dan peran positif pegawai itu pula, 

tentunya tidak terlepas dari kedisiplinan yang 

harus dimiliki oleh tiap-tiap pegawai yang ada 

dalam sebuah lingkungan kerja. 

Secara etimologi disiplin berasal dari 

bahasa Inggris disciple, discipline yang artinya 

penganut atau pengikut (Dewi dan Harjoyo, 

2019, 93). Ditinjau dari segi tirminologi para ahli 

mendefinisikan berbagai pengertian disiplin, 

Singodimedjo (2002) dalam Sutrisno (2017 : 86) 

berpendapat disiplin adalah sikap kesediaan dan 

kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati 

norma-norma peraturan yang berlaku di 

sekitarnya. Disiplin karyawan yang baik akan 

mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan 

disiplin yang merosot akan menjadi penghalang 

dan memperlambat pencapai tujuan perusahaan. 

Menurut Ndraha dalam Sinambela (2016 : 

355) menyatakan bahwa kerja adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh nilai positif dari aktivitas tersebut. 

Kerja diartikan sebagai proses penciptaan atau 

pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber 

karya, pengubahan atau perubahan nilai pada 

suatu unit alat pemenuh kebutuhan yang ada. 

Sedangkan pengertian kerja menurut WJS. 

Poerwadarminta dalam Farida dan Hartono 

(2016 : 42) mengatakan kerja adalah perbuatan 

melakukan sesuatu. Jadi disiplin kerja adalah 

suatu peraturan dan tata tertib yang harus 

dilakukan atau dilaksanakan dengan tegas oleh 

manusia dalam kegiatan atau pekerjaan untuk 

mencapai tujuan. 

Rivai (2011 : 825) mengatakan bahwa 

disiplin kerja adalah suatu alat yang 

dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi 

dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu 

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang dalam memenuhi segala 

peraturan perusahaan. 

Menurut Sinambela (2018 : 335) 

menyimpulkan bahwa Disiplin kerja adalah 

kesadaran dan kesediaan pegawai menaati semua 

peraturan organisasi dan norma-norma sosial 

yang berlaku. Dengan demikian, disiplin kerja 

merupakan suatu alat yang digunakan pimpinan 

untuk berkomunikasi dengan pegawai agar 

mereka bersedia untuk mengubah perilaku 

mereka mengikuti aturan main yang ditetapkan. 

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu 

organisasi. Artinya, tanpa dukungan disiplin kerja 

pegawai yang baik, sulit bagi organisasi tersebut 

untuk mewujudukan tujuannya. Jadi, kedisiplinan 

adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan. 

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu 

yang besar manfaatnya, baik bagi kepentingan 

organisasi maupun bagi para pegawai. Bagi 

organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran 

pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang 

optimal. Adapun bagi pegawai akan diperoleh 

suasana kerja yang menyenangkan sehingga akan 

menambah semangat kerja dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Dengan demikian, pegawai dapat 

melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran 

serta dapat mengembangkan tenaga dan 

pikirannya semaksimal mungkin demi 

terwujudnya tujuan organisasi (Sutrisno, 2017). 

 

Jenis-Jenis Disiplin Kerja 

Menurut Mangkunegara (2013 : 129) 

mengemukakan tiga bentuk disiplin kerja antara 

lain : 

1. Disiplin Preventif, yaitu upaya untuk 

mengarahkan pegawai agar mengikuti aturan 

dan norma yang berlaku dalam perusahaan. 

Tujuannya untuk menggerakkan pegawai 

dalam mendisiplinkan diri sehingga 

memelihara dirinya terhadap aturan-aturan 

instansi. 

2. Disiplin Kokerktif, yaitu tindakan yang 

dilakukan setelah terjadinya pelanggaran agar 

tidak ada lagi pelanggaran yang serupa. 

3. Disiplin Progresif, yaitu memberikan sanksi 

yang berat terahadap pegawai yang telah 

melakukan kesalahan secara berulang-ulang. 

 



 

 

Tujuan Disiplin Kerja 

Menurut Sutrisno (2016 : 126) menjelaskan 

tujuan utama disiplin kerja antara lain sebagai 

berikut : 

1. Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. 

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan 

inisiatif para pegawai untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

3. Besarnya rasa tanggung jawab pada pegawai 

untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa 

solidaritas yang tinggi dikalangan pegawai. 

5. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas 

kerja pada pegawai. 

Berdasarkan tujuan disiplin kerja diatas maka 

disiplin kerja pegawai harus ditegakkan dalam 

suatu organisasi. Tanpa disiplin kerja yang baik, 

sulit bagi organisasi untuk mewujudkan 

tujuannya. 

 

Indikator Variabel Penelitian 

Disiplin kerja pegawai dapat ditegakkan 

apabila para pegawai dapat menaati peraturan-

peraturan yang sudah ditetapkan. Indikator dalam 

penelitian ini didasarkan pada pemikiran 

Singodimejo dalam buku Edi Sutrisno Manajemen 

Sumber Daya Manusia  (2017 : 94) menyatakan 

indikator-indikator disiplin kerja antara lain yaitu : 

1. Taat terhadap aturan waktu 

Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang 

kerja dan istirahat yang tepat waktu sesuai 

dengan aturan yang berlaku di perusahaan. 

2. Taat terhadap peraturan perusahaan 

Peraturan dasar tentang caraberpakaian dan 

bertingkah laku dalam pekerjaan. 

3. Taat terhadap aturan perilaku dalam 

pekerjaan 

Ditunjukkan dengan cara-cara melakukan 

pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jabatan, 

tugas dan tanggung jawab serta cara 

berhubungan dengan rekan kerja lain. 

4. Taat terhadap peraturan lainnya di 

perusahaan 

Menaati peraturan perundang-undangan dan 

prosedur perusahaan dalam perjanjian kerja 

atau kontrak kerja. 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 

dipilihnya metode penelitian kualitatif ini agar 

peneliti dapat menggambarkan fakta serta 

keterangan-keterangan yang ada di lapangan 

dimana aktifitas sosial, sikap dan peristiwa yang 

terjadi di lokasi penelitian tersebut. Penelitian ini 

dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada 

di Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan 

dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar 

(Sugiyono, 2016 : 14-15). 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, metode penelitian deskriptif dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan 

subjek atau objek dalam penelitian berupa orang, 

lembaga, masyarakat dan yang lainnya berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. 

Menurut Sugiyono (2016 : 156) bila dilihat 

dari sumber datanya, maka pengumpulan data 

dapat menggunakan sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain : 

1. Data Primer, yaitu data yang didapatkan 

secara langsung dari lokasi penelitian berupa 

hasil wawancara langsung kepada informan 

yang dipilih serta orang atau instansi yang 

terbilang bisa menjadi informan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait 

dengan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan 

dari berbagai laporan, buku-buku, serta 

informasi dokumen yang sifatnya tertulis. 

Laporan atau dokumen yang dikumpulkan 

penulis adalah data yang berasal dari sumber 

buku, serta sumber lainnya yang mendukung 

proses penelitian. 

Penelitian ini membutuhkan informan dalam 

mengumpulkan data. Informan harus terkait 

langsung dengan penelitian ini guna memudahkan 

dalam mengumpulkan informasi mengenai hal-hal 

terkait kedisiplinan kerja di Kantor Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Menurut Andi 

(2010 : 147) mengatakan Informan adalah orang 

yang diperkirakan menguasai dan memahami data, 



 

 

informasi, ataupun fakta dari suatu objek 

penelitian. Penentuan sumber data pada orang 

yang diwawancarai dilakukan secara purposive, 

yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu (Sugiyono, 2020 : 479). Dalam penelitian 

ini informan yang ditetapkan adalah mereka yang 

mengetahui dan memiliki berbagai informasi 

pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

Informan yang dimaksud antara lain : Sekretaris 

Camat,  dua orang Pegawai Negeri Sipil, dua 

anggota Masyarakat. 

Teknik pengumpulan data melalui tiga cara 

yaitu, Wawancara (interview), Observasi 

(observation), Dokumentasi (documentation), 

dan pengambilan data primer dan data sekunder. 

Analisis data menggunakan Model Miles dan 

Huberman, dengan menggunakan beberapa 

tahap, yaitu Reduksi data (Data Reduction), 

Penyajian data (Data Display) dan Penarikan 

kesimpulan (Conclusion Drawing). 

Metode analisis data kualitatif yang 

digunakan adalah concent analysis. Teknik yang 

digunakan yaitu dengan cara menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil 

observasi yaitu wawancara dan hasil telaah 

dokumen. Sehingga temuannya lebih mudah 

dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang 

lain (Hidayanti, 2017). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar 

Kabupaten Banjar 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar. Kedisiplinan kerja merupakan hal yang 

sangat mempengaruhi kinerja pegawai. Semakin 

baik disiplin kerja yang dimiliki maka semakin 

baik pula hasil kerja yang diberikan dan 

sebaliknya semakin buruk disiplin kerja yang 

dimiliki maka akan semakin buruk pula hasil kerja 

yang diberikan. Kualitas kerja dapat menunjukkan 

seberapa disiplin pegawai di suatu instansi dalam 

melaksanakan pekerjaannya, hal ini ditunjukkan 

dari sikap pegawai yang secara sukarela menaati 

semua peraturan di suatu instansi baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis dan sadar akan 

tugas serta tanggung jawabnya. 

Penerapan disiplin kerja di Kantor 

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 

dilakukan agar setiap pegawai bisa mematuhi 

peraturan-peraturan yang berlaku sehingga mudah 

untuk mencapai hasil yang optimal dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Dibutuhkan kerja sama antara pimpinan dan para 

pegawai agar kedisiplinan dapat berjalan dengan 

baik. Atasan perlu memotivasi para pegawai agar 

dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan 

pekerjaan, baik secara perorangan maupun 

kelompok. 

Kesadaran pegawai akan pentingnya disiplin 

kerja sangat dibutuhkan guna memaksimalkan 

terwujudnya disiplin kerja yang baik. Untuk 

memperoleh data mengenai disiplin kerja pegawai 

di Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar, penulis menggunakan 4 (empat) indikator 

disiplin kerja menurut Singodimejo dalam Sutrisno 

(2017 : 94) yaitu : Taat terhadap aturan waktu, 

Taat terhadap aturan organisasi, Taat terhadap 

aturan perilaku dalam pekerjaan dan Taat terhadap 

peraturan lainnya. Untuk mendapatkan data maka 

penulis melakukan wawancara kepada informan 

kunci yaitu Sekretaris Camat, 2 orang Pegawai 

Negeri Sipil dan masyarakat penerima layanan di 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar. 

 

1. Taat terhadap aturan waktu 

Jam kerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar adalah 

selama 8,5 jam dari pukul 08.00 WITA - 

16.30 WITA pada hari Senin sampai Kamis, 

sedangkan di hari Jum’at selama 3,5 jam dari 

pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 

11.30 WITA.  

Namun pada pengimplementasiannya 

masih banyak pegawai yang masuk dan 

pulang tidak sesuai dengan jam yang telah 

ditentukan, hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti lokasi rumah yang jauh dari 

kantor, terkena macet maupun harus 

mengurus urusan rumah tangga terlebih 

dahulu sehingga mengakibatkan datang 

terlambat. Meskipun demikian, sampai saat ini 

sanksi yang diberikan kepada pegawai yang 

terlambat hanya berupa teguran lisan dari 

atasan, belum ada peraturan tertulis. Meskipun 

masih banyak pegawai yang datang terlambat 

masuk kantor, itu semua tidak mempengaruhi 

pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut 

didapat dari hasil wawancara penulis dengan 



 

 

salah seorang masyarakat penerima layanan 

yang menuturkan bahwa pegawai selalu 

berada di tempat ketika masyarakat 

memerlukan pelayanan administrasi. 

Begitu pula mengenai ketentuan jam 

pulang kerja pegawai, dimana Kantor 

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 

menetapkan jam pulang kerja yaitu pukul 

16.30 WITA pada hari Senin sampai Kamis 

dan pukul 11.30 WITA pada hari Jum’at. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

didapati masih banyak Pegawai Negeri Sipil 

yang pulang sebelum jam kerja berakhir. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya ada urusan pribadi yang bersifat 

mendesak, tidak memungkinkan untuk 

kembali ke kantor setelah melakukan 

perjalanan dinas maupun alasan lainnya 

dengan catatan harus meminta izin dengan 

atasan terlebih dahulu. 

Sampai saat ini belum ada aturan tertulis 

mengenai waktu istirahat pegawai di Kantor 

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar. Hal tersebut menyebabkan tidak 

adanya batasan waktu pegawai untuk 

beristirahat, akibatnya masih banyak pegawai 

yang menggunakan waktu istirahat terlalu 

lama, terkecuali bagian PATEN yang 

diharuskan istirahat secara bergantian agar 

pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. 

Pegawai Negeri Sipil di Kantor 

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 

dapat menyelesaikan tugas dan 

tanggungjawab yang diberikan sesuai dengan 

tenggat waktu yang telah ditentukan, hal ini 

menunjukkan bahwa ketepatan waktu 

pegawai dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan sudah baik. 

Pegawai Negeri Sipil di Kantor 

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 

masih banyak yang datang terlambat dan 

pulang lebih awal dari jam yang telah 

ditentukan dengan berbagai alasan yang tidak 

berhubungan dengan pekerjaan, hal ini 

menunjukkan bahwa ketepatan waktu datang 

dan pulang kerja pegawai belum cukup baik. 

2. Taat terhadap aturan organisasi 

Salah satu wujud kedisiplinan dapat 

dilihat dari tingkat kehadiran pegawai, 

kehadiran sangat mempengaruhi pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan informan berinisial 

EN dan 2 orang Pegawai Negeri Sipil lainnya 

dapat diketahui bahwa Kantor Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar telah 

menggunakan sistem absensi pegawai 

menggunakan aplikasi E-Sejati yang 

digunakan sejak tahun 2020. E-Sejati 

merupakan sistem absensi dengan 

menggunakan fitur face scan. Penggunaan 

aplikasi E-Sejati diterapkan untuk 

meningkatkan kualitas dan disiplin kerja 

Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. 

Hasil pengamatan peneliti membuktikan 

bahwa sistem absensi di Kantor Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sudah 

menggunakan aplikasi E-Sejati sebagai salah 

satu cara mendisiplinkan pegawainya 

terutama dalam segi kehadiran. Aplikasi E-

Sejati digunakan untuk mengurangi 

kecurangan-kecurangan yang bisa ditimbulkan 

dengan penggunaan sistem absensi manual 

seperti titip absen dan lain-lain. Penggunaan 

aplikasi E-Sejati dimanfaatkan untuk 

mendapatkan data kehadiran pegawai yang 

lebih cepat dan akurat serta memudahkan 

pegawai dalam pelaporan agar lebih cepat dan 

minim kendala. 

Mengenai aturan penggunaan seragam di 

Kantor Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten 

Banjar, pegawai sudah menerapkannya 

dengan baik dan benar hal ini berdasarkan 

pengamatan penulis, bahwa para pegawai 

sudah mengenakan seragam sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pegawai bahwa ada 

peraturan langsung dari pusat mengenai 

penggunaan seragam seperti pada hari Senin 

dan Selasa menggunakan seragam PDH 

(Pakaian Dinas Harian), hari Rabu 

menggunakan baju hitam putih, hari Kamis 

menggunakan baju sasirangan dan hari Jum’at 

menggunakan baju olahraga karena pegawai 

melaksanakan kegiatan kebersihan di 

lingkungan kantor. Berdasarkan hasil 

wawancara masih terdapat Pegawai Negeri 

Sipil yang tidak menggunakan seragam sesuai 

aturan yang telah ditetapkan dengan alasan 

tertentu. Namun tidak ada sanksi yang 

diberikan kepada pegawai yang tidak 

menggunakan seragam di lingkungan kantor.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan berinisial EN penulis mendapatkan 



 

 

informasi bahwa Kantor Kecamatan Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar menerapkan PP 

No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. Namun hal tersebut belum 

sepenuhnya diterapkan dengan baik, 

contohnya dalam hal penerapan sanksi 

pelanggaran disiplin. Dimana pegawai hanya 

sering diberikan sanksi lisan berupa teguran 

saja, hal ini menyebabkan pegawai 

mengulangi tindakan indisipliner.  

Dari hasil wawancara penulis, di Kantor 

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 

tidak terdapat SOP (Standar Operasional 

Prosedur) mengenai kedisiplinan. Tetapi 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar memiliki 

pedoman, petunjuk serta arahan secara umum 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing Subbagian. 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa indikator taat terhadap 

aturan organisasi meliputi SOP (Standar 

Operasional Prosedur) yang ditetapkan oleh 

instansi, kehadiran dan aturan dalam 

berpakaian di Kantor Kecamatan Kertak 

Hanyar sudah terlaksana dengan baik. 

3. Taat terhadap aturan berperilaku 

Berdasarkan hasil wawancara dapat 

diketahui bahwa Kantor Kecamatan Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar telah menyediakan 

sarana dan prasarana yang terbaik untuk 

menunjang proses kerja pegawainya sehingga 

dapat memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada masyarakat. Semua pegawai di 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar mampu mengoperasikan perlengkapan 

dan peralatan kantor dengan baik hanya saja 

tingkat kemampuannya yang berbeda. 

Dalam hal merapikan peralatan kantor 

yang sudah dipakai, penulis mengamati 

bahwa pegawai merapikan kembali peralatan 

yang sudah mereka gunakan, contohnya 

setelah selesai menggunakan laptop mereka 

mengembalikan lagi ke tempatnya.  

Namun penulis juga mengamati bahwa 

pegawai menggunakan peralatan dan 

perlengkapan kantor untuk keperluan pribadi. 

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang 

Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan 

bahwa saat tidak ada pekerjaan pegawai bisa 

menggunakan laptop untuk hal lain seperti 

menonton You-Tube maupun mendengarkan 

musik. 

Penulis juga mengamati arsip dokumen 

yang berada di lemari setiap ruangan seksi 

tidak tersusun dengan rapi. Pegawai sebaiknya 

merawat segala bentuk dokumen yang ada 

agar apabila suatu saat diperlukan kembali 

dapat dengan mudah ditemukan. 

Hasil observasi dan wawancara 

menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan 

prasarana di Kantor Kecamatan Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar sangat mendukung 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 

Penggunaan sarana dan prasarana sudah 

sesuai dengan fungsinya, hal ini dapat dilihat 

dari terlaksananya proses pelayanan yang 

efektif. Fasilitas yang disediakan kantor juga 

sudah tergolong lengkap dan menunjang 

proses kerja sehingga memudahkan pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya. 

4. Taat terhadap aturan lainnya 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar 

Kabupaten Banjar memiliki beberapa kode 

etik pegawai diantaranya memberikan 

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, 

berpakaian rapi sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan, saling menghormati, mampu 

bekerja sama, menciptakan suasana harmonis 

antara sesama pegawai maupun masyarakat 

dan memberikan pelayanan secara cepat, 

tepat, adil dan tidak diskriminatif. 

Hasil pengamatan di Kantor Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 

menunjukkan penerapan tata tertib pelayanan 

sudah cukup terlaksana dengan baik terlihat 

dari tidak ada pegawai ataupun masyarakat 

yang merokok di dalam ruangan. Pegawai 

juga memberikan pelayanan dengan ramah 

dan sesuai dengan antrean sehingga proses 

pelayanan berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa indikator taat terhadap 

peraturan lainnya dalam organisasi meliputi 

taat terhadap aturan instansi sudah terlaksana 

dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi. 

Hal ini membuktikan pegawai dan masyarakat 

penerima layanan sudah mematuhi tata tertib 

pelayanan yang berlaku di Kantor Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sehingga 

menciptakan proses pelayanan yang kondusif. 

 



 

 

Hambatan dalam Penerapan Disiplin Kerja 

Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 

Dalam observasi penelitian di lapangan, 

penulis menemukan hambatan dalam penegakan 

disiplin kerja pegawai pada Kantor Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Adapun 

hambatannya antara lain rendahnya kesadaran 

pegawai, lemahnya pengawasan melekat (waskat) 

yang dilakukan oleh atasan dan kurang tegasnya 

sanksi yang diberikan kepada pegawai yang 

melanggar aturan. 
 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian melalui 

observasi dan wawancara bersama informan di 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar mengenai disiplin kerja pegawai, maka 

dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil di 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar sudah berdisiplin dengan baik namun 

belum optimal. Dilihat dari 4 indikator disiplin 

kerja yang meliputi taat terhadap aturan waktu, 

taat terhadap aturan organisasi, taat aturan 

berperilaku dalam pekerjaan dan taat terhadap 

peraturan lainnya. Dari keempat indikator 

tersebut, ketepatan waktu pegawai meliputi 

ketepatan waktu datang, ketepatan waktu pulang 

dan ketepatan waktu menyelesaikan tugas belum 

baik. Karena masih banyak pegawai yang sering 

melakukan pelanggaran dalam hal disiplin waktu, 

oleh karena itu disiplin terhadap jam kerja di 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar perlu lebih ditingkatkan lagi. Tetapi 

dalam hal penggunaan peralatan kantor dan 

tanggung jawab yang diberikan sudah 

terlaksana dengan baik, semua pegawai bisa 

mengoperasikan sarana dan prasarana yang ada di 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar, hanya saja tingkat kemampuannya yang 

berbeda. Kehadiran pegawai sudah cukup baik, 

penggunaan aplikasi E-Sejati sangat memudahkan 

pegawai untuk melakukan absensi. Di Kantor 

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 

masih terdapat pegawai yang tidak mematuhi 

aturan organisasi, namun tidak ada sanksi tegas 

terhadap pegawai yang melanggar aturan. 

Faktor penghambat penerapan disiplin kerja 

Pegawai Negeri Sipil yaitu rendahnya kesadaran 

pegawai akan pentingnya penerapan disiplin kerja 

yang baik, lemahnya pengawasan melekat di 

Kantor Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar dan kurang tegasnya sanksi hukuman yang 

diberikan kepada pegawai yang melanggar aturan. 

 

SARAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penulis mengenai Disiplin Kerja Pegawai 

Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kertak Hanyar 

Kabupaten Banjar, maka penulis memberikan 

saran : 

1. Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan 

Kertak Hanyar diharapkan agar lebih disiplin 

dan lebih memperhatikan kewajibannya 

sebagai Aparatur Sipil Negara yang 

profesional dan bertanggung jawab. 

2. Pimpinan di Kantor Kecamatan Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar diharapkan lebih 

mengawasi bawahannya dalam beberapa 

kesempatan, tanpa diketahui oleh pegawai 

tersebut. 

3. Diharapkan ada ketegasan dari atasan dalam 

pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri 

Sipil yang melanggar aturan.  
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