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Disiplin kerja pada umumnya berkaitan dengan ketepatan waktu kerja baik dalam hal absensi, 

pengerjaan tugas-tugas yang diberikan dan berkurangnya tingkat kemangkiran atau 

penyimpangan-penyimpangan kerja baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Pada jam-jam 

kantor sering kita jumpai banyak pegawai negeri yang mangkir dari tugasnya. Banyak dari 

mereka yang sekedar ngopi di warung atau sekedar jalan-jalan bersama rekan kerja mereka. Hal 

ini menyebabkan pelayanan pada masyarakat menjadi kurang memuaskan serta membutuhkan 

waktu yang lebih lama sehingga banyak dari masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan 

mereka.  

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengungkap lebih jauh lagi dalam bentuk 

penelitian dengan judul Upaya Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai (Studi Pada 

Kantor Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan)”. Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana upaya Camat dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai, dan faktor –

faktor apa yang menghambat dan memperlancar upaya Camat dalam meningkatkan pegawai. 

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Bugul Kota pasuruan Dengan sample 

penelitiannya adalah 5 (lima) orang dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan, 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pegawai Kecamatan Bugul Kota Pasuruan. Alat 

pengumpul data yang di gunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisa 

data yang digunakan adalah kualitatif. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ada beberapa hal upaya yang dilakukan oleh Camat 

Bugul Kota Pasuruan dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai, diantaranya dengan melakukan 

peningkatan dan pengembangan pengetahuan atau wawasan melalui pengadaan atau 

pendelegasian kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan diklat, pemberian motivasi, 

reward atau pun punishmen bagi para pegawai yang melakukan tindakan indisipliner dan 

pengawasan kerja. Kemudian dari aspek pengembangan sikap, cara-cara yang dilakukan adalah 

melalui motivasi, pengarahan atau arahan kerja, pengawasan terhadap presensi atau absensi 

pegawai, memberikan teguran kepada pegawai agar terus dapat bekerja secara produktif 

disamping menunjukan sikap ketauladanan kerja dengan datang lebih awal pada saat jam masuk 

kerja dan melakukan bkoordinasi atau komunikasi efektif kepada pegawainya jika ada sesuatu 

hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dikerjakannya. Sedangkan dari aspek 

pengembangan perilaku Pihak Camat Bugul Kota Pasuruan melakukanya dengan cara ikut 

terlibat dan berpartisipasi secara langsung ketika ada kegiatan sosial ataupun bakti sosial, cara 

pengambilan keputusan ketika memimpin rapat dengan meminta saran atau pendapat dari 

pegawai yang saat itu mengikuti kegiatan tersebut disamping memberikan penghargaan kepada 

para pegawai. Metode komunikasi yang digunakan Pak Camat yakni komunikasi secara langsung 

dengan para pegawainya baik didalam pertemuan rutin, korodinasi dan sebagai melalui telepon 

atau bertatap muka secara langsung, secara mementingkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. 

Faktor-faktor yang menghambat dan memperlancar upaya Camat dalam meningkatkan pegawai 

diantaranya adalah masih terdapatnya pegawai yang kurang disiplin dalam penggunaan waktu 



kerja terutama tentang absensi atau waktu kehadiran pegawai disamping masih kurang 

memadainya atau rendahnya tingkat pendidikan pegawai. 

 

Work discipline is related with work on time in presence, fullfil duty and less of absence or work 

deliberate or undeliberate. In working time, a lot of staff leave their duty at office only for take a 

break or just walking around. Its make their work unmeaningfull and a lot of people felt loss out. 

Because of that, the writer are very interesting to review with title Subdistrict Leader Way to 

Increase Staff Discipline (Study at Subdistrict Office Bugul Kidul, Pasuruan). This research’s 

aim is to know how subdistrict leader increase the discipline, and supported and unsupported 

factors. 

The research location at Bugul, Pasuruan with 5 Subdistrict leader and their Secretary, 

Government Section Principles, Social Prosperity Section Principle and Subdistric Office Staff. 

The writer using primary and secondary data and the analyzer is qualitatif. 

The research’s result are the subdistrict leader doing some action, such as training, delegation, 

motivation, reward and punishment to the staff. From attitude view with give motivation, advice, 

presence card, give a reward to the staff who have a good discipline, coordination and 

communication relating with their work. And in behavior views, Bugul subdistrict leader joining 

and participation with his staff, such as asking staff opinion and give reward. The 

communication conduct by the leader is direct comunication with the staff and working in 

togetherness. 

 

Obstract factors of this programs is there is still undiscipline staff who is not pay attention with 

the regulation and presence. It is because of the lower of education level of the staff. 

 


