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Pelaksanaan tugas pegawai perlu diawasi oleh pihak pimpinan agar tercipta suatu 

kedisiplinan kerja yang tinggi dari karyawan. Disiplin mempunyai dampak kuat terhadap suatu 
organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam mengejar tujuan yang direncanakan. Oleh karena 
itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang: Upaya Meningkatkan Efektivitas Kerja 
Pegawai Melalui Disiplin Kerja di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat Kabupaten Semarang, dengan tujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan 
dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dan kendala-kendala dalam meningkatkan disiplin 
kerja pegawai tersebut. 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat Kabupaten Semarang Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto No. 1 Ungaran dengan objek 
kajian mengenai upaya meningkatkan efektivitas kerja pegawai melalui disiplin kerja. Untuk 
mendapatkan data penelitian digunakan metode angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan 
antara teori dengan hasil yang diperoleh  dari penelitian. 

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa upaya peningkatan disiplin kerja di Kantor 
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang dilakukan dengan 
pembuatan peraturan dan tata tertip yang jelas disertai elemen lainnya yang menunjang, 
pengefektifan peran pemimpin dalam memberikan reward dan punishment, pembinaan dan 
pengawasan kedisiplinan kerja pegawai secara berkesinambungan dalam berbagai kesempatan 
baik secara pribadi maupun kelompok, dan memperhatikan kesejahteraan pegawai. Adapun 
kendala-kendala yang muncul dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai diantaranya adalah 
banyaknya pegawai yang mendapatkan tugas dinas luar sehingga pimpinan kesulitan dalam 
melakukan pengawasan secara langsung dan loyalitas kepada korps (esprit de corps) yang sering 
kali membuat atasan yang berwenang menjatuhkan sanksi yang ringan kepada bawahan yang 
indisipliner. 

Terkait dengan kendala-kendala tersebut penulis dapat mengajukan saran: 1) Perlu 
adanya penegakan disiplin yang lebih ketat terhadap pegawai yang melakukan tindakan 
indisipliner dimana tidak hanya sebatas pemberian teguran saja tetapi perlu pemberian sanksi 
adminisitratif sesuai aturan yang berlaku, 2) Pembinaan dan pengawasan harus terus menerus 
dilakukan dan dikembangkan untuk menjaga agar setiap pegawai melaksanakan tugas-tugasnya 
dengan baik, dan 3) Disiplin kerja pegawai hendaknya juga dijadikan pertimbangan dalam 
menentukan kenaikan pangkat atau golongan pegawai maupun pemberian promosi jabatan bagi 
pegawai. 
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