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SARI 
 
 

Martila, Nurul. 2011.Penerapan Kedisiplinan Dalam Upaya Meningkatkan 
Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. 
Jurusan Manajemen Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 
Tugas Akhir 2011.  
Kata Kunci :  Pelayanan ,Publik,Disiplin. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa 
tingkat kedisiplinan pada KPPN Semarang I sebenarnya sudah baik. Namun hal itu belum 
sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kekurangan dalam disiplin 
kerja seperti tidak tepatnya waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga diperlukan 
upaya- upaya dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut maka 
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Kedisiplinan 
Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Pada KPPN. Permasalahan yang 
diusulkan adalah bagaimana penerapan kedisiplinan, bagaimana upaya peningkatan 
disiplin kerja pegawai dan kendala- kendala apa yang dialami KPPN, mengenai 
kedisiplinan. Berkaitan dengan judul Penerapan Kedisiplinan Meningkatkan Pelayanan 
Publik Pada KPPN, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui penerapan kedisiplinan yang dilaksanakan  KPPN, mengetahui upaya-upaya 
peningkatan disiplin kerja pegawai pada KPPN,dan mengetahui kendala- kendala yang 
dialami KPPN mengenai kedisiplinan 

 Data yang digunakan berupa data primer dan data skunder yang berupa 
hasil penelitian tentang penerapan disiplin dalam meningkatkan pelayanan publik. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. 
Sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah menggunakan analisis 
secara deskripsi yaitu data yang diperoleh dari wawancara kemudian disusun 
secara sistematis dalam bentuk tugas akhir . 
 Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan kedisiplinan dalam 
meningkatkan pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
Semarang I cukup baik,namun masih ada beberapa kekurangan dalam 
mengoptimalkan pelayanan kepada publik. Itu dikarenakan masih adanya 
ketidaktepatan waktu penyelesaian pekerjaan . Upaya meningkatan pelayanan 
publik dengan memperhatikan beberapa aspek penting yakni aspek sumber daya 
manusia, aspek tata laksana, dukungan teknologi informasi dan penegakan 
disiplin kerja. Hal ini dapat meminimalisir kendala-kendala yang ada dan dapat  
mempengaruhi tingkat pelayanan yang lebih prima. 
 Disimpulkan bahwa penerapan disiplin Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara Semarang I berdasarkan prinsip- prinsip dan teknis operasional 
penyelesaian pekerjaan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.Saran yang 
dapat peneliti sampaikan KPPN lebih memperjelas prosedur pelayanan kepada 
satker, running text disediakan secara uptudate ,mengoptimalkan indikator tingkat 
kepuasan publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.LATAR BELAKANG 

Dinamika pelaksanaan pembangunan dan perkembangan teknologi, 

merubah peranan dan fungsi pemerintah.  Pemerintah dituntut peranannya 

sebagai unsur sumber insiatif dalam usaha pembaharu dan pendorong 

pembangunan bangsa yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah 

ditempatkan untuk menjalankan fungsi disamping sebagai abdi negara, juga 

sebagai abdi masyarakat (public servant). Dalam konteks ini, kegiatan 

pelayanan umum merupakan perwujudan dan penjabaran dari tugas dan 

fungsi aparatur pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas 

umum pemerintahan maupun pembangunan. Penyelenggaraan dimaksud 

meliputi kegiatan mengatur, membina dan mendorong maupun dalam 

memenuhi kebutuhan atau kepentingan segala aspek kegiatan masyarakat 

terutama partisipasinya dalam pelaksanaaan pembangunan. Oleh karenanya 

untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, maka dijabarkan dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh unit- unit pelayanan. 

Dengan pemahaman tersebut, lingkup pengertian pelayanan publik 

kemudian secara formal dirumuskan sebagaimana dituangkan dalam 

Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003, yakni pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

1 
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publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan (Istianto, 2009:126). 

Secara umum penyelenggaraan pelayanan publik mencakup 

lingkup pelaksanaan yang luas dan kompleks, serta dalam prosesnya 

mengandung kegiatan yang saling terkait dengan kegiatan atau tugas dan 

fungsi antara unit/ instansi yang satu dengan yang lainnya (Istianto, 

2009:128). Dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik yang lebih 

demokratis dan transparan tersebut adalah pelayanan yang berorientasi 

kepada pelanggan, artinya harus sesuai kepentingan, keinginan, harapan dan 

tuntutan masyarakat dalam rangka memenuhi segala hak dan kewajiban 

masyarakat sebagai warga negara sesuai kebijakan pemerintah, hal tersebut 

merupakan wujud kedisiplinan dalam pelayanan publik. Wujud kedisiplinan 

dapat dilihat dari sumber daya manusia pada sebuah instansi, karena sumber 

daya manusia adalah faktor utama keberhasilan sebuah organisasi. 

Setiap instansi membutuhkan pegawai untuk mengembangkan dan 

melaksanakan berbagai hal agar tujuan tercapai sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi atau 

instansi, maka harus ada peningkatan kualitas pegawai. Salah satu faktor 

yang tidak boleh dilupakan oleh instansi adalah sumberdaya manusia. 

Menurut Handoko (2001:3), faktor yang paling penting dan menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan adalah sumber daya manusia. Keberhasilan 

pengelolaan sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya 

manusia. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa manusia merupakan 



3 
 

 

sumber daya yang sangat potensial dalam menentukan keberhasilan instansi, 

oleh karena itu harus diperhatikan agar kelancaran instansi dapat terpelihara 

dan semakin meningkat. 

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang 

mempunyai keterampilan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi. Dengan 

demikian setiap lembaga atau instansi memerlukan pegawai yang memiliki 

kepribadian tinggi dan memiliki kemampuan serta kecakapan dalam 

mengambil keputusan dan menerapkan disiplin agar kedisiplinan itu sendiri 

dapat ditingkatkan oleh para pegawai di lembaga atau instansi tersebut yang 

memiliki produktivitas yang tinggi. Hal ini karena tanpa adanya sumber 

daya manusia tidak mungkin tujuan perusahaan atau instansi dapat terwujud 

apabila sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan 

dikelola dengan baik serta tepat. 

Tujuan instansi dalam bidang sumber daya manusia adalah agar 

sumberdaya manusia atau pegawai yang dimilikinya benar-benar dapat 

bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh instansi. Artinya kinerja 

organisasi atau instansi sangat dipengaruhi dan bahkan tergantung pada 

kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh 

karena itu peranan sumber daya manusia sangatlah penting karena sebagai 

penggerak utama seluruh aktivitas instansi. Berhasil atau tidaknya pekerjaan 

yang diberikan oleh instansi dimulai dari usaha manusia itu sendiri dalam 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal. 



4 
 

 

Kedisiplinan merupakan fungsi yang terpenting dalam manajemen 

sumber daya manusia karena semakin baik disiplin karyawan, semakin 

tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang 

baik, sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas- tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini 

mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perusahaan 

selalu berusaha agar para pegawainya mempunyai disiplin yang baik. 

Kedisiplinan dapat diartikan kesadaran dan kesediaan seseorang 

mentaati peraturan instansi dan norma-norma yang berlaku (Hasibuan, 

2002:193). Untuk menciptakan produktivitas yang tinggi tidaklah mudah 

untuk dilakukan. Faktor pentingnya adalah pelaksanaan disiplin kerja 

pegawai itu sendiri. Disiplin yang dimaksud adalah mengenai disiplin waktu 

kerja dan disiplin dalam mentaati peraturan yang ditetapkan. Karena perlu 

kesadaran tinggi dalam melaksanakan aturan yang diwujudkan dalam 

disiplin kerja yang tinggi, maka produktivitas kerja akan tercapai. 

Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung 

jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Hal 

ini mendorong semangat kerja dan terwujudnya tujuan instansi, oleh karena 

itu seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinanya jika para 

bawahanya dapat berdisiplin dengan baik (Hasibuan, 2002:195). 
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Seorang pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi 

akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja dirinya. Mengingat sangat 

pentingnya kedisiplinan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan 

potensi pegawai dalam sebuah lembaga, maka pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Semarang I dalam menegakkan dan melaksanakan 

kedisiplinan bagi para pegawainya yaitu dengan menetapkan peraturan 

tentang kedisiplinan. 

Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I 

sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang perbendaharaan 

yang memberikan pelayanan langsung kepada satker- satker dalam kegiatan 

pencairan dana maka diperlukan tingkat kedisiplinan yang tinggi untuk 

melayani publik demi terwujudnya apa yang menjadi tujuan organisasi. 

Tingkat kedisiplinan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Semarang I sebenarnya sudah baik. Namun hal itu belum 

sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya para pegawai 

yang melanggar peraturan disiplin kerja seperti tidak tepatnya waktu dalam 

penyelesaian pekerjaan terutama pada penerbitan SP2D yang masih 99,01% 

tepat waktu dan terdapat 11 SP2D tidak tepat waktu dalam periode Januari-

Februari sehingga diperlukan upaya- upaya dalam meningkatkan pelayanan 

publik. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Penerapan Kedisiplinan Dalam Upaya 

Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Semarang I” 
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1.2.RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan maka 

permasalahan yang diusulkan adalah: 

1. Bagaimana penerapan kedisiplinan  pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Semarang I? 

2. Bagaimana upaya peningkatan disiplin kerja pegawai Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Semarang I? 

3. Kendala- kendala apa yang dialami Kantor Pelayanan Perbandaharaan 

Nagara Semarang I, mengenai kedisiplinan ? 

 

1.3.TUJUAN PENELITIAN 

Berkaitan dengan judul Penerapan Kedisiplinan Meningkatkan 

Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang 

I, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan kedisiplinan yang dilaksanakan  Kantor 

Pelayanan Perbendaharaaan Negara Semarang I. 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya peningkatan disiplin kerja pegawai pada 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. 

3. Untuk mengetahui kendala- kendala yang dialami Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Semarang I mengenai kedisiplinan . 
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1.4.MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat-manfaat yang dapat diambil dalam penelitian yang telah 

dilakukan penulis sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi karyawan khususnya para pegawai 

pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I, agar 

lebih menerapkan disiplin kerja pegawai dalam upaya 

meningkatkan pelayanan publik. 

b. Sebagai bahan masukan bagi  Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Semarang I dalam menentukan kebijakan yang 

berhubungan dengan penerapan kedisiplinan pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi universitas penelitian yang dilakukan penulis ini dapat 

berguna sebagai tambahan pengetahuan mengenai manfaat 

penerapan disiplin kerja pegawai dalam upaya meningkatkan 

pelayanan publik pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Semarang I. 

b. Bagi penulis penelitihan ini dapat digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan tentang upaya penerapan disiplin kerja pegawai dalam 

mewujudkan  kinerja yang produktif pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Semarang I. 
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c. Bagi penulis Tugas Akhir selanjutnya sebagai bahan bacaan lebih 

lanjut untuk menelitti tentang penerapan disiplin kerja pegawai 

dalam upaya meningkatkan pelayanan publik pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. 

d. Menambah pengetahuan dan wacana kepustakaan mengenai 

penerapan kedisiplinan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Semarang I. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Pengertian Pelayanan 

Pelayanan publik oleh Roth sebagai any service available to the 

public wheter provied publicly (as is a museum) or privately (as is a 

restaurant meal). Dengan pemahaman tersebut, lingkup pengertian 

pelayanan publik kemudian secara formal dirumuskan sebagaimana 

dituangkan dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003, yakni 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- 

undangan (Istianto, 2009:126). 

Orientasi peminta pelayanan berbeda dengan orientasi pemberi 

pelayanan atas dasar motif masing- masing. Namun hubungan mereka 

secara fundamental tidak melibatkan hubungan sebagai pelanggan 

pelayanan publik, nilai- nilai yang digunakan pelanggan untuk mengukur 

pelayanan publik berasal dari pengalaman- pengalaman yang diperoleh 

dari fakta yang dijadikan sebagai konsesus dasar individual yang menjadi 

dasar pengakuan terhadap organisasi. 

Secara umum penyelenggaraan pelayanan publik mencakup 

lingkup pelaksanaan yang luas dan kompleks, serta dalam prosesnya 

mengandung kegiatan yang saling terkait dengan kegiatan atau tugas dan 
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fungsi antara unit/ instansi yang satu dengan yang lainnya (Istianto, 

2009:128). 

 

2.2.Pola- pola Pelayanan Publik 

Menurut Istianto( 2009:131), Pola atau model penyelenggaraan 

pelayanan umum adalah kesatuan bentuk tata penyelenggara pelayanan 

yang didasarkan pada suatu prosedur dan tata kerja atau rangkaian 

kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dengan 

memperhatikan sendi atau prinsip- prinsip pelayanan umum, yakni : 

1. Pola Pelayanan Fungsional 

Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai 

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 

2. Terpusat 

Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggaraan 

pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara 

pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara 

pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. 

3. Terpadu  

a. Terpadu Satu Atap 

Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam suatu 

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak 

mempunyai keterkaitan proses atau dilayani melalui beberapa 
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pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan 

masyarakat tidak perlu disatuatapkan. 

b. Terpadu Satu Pintu 

Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu 

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 

keterkaitan proses dan dilayani satu pintu. 

4. Gugus Tugas 

Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus 

tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi 

pemberian pelayanan tertentu. 

 

2.3.Prinsip Pelayanan Publik 

Dalam Istianto( 2009:132), prinsip pelayanan publik merupakan 

pedoman dalam perumusan tatalaksana pelayanan umum yang ditetapkan 

Menpan Nomor:81 tahun 1993, prinsip- prinsip tersebut sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan  

Prinsip kesederhanaan mengandung arti bahwa prosedur/ tatacara 

pelayanan diselenggarakan secara mudah dilaksanakan oleh masyarakat 

yang meminta pelayanan, hendaknya disusun tata urutan atau 

mekanisme arus kerja yang sederhana. 

2. Kejelasan dan Kepastian 

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai : 

a. Prosedur tata cara pelayanan. 
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b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. 

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan. 

d. Rincian biaya/ tarif pelayanan dan tata cara pembayaran. 

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

3. Keamanan 

Proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, 

kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 

4. Keterbukaan 

Artinya prosedur, persyaratan, satuan kerja/ pejabat penanggungjawab 

pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/ tarif serta hal- 

hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan 

secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, 

baik diminta maupun tidak diminta. 

5. Efisien 

Prinsip efisien ini mengandung arti : 

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal- hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan 

dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan 

dengan produk pelayanan yang diberikan. 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal 

proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan 
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memasyarakatkan adanya kelengkapan persyaratan satuan kerja/ 

instansi pemerintah lain yang terkait.  

6. Ekonomis 

Artinya pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus 

ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan : 

a. Nilai barang atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut 

biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran. 

b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar. 

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Keadilan yang Merata 

Jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan 

distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan 

masyarakat. 

8. Ketepatan Waktu  

Pelaksana pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan. Dalam penerapan prinsip ketepatan waktu ini hal- hal 

yang perlu diperhatikan antara lain : 

a. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi 

pelaksanaan jadwal waktu pemberian pelayanan. 

b. Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian 

(wasdal) oleh pimpinan atau atasan langsung. 
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2.4.Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut Istianto(2009:141), untuk menciptakan gaya 

manajemen dan lingkungan yang kondusif pihak pelayanan harus mampu 

memenuhi enam prinsip utama, yaitu: 

1. Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan insiatif dan 

komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus 

memimpin perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa 

adanya kepemimpinan dari manajemen puncak maka usah untuk 

meningkatkan kualitas hanya berdampa kecil terhadap perusahaan. 

2. Pendidikan 

Semua personil perusahaan dari manajer puncak sampai 

karyawan operasional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas 

strategi bisnis, alat dan teknik strategi kualitas dan peranan eksekutif 

dalam implementasi strategi kualitas.  

3. Perencanaan 

Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan 

tujuan kualitas yang dipergunakan dalam mengarahkan instansi untuk 

mencapai visinya. 

4. Review 

Proses review merupakan satu- satunya alat yang efektif bagi 

manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini 
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merupakan suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang 

konstan dan terus menerus untuk mencapai tujuan kualitas. 

5. Komunikasi 

Strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 

komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan 

karyawan, pelanggan dan stakeholder perusahaan lainnya, seperti 

pemasok, pemegang saham, pemerintah atau masyarakat umum. 

6. Penghargaan dan pengakuan (Total Human Reward) 

Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek penting dalam 

strategi kualitas. Setiap karyawan berprestasi baik perlu diberi 

penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat 

meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan 

setiap orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan 

kontribusi besar bagi instansi atau perusahaan dan bagi pelanggan yang 

dilayani. 

 

2.5.Pengertian Disiplin 

Disiplin sangatlah penting dalam mempengaruhi perkembangan 

diri suatu perusahaan atau instansi pemerintah dan disiplin kerja 

digunakan untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tanpa adanya 

sistem kerja maka pegawai akan bekerja sesuai dengan kegiatan diri 

sendiri, karena tidak ada hukuman atau bentuk peraturan yang harus 

mereka turuti. Sikap dari seseorang dapat dilihat dari pekerjaanya, apabila 
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seorang pegawai itu menyukai pekerjaanya maka mereka akan bersikap 

disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. 

Disiplin berasal dari kata disiplin, yang berarti latihan atau 

pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Hal ini 

menekankan pada bantuan kepada pegawai untuk mengembangkan sikap 

yang layak terhadap pekerjaan. Sedangkan menurut kamus bahasa 

indonesia adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala 

perbuatannya selalu menaati tata tertib. 

Menurut Mathis dkk, (2002:314) disiplin adalah bentuk 

pelatihan yang menegakkan peraturan-peraturan perusahaan.  

Menurut Handoko (2001:208) disiplin adalah kegiatan 

manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional. 

Sedangkan menurut Abdurrahmat (2006:172) mengemukakan, 

bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

disiplin kerja adalah sikap pada pegawai untuk berperilaku sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan dimana dia bekerja, dan menunjukkan juga 

bahwa disiplin juga didukung dengan adanya sumberdaya manusia yang 

baik. Dengan adanya sumberdaya manusia yang baik dan taat maka 

perencanaan sumberdaya manusia juga akan semakin mudah. Perencanaan 

sumberdaya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di 
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waktu yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

ditimbulkan oleh kondisi tersebut (Handoko, 2001:53 ). Dengan adanya 

perencanaan sumberdaya manusia maka pendisiplinan untuk pegawaipun 

semakin mudah. Disiplin mengacu pada pola tingkah laku, dengan ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Adanya hasrat yang kuat untuk melakukan sepenuhnya apa yang sudah 

menjadi norma, etika dan kaidah yang berlaku. 

2. Adanya perilaku yang terkendali. 

3. Adanya ketaatan. 

 

2.6.Jenis- Jenis Disiplin Kerja 

Menurut Handoko (2001:208), disiplin dapat dibedakan menjadi 

2 yaitu: 

1. Disiplin Preventif 

Yaitu Disiplin yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar 

mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan–

penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk 

mendorong disiplin diri di antara para karyawan. Dengan cara ini para 

karyawan menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena 

dipaksa. 

2. Disiplin Korektif 

Disiplin yang diambil untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi 

terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran 
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lebih lanjut. Dapat berupa bentuk hukuman dan disebut tindakan 

pendisiplinan. Sebagai contoh, tindakan pendisiplinan bias berupa 

peringatan atau skorsing. 

Menurut Simamora (1997:746), bentuk-bentuk disiplin ada 3 

yaitu: 

1. Disiplin Manajerial 

Segala sesuatu tergantung pada pimpinan dari permulaan hingga akhir. 

Ada sekelompok orang yang akan mengarahkan apa yang harus mereka 

lakukan, hanya melalui arahan individual kelompok itu membuahkan 

kinerja yang berharga. 

2. Disiplin Tim 

Dimana kesempurnaan kinerja bermuara dari ketergantungan satu sama 

lain. Kegagalan suatu organisasi akan menjadi kejatuhan semua orang. 

Hal ini biasanya dijumpai dalam kelompok kerja yang relatif kecil. 

3. Disiplin Diri 

Dimana pelaksana tunggal sepenuhnya tergantung pada pelatihan, 

ketegasan dan kendali diri. 

 

2.7.Prinsip-Prinsip Disiplin Kerja 

Menurut Heidjrachman (1990:239), untuk mengkondisikan 

karyawan perusahaan agar bisa melaksankan tindakan disiplin maka 

terdapat beberapa prinsip pendisiplinan di antaranya adalah sebagai 

berikut: 
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1. Pendisiplinan secara pribadi 

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahn 

dihadapan orang banyak karena apabila hal tersebut dilakukan, pegawai 

akan malu dan tidak menutup kemungkinan pegawai sakit hati yang 

dapat menimbulkan rasa dendam dan dapat melakukan tindakan balas 

dendam yang akhirnya merugikan perusahaan. 

2. Pendisiplinan harus bersifat membangun 

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan 

didepan orang banyak agar karyawan yang bersangkutan tidak merasa 

malu dan sakit hati. 

3. Keadilan dalam pendisiplinan 

Pendisiplinan dilakukan secara adil tanpa pilih kasih siapapun yang 

telah melakukan kesalahan harus mendapatkan tindakan pendisiplinan 

secara adil tanpa membeda-bedakan. 

4. Pimpinan tidak melakukan pendisiplinan sewaktu karyawan absen 

Pendisiplinan dilakukan dihadapan pegawai yang bersangkutan secara 

pribadi agar dia tau telah melakukan kesalahan. 

Disiplin kerja dalam pelaksanaannnya harus senantiasa dipantau 

dan diawasi, disamping itu harusnya sudah menjadi perilaku yang baku 

bagi setiap pekerja dalam suatu organisasi.Dalam pendisiplinan kerja 

ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan: 

a) Pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan dapat 

diketahui dengan sadar oleh para pekerja. 
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b) Adanya petunjuk kerja yag singkat, sederhana dan lengkap. 

c) Kesadaran setiap pekerja terhadap suatu tugas atau pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

d) Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh manajer. 

e) Adanya keinsyafan para pekerja bahwa akibat dari kecerobohan atau 

kelalaian dapat merugikan organisasi dan dirinya serta ada 

kemungkinan membahayakan orang lain. 

Dari uraian diatas dapat dikataka bahwa pada hakikatnya 

pendisiplinan merupakan tindakan yang dilakukan pegawai dengan 

bersikap tanggung jawab atas kerjaan yang telah dilakukan, menekan 

timbulnya masalah sekecil mungkin terjadi. Disiplin kerja dalam 

pelaksanaannya harus selalu dipantau dan diawasi, disamping itu harus 

sudah menjadi perilaku yang baku bagi setiap pekerja dalam suatu 

organisasi. 

 

2.8.Pendekatan Dalam Disiplin Kerja 

Sistem disiplin karyawan dapat dipandang sebagai suatu 

penerapan modifikasi perilaku untuk karyawan yang bermasalah atau 

karyawan yang tidak produktif. Disiplin yang terbaik adalah jelas disiplin 

diri, karena sebagian besar orang memahami apa yang diharapkan dari 

dirinya di pekerjaan dan biasanya karyawan diberi kepercayaan untuk 

menjalankan pekerjaannya secara efektif. Adapun pendekatan- pendekatan 

dalam disiplin kerja karyawan (Mathis dkk, 2002: 314) adalah : 
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a. Pendekatan Disiplin Positif 

Pendekatan disiplin positif dibangun berdasarkan filosofi bahwa 

pelanggaran merupakan tindakan yang biasanya dapat dikoreksi secara 

konstruktif tanpa perlu hukuman. Dalam pendekatan ini fokusnya 

adalah pada penemuan fakta dan bimbingan untuk mendorong perilaku 

yang diharapkan, dan bukannya menggunakan hukuman (penalti) untuk 

mencegah perilaku yang tidak diharapkan. Kekuatan pendekatan positif 

ini dalam disiplin adalah fokusnya pada pemecahan masalah. Juga, 

karena karyawan merupakan partisipan aktif selama proses tersebut, 

maka perusahaan yang menggunakan pendekatan ini cenderung 

memenangkan tuntutan hukum jika karyawan mengajukan tuntutan. 

Kesulitan utama dengan pendekatan positif terhadap disiplin adalah 

jumlah waktu yang sangat lama untuk melatih para supervisor dan 

manajer yang diperlukan. 

b. Pendekatan Disiplin Progresif 

Disiplin progresif melembagakan sejumlah langkah dalam 

membentuk perilaku karyawan. Kebanyakan prosedur disiplin progresif 

menggunakan peringatan lisan dan tulisan sebelum berlanjut ke PHK. 

Dengan demikian, disiplin progresif menekankan bahwa tindakan-

tindakan dalam memodifikasi perilaku akan bertambah berat secara 

progresif (bertahap) jika karyawan tetap menunujukkan perilaku yang 

tidak layak. Seorang karyawan diberikan kesempatan untuk 

memperbaiki kesalahaannya sebelum diberhentikan. Dengan  mengikuti 
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urutan progresif akan memastikan bahwa sifat dan keseriusan masalah 

telah dikomunikasikan dengan jelas kepada karyawan. 

 

2.9.Indikator-indikator Kedisiplinan 

Kedisiplinan para pegawai dapat ditegakkan apabila para pegawai 

dapat mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh instansi. 

Berikut ini adalah jenis indikator-indikator dalam pendisiplinan 

menurut Soejono (1988:67) adalah sebagai berikut : 

1. Ketepatan waktu 

Yaitu para pegawai datang kekantor tepat waktu, tertib dan teratur. 

Sehingga segala aktivitas kerja di dalam kantor dapat berjalan 

semaksimal mungkin. 

2. Kesetiaan / patuh pada peraturan yang ada 

Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis di buat 

agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan baik, untuk itu di 

butuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah 

ditetapkan tersebut. Kesetiaan disini berarti sikap taat dan patuh dalam 

mengenakan seragam atau dalam melaksanakan komitmen yang telah 

di setujui bersama dan terhadap peraturan tata tertib yang telah 

ditetapkan. 
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3.  Penggunaan perlengkapan atau peralatan kantor 

Yaitu sikap hati-hati dalam menggunakan perlengkapan atau peralatan 

kantor dapat menunjukan bahwa seseorang memiliki disiplin kerja 

yang baik, sehingga peralatan kantor dapat terhindar dari kerusakan. 

4. Kehadiran 

Seorang dijadwalkan untuk bekerja harus hadir tepat pada waktunya 

tanpa alasan apapun (Amriany, 2004 : 182).  

Pada dasarnya banyak  indikator yang dapat mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi diantaranya (Hasibuan, 

2002 : 195) : 

1. Tujuan dan Kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini 

berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan 

harus sesuai dengan kemampuan karyawaan bersangkutan, agar dia 

bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

karyawan, karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan 

bawahannya baik jika dia sendiri kurang disiplin. 
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3. Balas Jasa 

Balas jasa ( gaji dan kesejahteraan ) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan / pekerjaannya. Jika kecintaan 

karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan 

semakin baik pula. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena 

ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan keadilan yang 

baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan 

harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya 

kedisiplinan karyawan perusahaan baik pula. 

5. Waskat 

Waskat ( pengawasan melekat ) adalah tindakan nyata dan paling 

efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Waskat 

efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan 

merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan 

pengawasan dari atasannya. 

6. Sanksi 

Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. 

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin 
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takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap, perilaku 

indisipliner karyawan akan berkurang. 

7. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, 

bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai 

dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan pimpinan 

menegur dan menghukum setiap karyawan yang indisipliner akan 

mewujudkan kedisiplinan yang baik pada perusahaan tersebut. 

Salah satu syarat agar ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan 

kerja adalah adanya pembagian pekerjaan yang tuntas sampai kepada 

pegawai atau pekerjaan yang paling bawah, sehingga setiap orang tahu 

dengan sadar apa tugasnya, bagaimana melakukannya, kapan pekerjaan 

dimulai dan kapan diselesaikan, seperti apa hasil kerja yang disyaratkan 

dan kepada siapa ia mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan itu. 

Disiplin harus dipelihara dalam lingkungan kerja. Salah satu 

bentuk pemeliharaan aturan adalah kedisiplinan dalam pelaksanaan 

secara tertib dan konsisten. Melalui disiplin yang tinggi pelaksanaan 

suatu aturan dapat mencapai maksud dan dapat dirasakan manfaatnya 

oleh semua pihak, dengan ketentuan bahwa aturan itu dibuat setelah 

mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan 

umum. 
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Disiplin kerja dalam pelaksanaannnya harus senantiasa dipantau 

dan diawasi, disamping itu harusnya sudah menjadi perilaku yang baku 

bagi setiap pekerja dalam suatu organisasi. 

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi 

perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit 

perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah kunci  

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya (Hasibuan, 

2009:194). 

Beberapa faktor yang mengarah kepada praktik disiplin yang 

efektif di perusahaan adalah (Mathis, 2002 : 317) : 

a. Pelatihan untuk Supervisor 

Pelatihan untuk supervisor dan para manajer tentang kapan dan 

bagaimana disiplin digunakan merupakan hal yang kritikal. Melatih 

para supervisor tentang keadilan prosedural sebagai dasar 

pendisiplinan menyebabkan karyawan maupun pihak lain melihat 

disiplin sebagai tindakan yang lebih adil dibandingkan dengan disiplin 

yang dilakukan oleh para supervisor yang tidak terlatih. Apapun 

pendekatan disiplin yang digunakan, adalah penting untuk 

memberikan pelatihan mengenai keterampilan konseling dan 

komunikasi, karena para supervisor dan manajer akan 

menggunakannya saat berurusan dengan masalah kinerja 

karyawannya. 
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b. Konsistensi dari Tindakan Pendisiplinan 

Para manajer yang mengadministrasikan pendisiplinan haruslah 

mempertimbangkan efek tindakan disiplin yang diambil manajer lain 

dan tindakan disiplin lainnya yang diambil di masa lalu. Disiplin yang 

konsisten membantu menetapkan batasan dan menginformasikan 

orang-orang mnegenai apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. 

Disiplin yang inkosisten dapat menimbulkan kebingungan dan 

ketidakpastian. 

c. Dokumentasi 

Disiplin yang efektif mengharuskan adanya penyimpanan data tertulis 

yang akurat dan pemberitahuan tertulis kepada karyawan. Dalam 

sejumlah kasus, tidak adanya pemberitahuan tertulis telah digunakan 

untuk mendukung argumentasi karyawan bahwa dia “tidak tahu apa-

apa”. 

d. Tindakan Disiplin yang Segera 

Sebagai tambahan, disiplin yang efektif harus langsung. Makin lama 

waktu yang terentang antara pelanggaran dan tindakan disiplin, maka 

makin kurang efektiflah tindakan disiplin tersebut. 

e. Disiplin yang Impersonal 

Pada akhirnya disiplin yang efektif haruslah ditangani secara 

impersonal. Para manajer memang tidak dapat membuat tindakan 

disiplin menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan, namun 

mereka dapat meminimalkan efek yang tidak menyenangkan dengan 
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cara menyampaikannya secara impersonal dan memfokuskan kepada 

perilakunya, bukan orangnya. 

 

2.10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin 

Faktor tingkat kedisiplinan dapat dilihat dari sikap dan perilaku 

karyawan di tempat kerja. Menurut Soejono (1998 : 67) disiplin pegawai 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut : 

1) Para karyawan datang kekantor dengan tertib, tepat waktu dan teratur. 

Dengan datang ke kantor secara tertib, tepat waktu dan teratur 

maka disiplin kerja dikatakan baik. Mengingat bahwa disiplin erat 

kaitannya dengan waktu. Jika seseorang lebih menghargai waktu 

maka dia akan dapat menerapkan disiplin pada dirinya. 

2) Berpakaian rapi ditempat kerja. 

Berpakaian rapi juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja karyawan, karena dengan berpakaian 

rapi suasana kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam 

bekerja akan tinggi.  

3) Menggunakan perlengkapan kantor dengan hati-hati. 

Sikap hati-hati dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki 

sikap disiplin kerja yang baik, karena apabila tidak hati-hati dalam 

menggunakan perlengkapan kantor maka akan terjadi kerusakan yang 

mengakibatkan kerugian perusahaan. 
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4) Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan. 

Dengan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan 

maka dapat menunjukkan bahwa karyawan memiliki disiplin kerja 

yang baik juga, hal ini menunjukkan kepatuhan karyawan terhadap 

perusahaan.  

5) Memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

Dengan bertanggung Jawab terhadap segala tugasnya 

menunjukkan bahwa disiplin kerja karyawan tinggi. 

Faktor-faktor yang berasal dari dalam seperti motivasi dan fator-

faktor yang berasal dari luar saling berkaiatan dan berpengaruh dalam 

menciptakan disiplin kerja. Menurut Prijodarminto (1994 : 89) faktor 

yang dapat mempengaruhi disiplin adalah sebagai berikut: 

a) Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia 

supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.  

b) Kepemimpinan sangat berperan menentukan kedisiplinan karena 

pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 

c) Komunikasi sangat penting karena komunikasi merupakan kegiatan 

untuk saling memberi keterangan dan ide secara timbal balik, yang 

diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

d) Dengan lingkungan kerja yang baik dan aman maka dapat 

meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 
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2.11. Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin 

Menurut Sastrohadiwiryo (2001:293) tujuan utama mengadakan 

sanksi disiplin kerja bagi pegawai yang melanggar norma-norma 

perusahaan adalah memperbaiki dan mendidik para pegawai yang 

melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi atas pelanggaran disiplin yang 

dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan 

sehingga secara adil dapat diterima. Pada umumnya sebagai pegangan 

menajer meskipun tidak mutlak, tingkat dan jenis sanksi disiplin kerja 

terdiri atas sanksi disiplin berat, sanksi disiplin sedang, dan sanksi 

disiplin ringan. 

1. Sanksi Disiplin Berat 

Sanksi disiplin berat misalnya : 

a. Tingkat jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan / pekerjaan 

yang diberikan sebelumnya. 

b. Pembebasan dari jabatan / pekerjaan untuk dijadikan sebagai 

pegawai biasa bagi yang memegang jabatan. 

c. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri 

pegawai yang bersangkutan. 

d. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat sebagai pegawai di 

perusahaan. 
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2. Sanksi Disiplin Sedang 

Sanksi Disiplin Sedang misalnya : 

a. Penundaan pemberian kompensasi yang sebelumnya telah 

dirancang sebagaimana pegawai lainnya. 

b. Penurunan upah sebesar satu kali upah yang biasanya diberikan, 

harian, mingguan, atau bulanan. 

c. Penundaan program promosi bagi pegawai yang bersangkutan pada 

jabatan yang lebih tinggi. 

3. Sanksi Disiplin Ringan 

Sanksi Disiplin Ringan misalnya : 

a. Teguran lisan kepada pegawai yang bersangkutan 

b. Teguran Tertulis 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 

 

2.12. Pelaksanaan dan Penetapan Disiplin 

Untuk mengkondisikan karyawan perusahaan agar bisa 

melaksanakan tindakan disiplin maka terdapatbeberapa prinsip 

pendisiplinan (Heidjrachman, dkk, 1990 : 239) 

1. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi 

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur 

kesalahan didepan orang banyak agar karyawan yang bersangkutan 

tidak merasa malu dan sakit hati. Hal ini akan memalukan bawahan 
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yang ditegur (meskipun mungkin memang benar bersalah) sehingga 

bisa menimbulkan rasa dendam. 

2. Pendisiplinan harus bersifat membangun 

Dalam pendisiplinan ini selain menunjukan kesalahan yang 

telah dilakukan oleh karyawan haruslah diikuti dengan petunjuk cara 

pemecahannya yang bersifat membangun, sehingga karyawan tidak 

merasa bingung dalam menghadapi kesalahan yang telah dilakukan 

dan dapat memperbaiki kesalahan tersebut. 

3. Pendisiplinan dilakukan secara langsung dengan segera 

Suatu tindakan dilakukan dengan segera setelah terbukti bahwa 

karyawan telah melakukan kesalahan sehingga karyawan dapat 

mengubah sikapnya secepat mungkin. 

4. Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan 

Dalam tindakan pendisiplinan dilakukan secra adil tanpa pilih 

kasih,siapapun yang telah melakukan kesalahan harus mendapatkan 

tindakan disiplin secara adil tanpa membeda-bedakan. 

5. Pimpinan hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu 

karyawan absen. 

Pendisiplinan hendaknya dilakukan dihadapan karyawan yang 

bersangkutan secara pribadi agar dia tahu telah melakukan 

kesalahan. 
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6. Setelah pendisiplinan hendaknya wajar kembali 

Sikap wajar hendaklah dilakukan pemimpin terhadap 

karyawan yang telah melakukan kesalahan tersebut, sehingga proses 

kerja dapat berjalan lancar kembali dan tidak kaku dalam bersikap. 

Salah satu syarat agar ditumbuhkan disiplin dalam lingkungan 

kerja adalah adanya pembagian pekerjaan yang tuntas sampai kepada 

pegawai atau pekerjaan yang paling bawah, sehingga setiap orang tahu 

dengan sadar apa tugasnya, bagaimana melakukannya, kapan pekerjaan 

dimulai dan kapan diselesaikan, seperti apa hasil kerja yang disyaratkan 

dan kepada siapa ia mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan itu. 

Disiplin harus dipelihara dalam lingkungan kerja. 

Penetapan tindakan disiplin dalam perusahaan sangatlah 

penting,karena sistem tindakan disiplin dan prosedur-prosedur yang 

diperlukan untuk proteksi terhadap hak-hak prosedural dari pegawai. 

Tindakan disiplin adalah langkah terakhir dalam mengawasi pegawai 

karena tindakan disiplin itu menandakan adanya kegagalan untuk saling 

menyesuaikan dengan kontrak (Gomes,2000:233) 

 

2.13. Upaya Peningkatan Disiplin 

Menurut Merto Prawiro (1980:57) untuk meningkatkan 

disiplin perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 
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1. Memberi pujian kepada pegawai yang telah menyelesaikan tugas 

dengan baik. 

2. Memberikan teguran kepada pegawai yang berbuat salah. 

3. Memberikan penjelasan dan penerangan mengenai hal–hal yang 

belum diketahui untuk menghilangkan rasa ragu-ragu. 

4. Memberikan latihan dan kegiatan yang berkesinambungan untuk 

menambah ketrampilan dan rasa percaya diri.  

 

2.14. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama dalam 

sebuah organisasi. Ketika dihadapkan pada tuntutan pelayanan publik 

yang prima, maka peningkatan manajemen sumber daya manusia harus 

menjadi salah satu agenda pokok dalam penataan organisasi. 

Menurut Hasibuan (2002:244) sumber daya manusia adalah 

kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, 

perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, 

sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi 

kepuasannya.sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus 

sebagai anggota dalam organisasi yang masing-masing memiliki peran 

dan fungsi (Siagian, 2001:181). 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sumberdaya manusia bersumber pada potensi manusia yang ada dalam 

suatu organisasi dan merupakan modal dasar bagi organisasi dalam 
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mencapai tujuan yang diinginkan. Pegawai merupakan sumber daya 

terpenting dan utama dalam suatu instansi, karena tanpa adanya pegawai 

aktivitas instansi tidak akan berjalan, pegawai berperan aktif dalam 

melakukan rencana, sistem, proses dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk 

mencapai hasil yang optimal, instansi harus menyiapkan para pegawai 

untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di waktu yang kan datang, 

pegawai harus melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengelolaan. 

 

2.15. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Salah satu tantangan yang akan dihadapi umat manusia di masa 

depan adalah untuk menciptakan organisasi yang semakin beraneka 

ragam tetapi sekaligus menuntut pengelolaan yang semakin efisien, 

efektif dan produktif, harus pula diterima pendapat bahwa 

ketergantungan organisasi pada manajemen sumber daya manusia yang 

semakin bermutu tinggi akan semakin besar pula. Tanpa mengurangi 

pentingnya perhatian yang tetap harus diberikan pada manajemen sumber 

daya manusia. Untuk mewujudkan situasi demikian, perlu peningkatan 

kesadaran tentang maksud dari semua kegiatan manajemen sumber daya 

manusia, yaitu untuk meningkatkan sumbangan sumber daya manusia 

terhadap keberhasilan organisasional (Siagan, 2001:25). 

Kebijaksanaan apapun yang dirumuskan dan ditetapkan 

dibidang sumber daya manusia dan langkah- langkah apapun yang 

diambil dalam manajemen sumber daya manusia itu, kesemuanya harus 
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berkaitan dengan pencapaian berbagai jenis tujuan yang telah ditetapkan 

untuk dicapai. Pada dasarnya berbagai tujuan tersebut dapat 

dikategorikan pada empat jenis , yaitu  tujuan masyarakat sebagai 

keseluruhan, tujuan organisasi yang bersangkutan, tujuan fungsional 

dalam arti tujuan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, dan 

tujuan pribadi para anggota organisasi. Cara pencapaian  tujuan tersebut 

sebagai berikut : 

a. Pencapaian Tujuan Masyarakat 

Tidak ada satupun organisasi yang dapat mempertahankan 

eksistensinya dan melestarikan keberadaannya tanpa mengkaitkan 

tujuan organisasi dengan tujuan masyarakat luas. Berarti manajemen 

setiap organisasi harus memiliki kepekaan terhadap tuntutan sosial 

yang ditujukan kepada organisasi mempunyai kewajiban sosial yang 

harus dipenuhinya. 

Bentuk nyata kegagalan suatu organisasi mengkaitkan 

pencapaian tujuannya dengan pencapaian tujuan masyarakat luas 

terlihat dalam dua wujud. Pertama ialah bahwa masyarakat akan 

kehilangan kepercayaan terhadap organisasi yang bersangkutan. 

Kedua, sebagai akibat hilangnya kepercayaan tersebut masyarakat 

tidak lagi memberikan dukungan kepada kebijaksanaan dan kegiatan 

organisasi tersebut. 

Jika organisasi kehilangan kepercayaan dan dukungan 

masyarakat, jelas bahwa cepat atau lambat kehancuran merupakan 
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akibatnya. Kewajiban sosial bagi suatu organisasi tidak hanya dari 

pertimbangan alturistik, akan tetapi juaga demi kepentingan organisasi 

sendiri. 

b. Pencapaian Tujuan Organisasi 

Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada 

peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekerja dalam 

organisasi ke arah tercapainya tujuan organisasi sebagai alat untuk 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kerja organisasi 

sebagai keseluruhan. Kenyataan ini semakin jelas apabila diingat 

bahwa satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia melakukan 

tugas- tugas penunjang, bukan melakukan tugas pokok. Artinya bahwa 

satuan kerja tersebut mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang 

diusahakan terwujud melalui berbagai langkah yang ditempuh dalam 

menyelenggarakan fungsinya. Akan tetapi tujuan- tujuan tersebut 

harus dalam kerangka pemikiran utama yaitu mendukung berbagai 

kegiatan pokok yang harus dilakukan oleh organisasi demi pencapaian 

berbagai tujuan dan sasarannya. 

c. Pencapaian Tujuan Fungsional 

Telah umum diketahui bahwa struktur suatu organisasi 

menggambarkan dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan pokok dan 

kegiatan penunjang. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah 

seluruh usaha yang dilakukan berkaitan langsung dengan tujuan dan 

berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi yang 
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bersangkutan. Sebaliknya yang dimaksud dengan kegiatan penunjang 

adalah keseluruhan upaya yang dibuat oleh satuan- satuan kerja 

tertentu yang, meskipun tidak terlibat langsung dalam usaha 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi, tetapi memberikan 

dukungan kuat kearah keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok 

“tugas fungsional”. 

Yang dimaksud dengan pencapaian tujuan fungsional dalam 

manajemen sumber daya manusia adalah keseluruhan langkah dan 

prosedur yang harus ditempuh oleh satuan kerja yang mengelola 

sumber daya manusia dengan memberikan kontribusi yang maksimal. 

Prosedur tersebut biasanya terdiri dari perancanaan, rekrutmen, 

seleksi, penempatan, pengupahan, dan penggajian, pembinaan karier, 

pendidikan dan pelatihan pemeliharaan hubungan kerja hingga 

pemberhentian, baik dalam bentuk pemutusan hubungan kerja atau 

pensiunan. 

Tujuan fungsional yang ingin dicapai adalah tersedianya sumber 

daya manusia yang ahli, terampil, mampu melaksanakan tugas dengan 

baik, dan kesetiaan pada organisasi. 

d. Pencapaian Tujuan Pribadi 

Aneka ragam tujuan pribadi berasal dari hakikat manusia 

sebagai makhluk yang multi faset, antara lain sebagai makhluk politik, 

insan ekonomi, dan sosial dengan jatidiri yang khas. Pada mulanya 

motif seseorang memasuki bagian organisasi adalah pencapaian tujuan 
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dan pemenuhan kepentingan pribadinya. Hal demikian adalah wajar, 

tetapi dalam meniti kariernya seseorang harus mau dan rela 

melakukan berbagai jenis penyesuaian. 

Artinya kesediaan semua anggota organisasi sebagai individu 

untuk membawakan tujuan dan kepentingan pribadinya kepada tujuan 

dan kepentingan organisasi sebagai keseluruhan, bahkan juga 

kepentingan masyarakat luas. Disinilah peranan manajemen sumber 

daya manusia menjadi sangat penting, sasarannya tidak lagi terbatas 

pada menjamin kepatuhan para anggota kepad ketentuan- ketentuan di 

bidang kepegawaian. Sehingga perlu pengarahan kepada 

maksimalisasi kontribusi yang mungkin diberikan oleh setiap orang ke 

arah tercapainya tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

2.16. Kerangka Berfikir 

Secara umum penyelenggaraan pelayanan publik mencakup lingkup 

pelaksanaan yang luas dan kompleks, serta dalam prosesnya mengandung 

kegiatan yang saling terkait dengan kegiatan atau tugas dan fungsi antara 

unit/ instansi yang satu dengan yang lainnya Dalam penyelenggaraan 

fungsi pelayanan publik yang lebih demokratis dan transparan tersebut 

adalah pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan, artinya harus sesuai 

kepentingan, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat dalam rangka 

memenuhi segala hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara 

sesuai kebijakan pemerintah, hal tersebut merupakan wujud kedisiplinan 
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dalam pelayanan publik. Wujud kedisiplinan dapat dilihat dari sumber 

daya manusia pada sebuah instansi, karena sumber daya manusia adalah 

faktor utama keberhasilan sebuah organisasi.  

Disiplin merupakan pendorong atau semangat pegawai dalam 

mencapai kepuasan. Disiplin menjadi landasan bagi pegawai dalam 

bertindak supaya tidak menyimpang dari aturan yang ada, ikatan moral 

untuk menegakkan disiplin memang merupakan suatu usaha yang sangat 

manusiawi. Oleh karena memulainya dengan cara menyentuh hati nurani 

agar mencapai kesadaran yang tinggi, penuh pengertian sehingga untuk 

melengkapi usaha-usaha secara formal yang disertai sanksi hukuman bagi 

mereka yang melakukan pelanggaran, melalaikan tugas atau kewajiban. 

Kewajiban tersebut harus terperinci dengan jelas, singkat, sederhana dan 

diketahui secara luas oleh pegawai melalui buku pedoman, surat yang 

ditempel di papan pengumuman atau dengan cara-cara yang lain.  

Perusahaan atau organisasi menginginkan disiplin yang baik dari 

setiap pegawai karena disiplin akan berpengaruh terhadap efisiensi dan 

efektifitas tugas dan pekerjaan trutama pada bidang pelayana publik. 

Dengan adanya kedisiplinan pelayanan akan dilakukan seefektif mungkin, 

apabila kedisiplinan tidak dapat dibentuk maka kemungkinan tujuan yang 

telah ditetapkan tidak dapat dacapai secara efektif dan efisien, sehingga 

untuk mewujudkan kedisiplinan tersebut dibutuhkan upaya-upaya yang 

dapat meningkatkan pelayanan publik.  
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Berdasarkan hal tersebut perusahaan harus memperhatikan faktor atau 

indikator yang dapat meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan 

disiplin. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar  No 1 : Kerangka Berfikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola- pola Pelayanan Publik 
Menurut Istianto( 2009:131), 
Pola atau model 
penyelenggaraan pelayanan 
umum adalah : 
1. Pola Pelayanan Fungsional 
2. Terpusat 
3. Gugus Tugas 
4. Terpadu  

 

Jenis- Jenis Disiplin Kerja 
Menurut Handoko (2001:208), 
disiplin dapat dibedakan 
menjadi 2 yaitu: 
1. Disiplin Preventif 
2. Disiplin Korektif 

Menurut Simamora (1997:746), 
bentuk-bentuk disiplin ada 3 
yaitu: 
1. Disiplin Manajerial 
2. Disiplin Tim 
3. Disiplin Diri 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian untuk karya ilmiah ini yang menjadi 

objek penelitian ini adalah pada. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Semarang I. Jl. Kimangunsarkoro 34. Semarang. 

KPPN Semarang I adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara yang terlatak di Kota Semarang , romawi I yang berada dibelakang 

nama Kota Semarang tersebut menunjukan kementrian/ lembaga yang 

dilayani oleh KPPN. Semarang I menangani Satuan Kerja Polri, BPK RI 

perwakilan Jateng, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian PU, 

Kementrian Pendidikan Nasional, Kemenperindag, Kemenakertrans, 

Kemendagri.  

 

3.2. Objek Kajian 

Objek kajian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002: 122). Adapun Objek kajian 

dalam penelitian ini  adalah bagaimana penerapan kedisiplinan pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara SemarangI dan bagaimana upaya 

peningkatan pelayanan publik melalui disiplin kerja pegawai pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. 
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3.3. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber data 

Dokumentasi berupa buku-buku literatur dari Kantor Pelayanan 

Perbendaharaaan Negara Semarang I. 

2. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti 

atau saksi utama dan kejadian yang lalu (Nazir, 1988: 58), data 

primer yang penulis peroleh melalui wawancara dengan salah 

satu karyawan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Semarang I. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan catatan tentang adanya suatu 

peristiwa maupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari 

sumber orisinil (Nazir, 1988: 59), data Sekunder yang penulis 

peroleh dari objek penelitian berupa sumber tertulis seperti 

dokumen dan arsip perusahaan, guna melengkapi data yang 

diperlukan. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 1988: 186). Kegiatan wawancara ini penulis lakukan 

melalui tanya jawab langsung dengan beberapa karyawan setempat 

sebagai narasumber yang berkompeten dibidangnya. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 

2006 :158). Dalam hal ini dokumen yang digunakan berasal dari 

literature dan dokumen instansi yang berupa catatan, buku profil, 

data pnerbitan SP2D dan struktur organisasi Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Semarang I. 

3. Metode Analisis Data 

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan metode 

analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode 

penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau 

menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi) 

(Arikunto, 2002: 9). Penulis menggunakan metode analisis 

deskriptif dimaksudkan agar memperoleh gambaran dan data 

secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

tinjauan tentang tingkat kedisiplinan pegawai pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. Pada metode ini 
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lebih menitik beratkan gambaran yang tepat dan apa adanya 

tentang obyek penelitian serta memaparkan dan menjelaskan 

tentang obyek yang dibahas. Penelitian deskriptif lebih 

menekankan pada ketajaman dan kepekaan berpikir dan 

menganalisis suatu masalah atau kecenderungan yang terjadi di 

lapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Semarang I 

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Semarang 1 (KPPN SMG I) 

KPPN Semarang I adalah salah satu KPPN Percontohan yang 

dibentuk dalam rangka reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh 

Departemen Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

KPPN Semarang 1 dalam kedudukannya sebagai KPPN Percontohan yang 

di Launching Direktur Jenderal Perbendaharaan pada periode keempat 

KPPN Percontohan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor KEP-02/PB/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang 

Penetapan KPPN Percontohan Tahap IV di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I beroperasi 

dengan 51 personil, yaitu satu orang kepala kantor, satu orang kasubbag 

umum, tiga kepala seksi dan 46 pegawai yang tersebar di Subbagian umum 

dan  tiga seksi teknis. Seluruh pejabat/ pegawai telah melalui assassement 

test yang dilakukan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan di setiap Kantor 

Wilayah, mencerminkan staff KPPN Semarang I adalah pegawai yang 
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memiliki kompetensi. Dalam hal ini ada dua pilar uama yaitu kompetensi 

jabatan dan kompetensi pegawai. 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan 

ujung tombak pelayanan publik yang dimiliki oleh Ditjen Perbendaharaan 

yang memberikan pelayanan berupa publik yang dimiliki oleh Ditjen 

Perbendaharaan yang memberikan pelayanan berupa pencairan dana 

APBN. 

KPPN Lahir seiring dengan terjadinya reorganisasi ditubuh 

Departemen Keuangan, sebagai bagian dari implementasi reformasi 

manajemen keuangan pemerintah, yaitu dengan terbentuknya Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. Perubahan mendasar dari fungsi KPKN menjadi 

KPPN adalah peniadaan fungsi ordonansering yang sebelumnya ada pada 

KPKN dan dialihkan kepada kantor/ satuan kerja kementrian/ lembaga. 

KPPN hanya menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (Comptabel) 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang nomor 17 tahun 2003 

dan Undang- undang nomor 1 tahun 2004. 

 

2.  Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Semarang I 

VISI : “Menjadi Pelaksana Fungsi Bendahara Umum Negara di 

Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel untuk 

mewujudkan Pelayanan Prima”. 
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MISI :  

a. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, 

tepat waktu, tepat jumlah dan tanpa biaya. 

b. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel. 

c. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat 

dan tepat waktu. 

 

3. Janji Layanan 

“Menjamin pencairan dana APBN tepat sasaran , tepat jumlah, tepat waktu 

dan tanpa biaya” 

4. Jenis Layanan 

JENIS LAYANAN 

Jenis dan penerima layanan KPPN terdapat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel  4.1.1.Jenis Layanan Pada KPPN Semarang I 

JENIS LAYANAN MITRA KERJA 

- Pencairan dana APBN 

melalui penerbitan Surat 

Perintah Pencairan Dana 

(SP2D) 

 

- Semua kantor/ Satker, 

Instansi Pemerintah 

dilingkungan Kementrian 

Negara/Lembaga 

- Penatausahaan penerimaan 

negara berupa pajak, Bea 

- Pemerintah Daerah 

(Provinsi dan Kabupaten/ 
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Cukai dan PNBP 

 

Kota) 

- Penyusunan Laporan 

Keuangan Tingkat Kuasa 

BUN 

 

- Masyarakat luas termasuk 

dunia usaha 

- Bimbingan Teknis kepada 

mitra kerja dalam 

pelaksanaan anggaran dan 

pertanggungjawaban 

pelaksana anggaran 

 

- Instansi pemerintah pada 

Kementrian Negara/ 

Lembaga dan Pemerintah 

Daerah 

 

5. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Semarang I 

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan RI No. 

134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa tugas KPPN adalah 

melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, 

penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Fungsi KPPN secara 

umum menyelenggarakan : 
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a. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran 

berdasarkan peraturan perundang- undangan; 

b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara 

atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara); 

c. Penyaluran Pembiayaan atas beban APBN; 

d. Penilaian dan Pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah 

disalurkan; 

e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan 

dari Kas Negara 

f. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang; 

g. Penyusunan Laporan Realisasi pembiayaan yang berasal dari 

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; 

h. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

i. Penyelenggaraan Verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi 

j. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaaan 

k. Pelaksanaan kehumasan 
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6. Struktur Organisasi 

 

Gambar No 2  

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I 

Fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian-bagian 

organisasi yang terdapat pada KPPN Semarang 1 adalah sebagai berikut: 

1. Sub Bagian Umum  

Sub bagian umum dipimpin oleh Kasubbag umum mempunyai tugas 

dan wewenang sebagi berikut: 

a. Melakukan urusan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku  

b. Melakukan administrasi DP3, LP2P, dan KP4 sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

c. Menyelenggarakan urusan absensi pegawai dalam rangka disiplin 

pegawai. 

d. Melakukan penatausahaan persuratan dan administrasi kantor. 

Pj. Kepala Kantor
Ruth Ida Lestari

Seksi Pencairan Dana
Donatus Agus s

Seksi Bank/Giro 
Pos

Suharto

Seksi Verifikasi dan 
Akuntansi
Asep .S

Sub Bagian Umum 
Djoko Basuki
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e. Melakukan penatausahaan dokumen anggaran (DIPA/ dokumen 

lain yang dipersamakan ). 

f. Melakukan penatausahaan Surat Perintah Membayar(SPM), 

pencetakan SP2D, Daftar Penguji SP2D, serta penyerahan dan 

pengiriman  SP2D. 

g. Melakukan penatausahaan penerimaan negara melalui potongan 

Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan SP2D-nya 

dalam rangka pelaksanaan Modul Penerimaan Negara (MPN). 

h. Mengkoordinasikan penghapusan arsip sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

2. Seksi Pencairan Dana 

Seksi Perbendaharaan I dipimpin oleh Kas Perbendaharaan I 

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. Melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran yang 

digunakan sebagai dasar pembayaran. 

b. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan mengenai pengujian 

terhadap SPM Gaji atau Belanja pegawai lainnya. 

c. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan mengenai pengujian 

terhadap SPM Non Belanja Pegawai (SPM-UP, SPM-TUP, SPM-

GUP, dan SPM-LS). 

d. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan mengenai pengujian 

terhadap SPM yang bersumber dari PHLN (SPM-UP, SPM-TUP, 

SPM-GUP dan SPM-LS). 
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e. Melakukan penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang 

yang telah disalurkan. 

f. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan mengenai pengujian 

terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Alokasi Umum 

(DAU)/ Dana Alokasi Khusus (Dak). 

g. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan mengenai pengujian 

terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) Pembagian Hasil 

Penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21. 

h. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan mengenai pengujian 

terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) perhitungan Pihak 

Ketiga. 

i. Melaksanakan kewenagngan perbendaharaan mengenai penerbitan 

Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) untuk penerbitan 

SPM. 

j. Melaksanakan kewenangan Perbendaharaan mengenai pengujian 

SPM-SKPA untuk penerbitan SP2D. 

k. Melakukan pengesahan Surat Keterangan Pemberitahuan 

Pembayaran (SKPP) karena pindah, pensiun atau meninggal dunia. 

l. Melakukan penatausahan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNPB). 

m. Melakukan penyusunan laporan penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNPB). 

n. Melakukan penyusunan laporan realisasi pembayaran. 
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o. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

p. Melakukan penyusunan tanggapan Laporan hasil Pemeriksaan 

(LHP). 

3. Seksi Bank/Giro Pos 

a. Melakukan pembayaran pengeluaran negara 

b. Menerbitkan Surat Kuasa Umum (SKU) PBB/BPHTB 

c. Melakukan penelitian atas SPM-PHP-PBB/BPHTB 

d. Melakukan penatausahaan penerimaan negara melalui potongan 

SPM 

e. Melakukan dropping dana ke Bank Operasional I (BO I) 

f. Menatausahaan penerimaan dan pengeluran uang melalui rekening 

KPPN pada Bank Indonesia. 

g. Menatausahakan pengiriman tambahan uang dari KPPN Induk 

kepada KPPN bukan Induk. 

h. Melaksanakan rekening pengeluaran bersaldo nihil pada Bank 

mitra Kerja KPPN dalam rangka penerapan Treasury Single 

Account (TSA). 

i. Memantau ketertiban pelaksaan rekening pengeluaran bersaldo 

nihil Pada Bank Mitra kerja KPPn dalam rangka penerapan  

Treasury Single Account (TSA). 

j. Menyusun daftar selisih saldo antara Bank Indonesia atau Bank 

Operasional/ Kantor Pos dengan pembukuan KPPN. 
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k. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana 

l. Melakukan rekonsiliasi terhadap tagihan jasa perbendaharaan 

melalui giro pos 

m. Menyusun daftar selisih sald antara bank Indonesia/ Bank 

Operasional/ Kantor Pos dengan pembukuan KPPN. 

n. Melakukan penyusunan Laporan Kas Posisi (LKP) 

o. Mengkoordinasikan penyusunan laporan peratanggungjawaban 

penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum. 

p. Melakukan penyusunan laporan Jasa Giro Bank Operasional I 

q. Melakukan penyusunan Laporan Penerimaan dan Pembagian 

PBB/BPHTB. 

r. Menyiapkan bahan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

dari aparat Pengawasan Fungsional. 

s. Melakukan pembukuan pelimpahan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) dari Bank Persepsi/Bank Operasional (BO) 

t. Melakukan pembukuan atas penerimaan dan Pembagian Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) dari Bank Operasional III (BO III) 

u. Memelihara database dari Program aplikasi Bendum  

v. Melakukan penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional. 
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w. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, Dan LAKIP 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 

4. Seksi Verifikasi dan Akuntansi 

a. Menatausahakan  dokumen sumber 

b. Melakukan perekaman saldo Uang Persediaan (UP) sisa tahun 

anggaran yang lalu.  

c. Melakukan proses pengolahan data ke dalam aplikasi komputer 

Seksi Verifikasi dan Akuntansi  

d. Melakukan Verifikasi terhadap dokumen sumber  

e. Menindaklanjuti temuan kesalahan  

f. Melakukan rekonsiliasi internal antara Seksi Verifikasi dan 

Akuntansi dengan Seksi Bank atau Giro Pos. 

g. Melaksanakan pembuatan laporan keuangan  

h. Melakukan rekonsiliasi dengan satuan kerja 

i. Menerbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan 

(SP2LK)/Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi  

j. Menerbitkan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) atas 

permintaan dari pengguna anggaran atau pihak lain 

k. Melakukan penyusunan tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) 

l. Menyusun bahan masukan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.  
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4.1.2. Tingkat Pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Semarang I 

Berdasarkan penelitian pelaksanaan pelayanan pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara  Semarang  diperoleh  sebagai berikut: 

1. Pola Pelayanan Publik 

Pola pelayanan pada KPPN Semarang menggunakan pola pelayanan 

fungsional atau pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan 

kewenangannya. Pembagian pekerjaan didasarkan pada fungsi yaitu 

front office, middle office dan back office. 

a. Front office adalah unit/pegawai yang pertama kali berhubungan 

secara langsung dengan mitra kerja stakeholder. 

b. Middle office adalah unit yang memproses lebih lanjut pekerjaan 

yang dilakukan Front Office dan tidak secara langsung 

berhubungan dengan mitra kerja/stakeholder. 

c. Back office adalah unit/ pegawai yang merupakan muara terakhir 

penyelesaian pekerjaan di KPPN yang terkait dengan 

penyelesaian laporan yang bersifat accountability report. 

d. Front office melaksanakan fungsi : 

Penerimaan dan pengujian SPM Non Belanja Pegawai secara 

struktural berada dibawah Seksi Perbendaharaan, penerimaan 

SPM dan Belanja Pegawai dan surat- surat lainnya 

(SKPP,LHP,Bank Persepsi,dll). 
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e. Customer service yang memfasilitasi satker yang mengalami 

permasalahan subtantif maupun aplikasi bersifat konseling. 

f. Untuk penyelesaian SP2D Non Belanja Pegawai, tidak ada 

pembagian pekerjaan secara departemental/ satker pada level staf 

seksi perbendaharaan. 

g. Pencetakan Konsep dan Net SP2D dilaksanakan secara 

bersamaan di Seksi Perbendaharaan. 

h. Pencetakan daftar Penguji dilakukan di Seksi Bank/Giro Pos. 

2. Prinsip Pelayanan Publik 

a. Kesederhanaan 

Prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah dilaksanakan 

oleh publik yang meminta pelayanan , maka KPPN menyusun 

prinsip- prinsip penyelesaian pekerjaan yang sederhana sebagai 

berikut : 

a.1)Proses penyelesaian pekerjaan dilakukan penyederhanaan proses 

penyelesaian pekerjaan khususnya penyelesaian SP2D Non 

Belanja Pegawai. 

a.2)Dalam penyelesaian pekerjaan khususnya SP2D, setiap 

dokumen hanya diproses sekali oleh pejabat/ pegawai (tidak ada 

pekerjaan mengulang). 

a.3)Alur penyelesaian pekerjaan dilakukan berdasarkan fungsi 

(Front Office, Middle Office dan Back Office). 
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a.4)Proses penyelesaian pekerjaan dilakukan, misalnya pengujian 

ketersediaan dana, pengartuan kartu pegawai dilakukan melalui 

dukungan teknologi informasi. 

b. Kejelasan dan kepastian  

Kejelasan dan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang, mengenai: 

b.1) Prosedur Tata Cara Pelayanan yang berawal dari front office 

yakni unit/pegawai yang berhubungan secara langsung dengan 

pegawai melalui loket 6 loket yang disediakan meliputi bagian 

Vera, Bank Giro/Pos , Seksi Perbendaharaan  untuk diperiksa 

kelengkapan Upload ADK, cetak routing slip kemudian 

berlanjut pada middle office untuk memproses pekerjaan 

secara langsung dan terakhir pada back office yang 

penyelesaian pekerjaan di KPPN terkait dengan penyelesaian 

laporan yang bersifat accountabilty report . 

b.2) Persyaratan Pelayanan baik persyaratan teknis maupun 

administratif ,dapat dilihat dari penanganan belanja pegawai 

yakni sebelum  dilakukan pengalihan administratif penanganan 

belanja pegawai ke satker, penyelesaian SPM Belanja Pegawai 

oleh pemroses perbendaharaan dibagi berdasarkan pembagian 

pekerjaan, SPM Belanja pegawai beserta kelengkapannya 

disampaikan dan diterima oleh loket Front Office, sejalan 

dengan penyerahan kewenangan Ordonateur ke depan akan 
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dilakukan penyerahan dan pengalihan administrasi belanja 

pegawai kepada satker. 

b.3) unit kerja atau satker yang dilayani meliputi 

Kementrian/Lembaga yakni Pendidikan Nasional, Badan 

Pertanahan Nasional, Keuangan, Perindustrian dan 

Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Permukiman 

dan Prasarana Wilayah, Kepolisian RI, Komisi Pemilihan 

Umum, Subsidi dan Transfer, Hukum dan Perundang-

undangan, Dalam Negeri, Koperasi dan UKM, Sosial, 

Pertanian, Perpustakaan Nasional. 

b.4) Rincian biaya /tarif pelayanan dan tarif pembayaran pada 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I 

dilaksanakan berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yakni tanpa biaya. 

b.5) Kepastian bahwa tagihan dapat dibayar, bisa diperoleh dari 

petugas Front Office ketika SPM dan lampirannya diserahkan 

diloket.Mengintegrasikan pelayanan penyelesaian SP2D 

sehingga penyelesaian SP2D sejak SPM diterima secara benar 

dan lengkap hingga ditandatanganinya advist list oleh kepala 

kantor diperlukan waktu tidak lebih dari 1 (satu)jam. Jadwal 

waktu penyelesaian pelayanan berdasarkan waktu penyelesaian 

SPM Belanja Pegawai masih berlaku sebagaimana ketentuan 
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selama ini berdasarkan Perdirjen Nomor 66/P6/2005 yakni 

Input-Proses-Output 1(satu) Hari Kerja. 

c. Keamanan 

Proses serta hasil pelayanan sesuai kepastian hukum sesuai 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas 

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pegawai. 

d. Keterbukaan 

Prosedur, persyaratan, satker yang dilayani, waktu 

penyelesaian,tarif di informasikan secara terbuka melalui lisan 

maupun tulisan sehingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Semarang I menggunakan Running Text dan Layar LCD sebagai 

bagian dari penyampaian info kepada satker tentang SP2D yang 

sedang diproses dan yang telah jadi dan penyampaian info tentang 

hal- hal yang baru misalnya update aplikasi ataupun agenda yang 

akan dilaksanakan oleh KPPN Semarang I. Running Text dan LCD 

diletakan di back drop didepan ruang tunggu, sehingga satker dapat 

melihat dan membaca berkaitan dengan SPM yang dicairkan 

melalui layer LCD serta mengetahui agenda KPPN Semarang I 

melalui layar running text. 

e. Efisien 

Persyaratan pelayanan dibatasi hanya untuk pelayanan yag 

diberikan, yaitu Pencairan dana APBN melalui penerbitan Surat 



62 
 

 

Perintah Pencairan Dana (SP2D),Penatausahaan penerimaan negara 

berupa pajak, Bea Cukai dan PNBP, Penyusunan Laporan 

Keuangan Tingkat Kuasa BUN, Bimbingan Teknis kepada mitra 

kerja dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban 

pelaksana anggaran. Berikutnya data- data yang sudah lengkap tidak 

diakukan prose pengulangan 

f. Ekonomis 

Menjamin pencairan dana APBN tepat sasaran , tepat jumlah, tepat 

waktu dan tanpa biaya. 

g. Keadilan yang merata 

Jangkauan Pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Semarang I 

meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, 

dan Kabupaten Salatiga. 

h. Ketepatan waktu 

Pelaksanaan proses pelayanan pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara selama 1(satu) hari dan penyelesaian SP2D 

selama 1(satu ) jam. Untuk mengefektifkan pelayanan maka kepala 

kantor mengoptimalisasi monitoring dan evaluasi. Untuk 

mengetahui indikator ketepatan waktu pelayanan dapat dilihat dari 

data penerbitan SP2D bulan Januari- Mei Tahun Anggaran 2011. 
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TABEL (1) 4.1.2. 
Penerbitan SP2D KPPN Semarang I Januari-Mei  T.A. 2011 

 
No  Bulan  Jumlah 

SP2D 

Tepat 

wktu 

(jumlah) 

Terlambat 

(jumlah) 

% 

1. Januari  192 192 0 100,00 

2. Februari 816 812 4 99,50 

3. Maret 1834 1833 1 99,94 

4. April 2379 2375 4 99,83 

5. Mei 2700 2698 2 99,92 

Total  5 bulan 7921 7910 11 99,01 

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I 

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa ketepatan 

waktu penyelesaian penerbitan SP2D sudah cukup baik, hal ini dapat 

dilihat dari jumlah SP2D yang masuk dan diterbitkan sebanyak 7921, 

tepat waktu berjumlah 7910 dan yang tidak tepat waktu berjumlah 11 

dengan tingkat presentase ketepatan waktu penyelesaian penerbitan 

SP2D 99,01%. Angka ini menunjukan bahwa pelayanan pada KPPN 

Semarang I telah memenuhi standar operasional dengan tingkat 

kedisiplinan waktu yang baik. Sedangkan ditemukannya ketidak tepatan 
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waktu pada penerbitan SP2D sebagian besar dipengaruhi oleh SP2D yang 

penyelesaiannya tidak harus 1 jam (gaji dsb). 

3. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Semarang dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik adalah : 

a. Kepemimpinan 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan di KPPN Semarang, 

memiliki strategi KPPN yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I dalam 

Kementerian Keuangan Tahun 2011, kepala kantor membuat 

pernyataan kesanggupan dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I, Kepala 

Kantor melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan 

untuk mencapai target kinerja , bersedia untuk dilakukan evaluasi 

atas capaian kinerja kapanpun diperlukan, dan menerima segala 

konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

b. Pendidikan 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan maka kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) KPPN Semarang I diperhatikan melalui 

pengembangan pegawai, antara lain melakukan sosialisasi kepada 

satker tentang ketentuan/ peraturan yang baru dan memberikan 



65 
 

 

kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti Diklat dan 

melanjutkan kuliah atas biaya negara maupun biaya sendiri. 

c. Perencanaan 

Untuk meningkatkan profesionalitas pegawai KPPN Semarang I 

berpedoman pada Penetapan Keputusan  Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor KEP-168/PB/2007 Tentang Pedoman 

Manajemen Kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Manajemen kinerja menurut peraturan tersebut adalah proses 

pengelolaan kinerja dengan maksud untuk meningkatkan prestasi 

kerja dan kompetensi pegawai serta unit- unit di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perendaharaan dalam rangka meningkatkan 

kinerja dengan mengacu pada perencanaan kinerja yang meliputi 

penetapan sasaran target dan penyusuna indikator kinerja utama di 

tingkat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang kemudian 

diturunkan ke tingkat staf berdasarkan visi yakni “Menjadi 

Pelaksana Fungsi Bendahara Umum Negara di Daerah Yang 

Profesional Transparan dan Akuntabel untuk mewujudkan 

Pelayanan Prima” serta Misi “Menjamin pencairan dana APBN 

tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tanpa 

biaya” 

d. Review 

Sebagai bahan untuk mencapai tujuan kualitas yang lebih baik, 

KPPN Semarang I menyediakan tabung indikator tingkat kepuasan 
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pelayanan kinerja bagi para satker. Tabung indikator diletakan 

diluar area pelayanan demi menjamin kebebasan para stakeholder 

dalam memberikan penilaian kepuasan atas pelayanan yang 

diberikan oleh KPPN Semarang I. Berikut presentase berdasarkan 

tabung indikator yang dimasukan ke dalam tabel : 

TABEL (2) 4.1.2. 
Tingkat Kepuasan Pelayanan Kinerja KPPN Semarang I 

Periode Mei 2011 
 

No Indikator Jumlah Presentase 

1. Sangat baik 20 20% 

2. Baik 75 75% 

3. Cukup 3 3% 

4. Kurang baik 1 1% 

5. Tidak baik 1 1% 

  100  

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I 

e. Komunikasi 

Melakukan dan mewujudkan komunikasi dengan baik antar 

pegawai maupun dengan mitra kerja, pada KPPN Semarang I 

diwujudkan dalam sosialisasi kepada satker serta adanya kegiatan 

sambung rasa yang diadakan setiap bulan pada minggu terakhir. 

Kegiatan ini memupuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan 
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sehingga menciptakan komunikasi yang efektif di KPPN Semarang 

I. 

f. Penghargaan dan Pengakuan (Total Human Reward) 

Penghargaan dan pengakuan diberikan melalui pemberian 

penghargaan kepada satker dalm rangka Penilaian Rekonsiliasi 

Laporan Keuangan Tingkat Satker. 

 

4.1.3. Penerapan Kedisiplinan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Semarang I 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kantor 

Pelayanan Negara Semarang I, penerapan kedisiplinan sangat 

diperlukan dalam peningkatan pelayanan karena disiplin mempengaruhi 

tingkat kinerja pegawai yang berdampak pada kualitas pelayanan KPPN 

Semarang I, penerapan disiplin yang dilaksanakan KPPN Semarang I 

dilihat dari : 

1. Ketepatan waktu 

Yaitu para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur. 

Sehingga segala aktivitas pelayanan dapat berjalan semaksimal 

mungkin. Indikator ketepatan waktu meliputi masuk kantor tepat 

waktu sesuai dengan jam masuk kerja yang sudah ditetapkan oleh 

kantor, dan pulang dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan kantor. Pada indikator ketepatan waktu dapat dilihat 
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pada absensi dari 46 pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara Semarang I. 

Tabel (3) 4.1.3 
Ketepatan Waktu Masuk dan Pulang Kerja Pegawai Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I 
Januari- Mei 2011 

 

No 

 

Bulan 

Tepat 

Masuk 

Kantor 

Tidak Tepat 

Masuk 

Kantor 

Tepat 

Pulang 

Kantor 

Tidak Tepat 

Pulang 

Kantor 

1 Januari 30 orang 

65% 

16 orang 

35% 

40 orang 

87% 

6 orang 

13% 

2 Februari 40 orang 

87% 

6 orang 

13% 

44 orang 

96% 

2 orang 

4% 

3 Maret 38 orang 

83% 

8 orang 

17% 

44 orang 

96% 

2 orang 

4% 

4 April 42 orang 

91% 

4 orang  

9% 

42 orang 

91% 

4 orang 

9% 

5 Mei 38 orang 

83% 

8 orang 

17% 

45 orang 

98% 

1 orang 

2% 

Rata-rata 37 orang 

80% 

8 orang 

17% 

43 orang 

93,5% 

3 orang 

6,5% 

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I, 2011 

  Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan pegawai Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I kurang baik. 

Dikatakan demikian karena pegawai yang tidak tepat masuk kantor 
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dan tidak tepat pulang kantor lebih dari 2% melebihi standar yang 

ditetapkan pada instansi yaitu 2% atau maksimal 5 orang. Rata-rata 

setiap bulannya  jumlah pegawai yang tidak tepat masuk kantor lebih 

dari 2% sebanyak 8 orang atau 17% Sedangkan rata-rata setiap 

bulannya jumlah pegawai tidak tepat pulang kantor sebanyak 6,5%. 

Hasil penelusuran kepada pegawai, pada penerapan kedisiplinan 

pegawai dilihat dari ketepatan waktu, ditemukan beberapa alasan 

keterlambatan antara lain : 

a) Bangun kesiangan 

b) Terkena macet, dan  

c) Khususnya kaum wanita yang paling terlihat datang 

terlambat dengan alasan urusan keluarga. 

Mereka melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini akan 

menyebabkan terlambatnya pekerjaan terutama pada pelayanan 

karena pegawai yang datang terlambat tentu menyelesaikan 

pekerjaannya pun dilaksanakan dengan gugup, sedangkan 

pegawai yang pulang lebih awal dari jam kerja dikarenakan 

urusan keluarga. 

2. Kesetiaan / patuh pada aturan 

Yaitu sikap taat dan patuh dalam mengenakan seragam atau dalam 

melaksanakan komitmen yang telah di setujui bersama dan terhadap 

peraturan tata tertib yang telah ditetapkan. Indikator kesetiaan / 

patuh pada aturan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
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Semarang I meliputi harus menggunakan seragam yang sudah di 

tetapkan oleh instansi, berpenampilan rapi ditempat kerja (instansi), 

bersikap dan bertingkahlaku secara santun terhadap atasan dan rekan 

kerja, menunjukan sikap kerja yang baik dan bertanggung jawab 

terhadap pekerjaannya, dan menghormati dan patuh terhadap 

pimpinan. 

Sebagai contoh setiap hari Senin pegawai diwajibkan memakai 

pakaian putih hitam, Selasa seragam kemeja hijau, Rabu memakai 

kemeja berwarna merah muda, kamis memakai kemeja berwarna 

hitam dan Jum’at memakai pakaian olahraga karena hari jum’at 

semua pegawai diwajibkan mengikuti senam pagi dan pegawai yang 

sedang akan melanjutkan pekerjaan bisa mengganti pakaian olah 

raga dengan batik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis 

dengan Bapak Djoko Basuki, selaku kepala sub bagian umum dan 

kepegawaian mengatakan bahwa kedisiplinan pegawai berkaitan 

dengan cara berpakaian sudah baik. Hal ini ditunjukan setiap harinya 

pegawai yang berpakaian tidak sesuai peraturan kurang dari 5 orang 

atau 12,5 %. Bahkan pada hari senin semua pegawai berpakaian 

sesuai peraturan. Sehingga hari Senin dapat dikatakan pegawai 

dalam melaksanakan kaitannya dengan cara berpakaian sudah sangat 

baik. 
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3. Penggunaan perlengkapan atau peralatan kantor 

Yaitu sikap hati-hati dalam menggunakan perlengkapan atau 

peralatan kantor dapat menunjukan bahwa seseorang memiliki 

disiplin kerja yang baik, sehingga peralatan kantor dapat terhindar 

dari kerusakan. Indikator penggunaan perlengkapan atau peralatan 

kantor di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I 

meliputi menggunakan peralatan kantor secara hati-hati, mampu 

mengoperasikan perlengkapan atau peralatan kantor dengan baik, 

merapikan peralatan kantor yang sudah dipakai pada tempatnya, dan 

merawat dan menjaga peralatan kantor secara hati-hati. 

Sebagai contoh pegawai menggunakan komputer hanya untuk 

menyelesaikan pekerjaan dinas agar tidak digunakan untuk urusan 

pribadi seperti bermain game,chating dll. Hal itu dilakukan dengan 

memasang tulisan atau peringatan di atas monitor yang berbunyi 

gunakan komputer seperlunya. 

4. Kehadiran 

Yaitu hadir tepat pada waktunya tanpa alasan apapun. Indikator 

kehadiran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I 

meliputi: hadir tepat pada waktunya tanpa alasan apapun, melakukan 

absensi sebelum melaksanakan kegiatan kantor ini dapat dilihat pada 

absensi ketepatan waktu kehadiran pada pegawai Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Semarang I. 
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Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ani Murbiati selaku pengurus 

kepegawaian bahwasanya untuk pelaksanaan absensi pegawai sudah 

dilakukan secara optimal, walaupun masih terdapat beberapa 

pegawai yang berangkat kerja terlambat seperti tabel 4.1.3. 

 

4.1.4. Upaya Penerapan Kedisiplinan Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Publik Pada KPPN Semarang I 

Untuk meningkatkan pelayanan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara melakukan berbagai perbaikan dari berbagai aspek, antara lain : 

1. Aspek Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah salah satu modal utama dalam sebuah 

organisasi. Ketika dihadapkan pada tuntutan pelayanan publik yang 

prima, maka peningkatan manajemen sumber daya manusia menjadi 

agenda pokok dalam penataan organisasi. Oleh karena itu KPPN 

Semarang I melakukan berbagai upaya peningkatan disiplin pegawai 

dan pengelolaan kinerja pegawai, kedua hal tersebut dituangkan 

dalm Kode Etik Pegawai dan Pedoman Manajemen Kinerja 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

a. Kode Etik Pegawai 

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan, 

disusunlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PM.5/2007 
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tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

yang memuat nilai-nilai dasar pribadi, kewajiban dan larangan, 

sanksi serta mekanisme penjatuhan sanksi. Dengan demikian 

setiap tindakan pegawai KPPN Semarang I selalu diarahkan 

dalam kerangka organisasi dan publik. Pegawai KPPN yang 

mempunyai tugas memberikan pelayanan langsung kepada satker 

harus berpegang pada nilai-nilai dasar pribadi terutama sikap 

profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan 

pelanggan (customer service oriented). 

a.1)Memberikan pelayanan prima kepada publik atau mitra kerja 

dan melaksanakan tugas sesuai Prosedur Sandar Operasi 

penuh tanggungjawab,jujur dan profesional. 

a.2)Pegawai KPPN dilarang bersifat diskriminatif, menerima 

pemberian dalam bentuk apapun dari perorangan/lembaga 

secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan 

pegawai memiliki kewajiban yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas, memanfaatkan kewenangan jabatan dan 

pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi, 

membantu,melindungi, bekerjasama atau menyuruh pihak 

lain melakukan tindak pidana di bidang perbendaharaan. 

a.3)Apabila larangan dilanggar maka ada sanksi berupa sanksi 

moral yakni permohonan maaf secara lisan dan tertulis/ 

pernyataan penyesalan serta adanya hukuman disiplin 
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berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 

dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil 

b. Manajemen Kinerja 

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 

KEP-168/PB/2007 Tentang Pedoman Manajemen Kinerja 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, manajemen kinerja adalah 

proses pengelolaan kinerja dengan maksud untuk meningkatkan 

prestasi kerja dan kompetensi pegawai serta unit-unit di 

lingkungan dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan secara keseluruhan, meliputi : 

b.1) Tahap Perencanaan kinerja meliputi penetapan target kinerja 

dan penyusunan indikator kinerja utama di tingkat Direkorat 

Jenderal Perbendaharaan yang kemudia diturunkan secara 

berjenjang ke tingkat staf. 

b.2) Tahap Pemantauan/ Peninjauan Kinerja dilaksanakan oleh 

atasan secara perodik (setiap bulan, triwulan,semester dan 

tahun). Tahap ini meliputi identifikasi masalah atau 

hambatan, menentukan tindak lanjut untuk mengatasi 

hambatan dan memberikan bimbingan, konsultasi, nasehat 

dan umpan balik. 

b.3) Tahap Penilaian Penghargaan (Reward). Pegawai yang 

memiliki prestasi kerja yang baik dapat diberikan 

penghargaan berupa pengusulan mendapat Satya Lencana, 
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Penyertaan dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai, 

Peningkatan Job Grade dan pengusulan mutasi,rotasi, atau 

promosi ssebagai insentif 

b.4) Tahap Pembinaan dan Pemberian Hukuman (punishment) 

yakni bagi pegawai yang kinerjanya menurun dilakukan 

mentoring, bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan dan 

penyertaan dalam pelatihan. Bagi pegawai yang melanggar 

kode etik atau melanggar peraturan kepegawaian diberikan 

hukuman berupa penurunan job grade, pengusulan mutasi, 

rotasi atau demosi serta penjatuhan hukuman disiplin. 

2. Aspek Tata Laksana 

Tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi syarat dari sisi 

kompetensi dan moralitas, perlu ditunjang dengan adanya prosedur 

kerja yang jelas, sederhana serta dapat dipertanggungjawabkan yang 

dapat dijadikan pedoman bagi setiap pegawai untuk melaksanakan 

tugas. Untuk itu telah disusun Standard Operating Procedures 

(SOP) setiap penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan 

aspek penyederhanaan prosedur dan transparansi dalam setiap proses 

penyelesaian pekerjaan KPPN sebagai ujung tombak pelayanan 

publik melaksanakan 2 jenis layanan unggulan dari 3 jenis layanan 

unggulan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu 

penyelesaian SP2D dan Penetausahaan Penerimaan Negara melalui 

Modul Penerimaan Negara (MPN). 
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3. Dukungan Teknologi Informasi 

Untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyelesaian 

pekerjaan, perlu dioptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 

sehingga dapat dikurangi pekerjaan yang sifatnya manual dan 

banyak menyita waktu. Pemanfaatan teknologi informasi dalam 

proses penyelesaian pekerjaan di KPPN Semarang I antara lain 

berupa spesimen tanda tangan, pengujian ketersediaan dana, serta 

pengkartuan kartu pengawasan kredit. Dilihat dari sisi transparansi, 

penggunaan teknologi informasi akan lebih mempermudah pihak- 

pihak yang berkepentingan dengan layanan yang diberikan untuk 

mengakses dan memantau proses penyelesaian pekerjaan. 

 

4.1.5. Kendala- kendala Dalam Penerapan Kedisiplinan Meningkatkan 

Pelayanan Publik 

1. Ketidaktepatan pegawai masuk kerja dengan berbagai alasan yang 

menghambat ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. 

2. Ketidaktepatan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga keluar dari 

target perencanaan. 

3. Kurangnya pemanfaatan tabung indikator kepuasan pelayanan yang 

telah disediakan sehingga menghambat proses review. 

4. Kurangnya pemahaman mitra kerja terhadap prosedur pelayanan 

sehingga harus diberikan petunjuk secara langsung, hal ini 

menghambat proses waktu pelayanan. 
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4.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I untuk penerapan kedisiplinan 

dalam upaya meningkatkan pelayanan publik mencakup amanat Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan, 

disusunlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PM.5/2007 tentang Kode 

Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memuat nilai-nilai 

dasar pribadi, kewajiban dan larangan, sanksi serta mekanisme penjatuhan 

sanksi. Dengan demikian setiap tindakan pegawai KPPN Semarang I selalu 

diarahkan dalam kerangka organisasi dan publik. Pegawai KPPN yang 

mempunyai tugas memberikan pelayanan langsung kepada satker harus 

berpegang pada nilai-nilai dasar pribadi terutama sikap profesional, 

transparan dan berorientasi pada pelayanan pelanggan (customer service 

oriented). 

Peraturan tersebut dilaksanakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Semarang I cukup baik melalui pola pelayana publik yakni Pekerjaan 

didasarkan pada fungsi yaitu front office, middle office dan back office. 

Teknis operasional penyelesaian pekerjaan ini diharapkan mencapai ketepatan 

waktu yang telah ditentukan, sehingga masing-masing fungsi harus 

menjalankan tugasnya dengan disiplin untuk memberikan pelayanan yang 

prima. 
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Langkah selanjutnya adalah melalui prinsip- prinsip pelayanan publik 

berdasarkan kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, 

efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktu penyelesaian 

pekerjaannya,yakni Proses penyelesaian pekerjaan dilakukan penyederhanaan 

proses penyelesaian pekerjaan khususnya penyelesaian SP2D Non Belanja 

Pegawai, dalam penyelesaian pekerjaan khususnya SP2D setiap dokumen 

hanya diproses sekali oleh pejabat/ pegawai (tidak ada pekerjaan mengulang), 

Alur penyelesaian pekerjaan dilakukan berdasarkan fungsi (Front Office, 

Middle Office dan Back Office), Proses penyelesaian pekerjaan dilakukan 

misalnya pengujian ketersediaan dana dan pengartuan kartu pegawai 

dilakukan melalui dukungan teknologi informasi, kepastian bahwa tagihan 

dapat dibayar, bisa diperoleh dari petugas Front Office ketika SPM dan 

lampirannya diserahkan diloket, mengintegrasikan pelayanan penyelesaian 

SP2D sehingga penyelesaian SP2D sejak SPM diterima secara benar dan 

lengkap hingga ditandatanganinya advist list oleh kepala kantor diperlukan 

waktu tidak lebih dari 1 (satu)jam. 

Dari hasil penelitian dari data- data yang diperoleh pada KPPN 

Semarang I , penulis membahas tingkat ketepatan waktu penyelesaian 

pekerjaan yang cukup baik dapat dilihat dari presentase jumlah SP2D yang 

masuk dan diselesaikan secara tepat waktu maupun tidak tepat waktu. Hal ini 

membuktikan tingkat pelayanan yang cukup optimal di KPPN Semarang I. 

Penerapan kedisiplinan sangat diperlukan dalam peningkatan 

pelayanan karena disiplin mempengaruhi tingkat kinerja pegawai yang 
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berdampak pada kualitas pelayanan KPPN Semarang I, penerapan disiplin 

yang dilaksanakan KPPN Semarang I dilihat dari Ketepatan waktu masuk 

kerja pegawai kurang baik, Kesetiaan/patuh pada aturan cukup baik, 

Penggunaan perlengkapan atau peralatan kantor dan Kehadiran sangat baik. 

Pada ketepatan waktu yakni para pegawai datang ke kantor tepat 

waktu, tertib dan teratur. Sehingga segala aktivitas pelayanan dapat berjalan 

semaksimal mungkin. Pada KPPN Semarang I ketepatan waktu kurang baik 

dikarenakan pegawai yang tidak tepat masuk kantor dan tidak tepat pulang 

kantor lebih dari 2% melebihi standar yang ditetapkan pada instansi yaitu 2% 

atau maksimal 5 orang. Rata-rata setiap bulannya  jumlah pegawai yang tidak 

tepat masuk kantor lebih dari 2% sebanyak 6 orang atau 13% Sedangkan rata-

rata setiap bulannya jumlah pegawai tidak tepat pulang kantor sebanyak 2%. 

Dalam upaya meningkatkan pelayanan KPPN Semarang I 

dilaksanakan melalui perbaikan dari berbagai aspek, antara lain aspek Sumber 

Daya Manusia (SDM), aspek tata laksana, dukungan Teknologi Informasi. 

Menurut Istianto( 2009:131), Pola atau model penyelenggaraan pelayanan 

umum adalah kesatuan bentuk tata penyelenggara pelayanan yang didasarkan 

pada suatu prosedur dan tata kerja atau rangkaian kegiatan tertentu yang 

dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan sendi atau prinsip- 

prinsip pelayanan umum. Unsur yang terpenting adalah penegakan disiplin 

karena Menurut Mathis dkk, (2002:314) disiplin adalah bentuk pelatihan yang 

menegakkan peraturan-peraturan perusahaan. Menurut T. Hani Handoko 

(2001:208) disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-
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standar organisasional. Sedangkan menurut Abdurrahmat (2006:172) 

mengemukakan, bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

disiplin kerja mempengaruhi pelayanan publik pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Semarang I karena disiplin adalah sikap pada 

pegawai untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 

dimana dia bekerja, dan menunjukkan juga bahwa disiplin juga didukung 

dengan adanya sumberdaya manusia yang baik. Dengan adanya sumberdaya 

manusia yang baik dan taat maka perencanaan sumberdaya manusia juga 

akan semakin mudah. Perencanaan sumberdaya manusia merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis 

dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut (Hani 

Handoko, 2001:53 ). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Semarang I telah 

menerapkan kedisiplinan dalam meningkatkan pelayanan publik, hal ini dapat 

dilihat dari upaya- upaya yang telah dilaksanakan dengan baik meskipun 

terdapat beberapa kendala yang tidak begitu berarti sehingga sejauh ini masih 

dapat diatasi secara baik dan tetap berusaha meningkatkan pelayanan prima. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan kedisiplinan dalam 

upaya meningkatkan pelayanan publik pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Semarang I dapat disimpulkan : 

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I telah melakukan 

penerapan kedisiplinan dalam meningkatkan pelayanan berdasarkan pola 

pelayanan publik penyelesaian pekerjaan yang melalui fungsi Front 

Office, Middle Office dan Back Office. Hal ini dapat dilihat dari 

kesesuaian masing- masing fungsi dalam menjalankan tugasnya secara 

teratur dan berdasarkan Standard Operasional yang telah ditetapkan dan 

melalui prinsip-prinsip pelayanan publik sesuai dengan janji layanan 

mengenai ketepatan waktu, hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu 

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada bulan Januari- Februari 

Tahun Anggaran 2011 dengan presentase 99,01 persen yang tepat waktu 

dari 2700 SP2D yang masuk hanya terdapat 11 SP2D yang 

penyelesaiannya tidak tepat waktu. Penerapan disiplin dilihat melalui 

Ketepatan waktu masuk kerja pegawai meskipun kurang baik, 

Kesetiaan/patuh pada aturan cukup baik, Penggunaan perlengkapan atau 

peralatan kantor dan Kehadiran sangat baik sehingga cukup menunjang 

aspek pelayanan yang prima. 
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2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I telah melakukan 

berbagai upaya mencakup aspek sumber daya manusia, aspek tata laksana, 

dukungan teknologi informasi dan penegakan disiplin. Hal ini dapat dilihat 

dari upaya KPPN Semarang I dalam mengoptimalkan segala aspeknya. 

3. Kendala yang ada dalam upaya peningkatan pelayanan meliputi 

ketidaktepatan pegawai masuk kantor, ketidaktepatan penyelesaian 

pekerjaan SP2D ,pemahaman mitra kerja dan tabung indikator yang 

kurang berfungsi secara optimal, prosedur pelayanan yang kurang jelas 

karena penyediaan running text yang tidak uptudate. Keadaan ini memacu 

KPPN Semarang I untuk meminimalisir kendala- kendala yang sedikit ada 

dalam upaya peningkatan pelayanan pada publik. 

 

5.2. Saran  

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I, diharapkan 

lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai terutama pada ketepatan 

waktu masuk kantor dengan cara lebih rutin memberi teguran secara 

langsung kepada pegawai yang tidak tepat masuk kantor maupun 

tidak tepat pulang kantor. 

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I lebih 

meningkatkan kualitas pelayanan terutama pada ketepatan waktu 

penyelesaian pekerjaan SP2D dengan cara semaksimal mungkin 

menghindari pekerjaan yang berulang karena menghambat ketepatan 

waktu proses penyelesaian pekerjaan. 
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3. Memanfaatkan indikator pelayanan dengan cara pengelolaan indikator 

pengisian tingkat kepuasan pelanggan yang ada pada KPPN Semarang 

I agar lebih berfungsi secara optimal. 

4. Membuat prosedur pelayanan yang lebih jelas kepada mitra kerja 

sehingga tidak perlu menjelaskan ulang karena menghambat proses 

penyelesaian pekerjaan, terutama perbaikan running text agar 

memberi informasi yang teruptudate. 
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