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 Abstract: Discipline is essentially a habit that is continuously carried out, whether consciously or not, 

with the hope that what he does becomes something fun, not a burden. By self-discipline, the mental 

attitude will change to always do the right things, especially in respecting time. The concept of 

applying discipline is intended to be a guideline for authorized officials to act on their authority and 

provide certainty in imposing disciplinary penalties. Likewise, the limits of its authority are regulated 

and guided by government regulations. The concept of performance is almost certainly the result 

achieved by a person according to the standards applicable to the job in question. Whereas 

normatively, performance is more directed to targets or targets that have been determined in 

advance and have been mutually agreed upon, its relevance to having high discipline will indirectly 

become an embryo in improving employee performance, because with discipline or habituation 

continuously and repeatedly Then the employee can develop the potential and superior energy that 

is in him, it will automatically form the expected performance. 

Keywords: Discipline, Concept of applying discipline, Concept of Performance  
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Pendahuluan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai  unsur  aparatur  negara  dan  abdi  masyarakat 

mempunyai  peran yang sangat  penting  dalam  pembangunan  untuk  menciptakan  masyarakat  

madani  yang  taat  hukum, berperadaban   modern, demokratis,   makmur, adil,   dan   bermoral   

tinggi   menyelenggarakan pelayanan  secara  adil  dan  merata kepada  masyarakat,  menjaga  

persatuan  dan  kesatuan  bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945. Kedisiplinan  pegawai  perlu  dilakukan  penanganan  secara  jelas  karena  pada  

dasarnya mencerminkan  prestasi  kerja  seorang  pegawai  itu  sendiri.  Begitu  pentingnya  

kedisiplinan bagi ASN maka Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 

Birokrasi (Menpan RB) selalu berupaya agar pegawai selalu meningkatkan tingkat kedisiplinannya 

yang juga merupakan upaya peningkatan prestasi kerjanya. Kedisiplinan  ASN merupakan  suatu  

kemutlakan.  Terlebih  lagi ASN yang  bertugas  yang langsung berhadapan dengan masyarakat atau 

mailto:masliha.kurdi@gmail.com


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
  Edisi 08 No. 01, Januari – Maret 2021, p. 10 - 16 
  ISSN: 2355-4118    

11 
 

yang bekerja di unit pelayan langsung kepada masyaraka, dituntut memiliki kesanggupan untuk 

mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan peraturan kedinasan yang  apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman 

disiplin. Dalam upaya meningkatkan kedisplinan diharapkan agar para pegawai dapat memahami 

secara cermat peraturan dan tata tertib khususnya mengenai mekanisme absensi diilingkungan 

kerjanya masing-masing. Didalam kedisiplinan pehawaia ditentukan adanya tingkat dan jenis 

hukuman pelanggaran disiplin baik berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati 

kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam 

maupun di luar jam kerja sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin 

PNS. khususnya pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 

termasuk tindakan dan prosedur  pejabat yang berwenang menghukum bagi setiap pegawai maupun 

calon pegawai. Kedisiplinan dapat dikatakan sebagai kunci bagi keberhasilan program-program yang 

akan dilaksanakan dan akan berimbas kepada pelayanan terhadap masyarakat  secara profesional 

dan maksimal.        

Analisa 

Kedisiplinan adalah sebuah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang tepat atau terutama 

dalam menghargai waktu. pengertian disiplin sangat sederhana, tetapi bagi sebagian orang agak sulit  

untuk menerapkan konsep-konsep kedisiplinan tadi hingga menjadi budaya kedalam kehidupan 

sehari-hari. Mengingat disiplin itu sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sulit untuk menerapkan 

konsep-konsep kedisiplinan tersebut terutama diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Misalnya kita sedang mengerjakan sesutu pekerjaan dengan diberi deadline schedule, dalam 

pelaksanaan kita seringkali malas dan berupaya mengulur-ulur waktu sehingga pekerjaan yang 

seharusnya dikerjakan dalam waktu singkat ternyata tidak selesai dan pada akhirnya terbengkalai.  

Kata ‘disiplin’ atau ‘self-control’ berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata yang berarti 

”menggenggam” atau ”memegang erat”. Arti kata tersebut sebenarnya memberi pengertian tentang 

seorang yang mau dan mampu bersedia menggenggam hidupnya dan mengendalikan seluruh bidang 

kehidupan yang membawanya kepada kesuksesan atau kegagalan. Seorang ahli seperti John 

Maxwell mengatakan bahwa kata ‘disiplin’ sebagai suatu pilihan dalam hidup untuk memperoleh 

apa yang kita inginkan dengan melakukan apa yang tidak kita inginkan. Setelah melakukan hal yang 

tidak kita inginkan selama beberapa waktu (antara 30 – 90 hari), ‘disiplin’ akhirnya menjadi suatu 

pilihan dalam hidup untuk memperoleh apa yang kita inginkan dengan melakukan apa yang ingin 

kita lakukan sekarang, 

Kedisiplinan adalah salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi. Dikatakan   yang 

penting karena disiplin akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi. Semakin tinggi disiplin 

pegawai, semakin tinggi kinerja kerja yang dapat dicapai. Disiplin adalah merupakan cerminan  

besarnya tanggungjawab  seseorang  dalam  melakukan  tugas–tugas  yang diberikan kepadanya 

yang mendorong gairah dan semangat kerja seseorang. Pada  umumnya  disiplin  yang  baik  apabila  

pegawai  datang ke  kantor teratur  dan  tepat  waktu. Mereka  berpakaian  serba  baik  pada  tempat  

bekerjanya.  Mereka menggunakan  bahan–bahan  dan  perlengkapan  dengan  hati–hati. Mereka  

menghasilkan  jumlah dan kualitas pekerjaan yang memuaskan dan mengikuti cara kerja yang 

ditentukan oleh Instansinya dan menyelesaikan dengan sangat baik ( Hasibuan ,2000:190 ). Dalam  

peraturan  Pemerintah  No.  53  tahun  2010 tentang displin pegawai negeri sipil, pasal 1 

menyebutkan bahwa, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk 
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menaati  kewajiban  dan  menghidari  larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-

undang dan/atau  peraturan  kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggar  dijatuhi  

hukuman disiplin. Secara  tegas  disebutkan  jenis  hukuman  disiplin  yang  dapat  dijatuhkan  

terhadap  suatu  pelanggaran disiplin.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  pedoman  bagi  pejabat  yang  

berwenang  menghukum  serta memberikan  sebagai  kepastian  dalam  menjatuhkan  hukuman  

disiplin.  Demikian  juga  dengan batasan   kewenangan   bagi   pejabat   yang   berwenang   

menghukum   ditentukan   dalam   peraturan pemerintah ini. 

Pengertian  kinerja  atau  prestasi  kerja  diberi  batasan  oleh  Maier  (dalam  As’ad,  

1991:47) sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi 

Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerja adalah “succesfull role achievment”  yang diperoleh 

seseorang dari perbuatan-perbuatannya  (As’ad,  1991:46-47).  Dari  definisi  tersebut  As’ad  

menyimpulkan  bahwa kinerja  adalah  hasil  yang  dicapai  seseorang  menurut  ukuran  yang  

berlaku  untuk  pekerjaan  yang bersangkutan.  Sedangkan  Suprihatno  (dalam  srimulyo,  1999:33)  

mengatakan  bahwa  kinerja  atau prestasi  kerja  seseorang  karyawan  selama  periode  tertentu  

dibandingkan dengan  kemungkinan, misalnya  standar,  target / sasaran  atau  kinerja  yang  telah  

ditentukan  terlebih  dahulu dan telah disepakati bersama. 

Selanjutnya menurut  J.  Fred  Weston  (dalam  stoner  dan  freemen,  1999:9)  menyatakan  

kinerja  adalah rekayasa   suatu   organisasi   yang   diupayakan   untuk   menghasilkan   output   

tertentu   dengan memanfaatkan  secara  optimal  sumber  daya  organisasi  tertentu.  Chung  dan  

Meggiston  (dalamGomes  1995:42)  menterjemahkan  kinerja  dengan  istilah  “performance”  yang  

diartikan  tingkat prestasi  kerja  atau  produktifitas,  ataupun  keberhasilan  seseorang  atau  

kelompok  selama  periode tertentu.  Pengertian  tersebut  dapat  ditafsirkan  sebagai  tingkat  

pencapaian  suatu  kegiatan  atau program kebijaksanaan dalam mendapatkan sasaran, tujuan, visi, 

misi di organisasi. 

Dengan peningkatan disiplin, seorang pegawai secara langsung maupun tidak langsung yang 

bersangkutan sudah menciptakan embrio bagi dirinya  untuk meningkatkan kinerjanya, karena 

dengan mendidiplinkan diri, pada hakekatnya sudah membuka diri untuk kemajuan dan 

kesuksesannya. Banyak sudah ketenaran serta kebesaran orang-orang besar yang pernah hidup 

dalam sejarah, mereka mengupamakan  disiplin sebagai way of life hidupnya, karena mereka sadar 

jikalau tidak mendisiplinkan diri maka mereka akan menghadapi problema sebagai seorang 

profesional. Bahkan untuk  seorang pemimpinpun  atau siapa saja bisa mencapai kesejatian dalam 

berkarya di bidangnya masing-masing yakin pasti melakukan dan mempraktikkan disiplin diri yang 

tinggi. Kita semua juga ingin memperoleh banyak kesuksesan dalam kehidupan kita. Tetapi sudah 

siapkah atau maukah kita membayar terlebih dulu kesuksesan yang kita idam-idamkan itu dengan 

berdisplin yang tinggi. Karena untuk meraih sebuah kesuksesan kita dituntut untuk membangun 

sebuah kebiasaan yang dinamakan dengan kedisiplinan, sebagaimana diungkapkan  oleh Aristoteles, 

seorang filsuf besar sepanjang zaman, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang (disiplin). 

Jadi, keunggulan bukanlah sebuah tindakan melainkan sebuah kebiasaan. Tidak ada cara lain untuk 

membangun sebuah kebiasaan, kecuali melakukan sebuah tindakan secara terus-menerus berulang-

ulang dengan disiplin, dari pendapat tadi sangat jelas bahwa dengan membiasakan  kedisiplinan, kita 

dapat mengembangkan potensi dan energi unggul yang ada dalam diri kita untuk mecapai yang kita 

inginkan. Apapun keinginan seseorang untuk sukses disiplin tidak bisa lepas darinya. dan dapat kita 

lihat dari orang- orang sukses adalah orang yang penuh disiplin. Tanpa disiplin, seseorang tak akan 

http://www.juliwi.com/


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
  Edisi 08 No. 01, Januari – Maret 2021, p. 10 - 16 
  ISSN: 2355-4118    

13 
 

mampu menyelesaikan segala apa yang telah direncanakannya. Dia tak akan mampu melakukan 

sebuah strategi secara berkesinambungan untuk meraih tujuan jika tidak punya disiplin. Disiplinlah 

yang membuat kita berada on track, tak peduli seberapa berat yang dihadapi. Orang yang disiplin 

tahu apa saja yang perlu dilakukan dan berfokus pada hal itu. Disiplin melatih keteguhan hati dalam 

melaksanakan apa yang semestinya dilakukan dan telah diputuskan (tidak plinplan, ragu-ragu). 

Praktik hemat diwujudkan dengan tidak mengeluarkan biaya selain untuk hal-hal yang baik bagi 

orang lain dan diri sendiri. Ia rajin dengan tidak membiarkan waktunya kosong, menggunakan 

waktunya dengan mengerjakan hal-hal  yang  berguna.  Sikap  jujur  dilatih2nya  dengan  tidak  

melakukan  tipu  muslihat  yang menyakitkan hati, berpikir bersih dan jernih serta berbicara tentang 

yang benar saja. Dengan mencapai sebuah tingkat disiplin maka kita berarti telah berhasil menguasai 

diri kita sendiri bisa membuat diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang kita tidak suka. Ketidak 

disiplinan dalam menjalankan peraturan yang ada menyebabkan merajalelanya tindakan korupsi, 

kolusi, dan nepotisme termasuk didalamnya kinerja. Kedisiplinan dalam pengembangan diri harus 

mulai dari diri kita sendiri. Ini berarti kita tidak bisa menyuruh orang lain melakukan latihan untuk 

kesuksesan kita. Kedisiplinan harus dimulai lebih awal. Ini berarti kita harus segera memulai suatu 

kebiasaan baru tanpa menunggu keadaan menjadi sempurna. Kita bisa memulai latihan secara 

bertahap, sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah lakukan langkah pertama kita. kedisiplinan 

adalah syarat mutlak bagi setiap kita yang akan membangun kinerja maka itu merupakan sebuah 

kebiasaan baru. Setiap manusia akan memiliki sebuah kebiasaan baru ketika dia secara disiplin 

melakukan hal tersebut secara terus-menerus tidak pernah terputus selama sedikitnya 30 –90 hari. 

Dalam buku Developing the Leader Within You, John Maxwell menyatakan ada dua hal yang 

sangat sukar dilakukan seseorang. Pertama, melakukan hal-hal berdasarkan urutan kepentingannya 

(menetapkan prioritas). Kedua, secara terus-menerus melakukan hal-hal tersebut berdasarkan 

urutan kepentingan dengan disiplin. 

Berikut ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pada diri, 

yaitu : 

 Tetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam waktu dekat. 

 Buat urutan prioritas hal-hal yang ingin kita lakukan. 

 Buat jadwal kegiatan secara tertulis. 

 Lakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang kita buat, tetapi jangan terlalu kaku. Jika perlu, kita 

dapat mengubah jadwal tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi. 

 Berusahalah untuk senantiasa disiplin dengan jadwal program kegiatan yang sudah kita susun 

sendiri. Sekali kita tidak disiplin atau menunda kegiatan tersebut, akan sulit bagi kita untuk 

kembali melakukannya. 

Penjelasan ini membawa kita untuk mengetahui dan memahami diri kita, cara mengubah 

yang semula kinerja kita biasa-biasa saja menjadi luar biasa, berbagai cara bisa dilakukan yaitu 

dengan memanfaatkan potensi luar biasa dalam diri kita. Namun, semua ini tidak akan ada artinya 

jika kita tidak mulai dari sekarang melakukannya. Kita harus melakukan sesuatu untuk kehidupan 

kita karena hanya kita sendiri yang dapat mengubah kehidupan kita. Melakukan sesuatu berarti 

mengambil langkah pertama, yaitu menetapkan tujuan atau target kita dan jangan menunda sampai 

situasi sempurna bagi kita. Kemudian, lakukan terus dengan disiplin, sehingga kita berhak 

mendapatkan apa yang kita inginkan. 
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Selain itu, masih ada pula beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam melatih disiplin untuk 

mencapai kinerja yang tinggi diantaranya adalah:  

1. Pertama adalah memikirkan apa sebenarnya yang Anda inginkan. Saya yakin kita semua 

mempunyai banyak sekali keinginan. Putuskan keinginan yang paling memungkinkan Anda 

wujudkan sebagai target harian. Pastikan setiap hari Anda memiliki suatu target yang realistis, 

jelas dan spesifik. Pastikan juga Anda sudah berusaha maksimal dan berhasil merealisasikan 

target- target tersebut setiap hari. Cara ini akan melatih Anda bertindak disiplin, sebab Anda 

dituntut untuk memprioritaskan aktifitas-aktifitas yang memungkinkan tercapainya target-target 

tersebut 

2. Berlatih Hal ini perlu, sebab setiap kebiasaan dan pola perilaku yang terbentuk dengan berlatih 

maka disiplin tidak lagi menjadi beban melinkan menjadi kebisaan kita. 

3. Konsisten. Dalam melatih disiplin kita dituntut untuk konsisten dalam menjalaninya, sehingga kita 

berhasil dalam membentuk kebiasaan-kebiasan dalam rangka kita meraih kinerja yang tinggi. 

Dengan berdisiplin maka secara direct suatu proses bimbingan yang bertujuan menanamkan 

pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri 

tertentu, terutama untuk meningkatkan kualitas mental dan moral (Sukadji, 1988). Di dalam 

keluarga pendidikan disiplin dapat diartikan sebagai metode bimbingan orang tua agar anaknya 

mematuhi bimbingan tersebut. 

Pembentukan disiplin diri merupakan suatu proses yang harus dimulai sejak masa kanak-

kanak. Oleh karena itu pendidikan disiplin pertama-tama sudah dimulai dari keluarga (orangtua). 

Dalam kehidupan masyarakat secara umum, metode yang paling sering digunakan untuk 

mendisiplinkan warganya adalah dengan pemberian hukuman. 

Sebenarnya dampak penggunaan hukuman sebagai upaya mendidiplinkan adalah perasaan 

tidak nyaman pada diri seseorang karena harus menanggung hukuman yang diberikan jika ia 

melanggar batasan yang ditetapkan oleh pihak yang terkait. Tidak mengherankan jika banyak 

pegawai memiliki persepsi bahwa disiplin itu adalah identik dengan penderitaan. Persepsi tersebut 

bukan hanya terjadi pada para pegawai saja tetapi juga seringkali dialami oleh orang – orang biasa. 

Akibatnya tidak sedikit orang yang melakukan pekerjaannya tanpa disiplin. Tentu saja hal ini 

merupakan suatu kekeliruan besar, karena di masa- masa perkembangan berikutnya maka individu 

tersebut akan mengalami berbagai masalah dan kebingungan karena tidak mengenal aturan bagi 

dirinya sendiri. 

Kesimpulan 

Kedisiplinan pada diri untuk meraih kinerja , merupakan hal yang sangat penting mengingat 

hal – hal yang tadi telah kita ketahui, bahwa dampak dari sikap – sikap yang kurang disiplin itu sangat 

tidak baik pengaruhnya terhadap kelangsungan kinerja kita sebagai pegawai, dan akan berpengaruh 

dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tidak bisa dibayangkan jika sudah tak ada lagi orang yang 

memiliki sikap disiplin, maka jangan berharap kinerja yang bersangkutan akan lebih baik. Disamping 

itu, perlu kita ketahui pula bahwa dalam proses membiasakan disiplin diri selain membutuhkan 

waktu diperlukan pula proses adaptasi dengan lingkungan di sekitar kita terutam lingkungan 

pegawai harus lebih kondusif, salah satu faktor utama meningkatnya kinerja karena dengan 
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lingkungan yang memberikan rasa nyaman dari para pegawai, dan faktor ini sangat berpengaruh 

dengan lingkungan tenangan, tentraman serta nyaman, maka kedisiplinan akan timbul dan efeknya 

adalah kinerja pegawai akan tinggi. 
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Abstrak: Disiplin pada hakekatnya merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus, 

baik disadari maupun tidak, dengan harapan apa yang dilakukannya menjadi sesuatu yang 

menyenangkan, bukan menjadi beban. Dengan disiplin diri, sikap mental akan berubah untuk selalu 

melakukan hal yang benar, terutama dalam menghargai waktu. Konsep penerapan disiplin 

dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk bertindak sesuai 

kewenangannya dan memberikan kepastian dalam menjatuhkan sanksi disiplin. Demikian pula 

batas-batas kewenangannya diatur dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Konsep kinerja 

hampir pasti merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut standar yang berlaku pada pekerjaan 

yang bersangkutan. Sedangkan secara normatif kinerja lebih mengarah pada sasaran atau target 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama, relevansinya dengan memiliki 

kedisiplinan yang tinggi akan menjadi embrio dalam meningkatkan kinerja pegawai, karena dengan 

disiplin atau pembiasaan secara terus menerus dan berulang-ulang maka pegawai tersebut dapat 

mengembangkan potensi dan energi unggul yang ada pada dirinya, maka secara otomatis akan 

terbentuk kinerja yang diharapkan. 

Kata Kunci: Disiplin, Konsep Penerapan Disiplin, Konsep Kinerja 
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