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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan 

pemanfaatan elektronik government dalam meningkatkan disiplin pegawai (Studi 

Kasus Penggunaan Absensi Elektronik Di Kantor Bupati Malinau), bagaimana 

peningkatan disiplin akibat pemanfaatan elektronik Government (Absensi Sidik 

jari) di Kantor Bupati Malinau, bagaimaa sanksi pelanggaran disiplin dalam 

penggunaan absensi sidik jari. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif 

kualitatif dengan narasumber dan key informent Kepala Dinas Organisasi Tata 

Laksana Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau, dan informent dari pegawai 

Kantor Bupati Malinau. 
 

Hasil dari rekapitulasi absensi sidik jari masih banyak pegawai yang 

tidak disiplin seperti terlambat masuk dan alpa. Peningkatan disiplin pegawai 

setelah penggunaan absensi sidik jari menunjukan bahwa absensi sidik jari 

memiliki manfaat seperti data yang tidak bisa dimanipulasi oleh orang lain, 

pancatatan waktu absensi yang akurat. Sanksi yang diberikan untuk 

pelanggaran disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan yaitu 

pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Selain 

memberikan sanksi pemberian reward terhadap pegawai berprestasi juga di 

lakukan Bentuk reward yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau 

adalah piagam penghargaan dan dalam bentuk uang. 

 

Kata Kunci: pemanfaatan elektronik government, disiplin pegawai, Malinau 
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Pendahuluan  
Saat ini perkembangan teknologi Internet sudah mencapai perkembangan 

yang sangat pesat. Aplikasi Internet sudah digunakan untuk e-commerce dan 

berkembang kepada pemakaian aplikasi Internet pada lingkungan pemerintahan 
yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. Pengembangan aplikasi e-

government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan 
kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari 
masyarakat.  

Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan 

aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena 
mereka lebih menyukai metode pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, 
surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab 
kegagalan e-government di sejumlah negara yang disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi 
informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung. 
Peringkat adopsi e-government Indonesia adalah ke 106 (dari 193 negara anggota 

UN) Berkembangnya teknologi komunikasi dan komputer di era globalisasi telah 
mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.  

Melalui pemanfaatan teknologi tersebut pemerintah mampu menciptakan 
pemerintahan yang lebih baik (good governance). Penerapan tata pemerintahan 
yang baik berimplikasi terhadap pelayanan publik yang lebih baik kepada 
masyarakat. Demi pencapaian cita-cita ideal tersebut, pemerintah perlu 
memperbaiki sistem birokrasi yang ada.  

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan 
Strategi Nasional Pengembangan E-Government telah mengintruksikan setiap 
Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna 
terlaksananya pengembangan e-government secara nasional, dalam pelaksanaan 
e-Government Kalimantan Timur berada pada peringkat ke- 5 nasional, dibawah 

Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Hal itu 

terungkap pada acara sosialisasi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi).  
Di Kabupaten Malinau. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, 

sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Electronic Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Malinau yang menjabarkan peran SKPD terkait untuk menjembatani akses 
komunikasi dan informasi antara Pemerintah Daerah dengan aparatur di 

Kecamatan dan Desa, Kabupaten Malinau perlu didukung oleh Sumber Daya 
Manusia (SDM) aparatur yang berkualitas. Kualitas sumber daya aparatur dan 
organisasi yang baik dalam pengembangan e-government merupakan faktor yang 
sangatlah penting.  

Penerapan e-government pada pemerintahan saat ini belum berjalan mulus 
dibanding pihak swasta. Penggunaan sistem informasi masih belum maksimal. 
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Masing-masing lembaga pemerintah baik pusat dan daerah belum memiliki 

hubungan kerjasama yang sinergis. Penerapan e-government di Kabupaten 
Malinau dapat menciptakan suatu hasil kerja yang efisien, partisipatif, 
berkeadilan, demokratis, transparan dan bertanggung jawab bila ditunjang dengan 
sistem aparatur negara yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasionalitas yang 

tinggi. Pemerintah Kabupaten Malinau menyadari bahwa e-government penting 
dalam reformasi birokrasi dewasa ini. Harapan yang muncul adalah penerapan e-
government akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 
Namun, untuk penerapannya memang tidak mudah, karena memerlukan proses 

dan tahapan-tahapan seperti halnya meningkatkan hasil kerja birokrasi.  
Pemerintah Kabupaten Malinau juga berusaha untuk mewujudkan sistem 

administrasi suatu tatanan pemerintahan yang selalu tanggap terhadap 
perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat dengan dukungan dari aparatur 
yang memiliki profesionalitas dan prestasi kerja berdasarkan pendidikan dan 

pelatihan yang memadai. Keberadaan aparatur yang berkualitas akan sangat 
ditentukan oleh kemampuan aparatur yang bersangkutan untuk 
mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik.  
Penerapan e-government di Kabupaten Malinau menghadapi beberapa 

tantangan. Salah satu diantaranya adalah masalah sumber daya aparatur yang 

belum memadai. Penerapan e-government di Kabupaten Malinau khususnya di 
lingkungan kantor Bupati perlu didukung oleh pegawai (aparatur) yang mengerti 

mengenai sisi teknologi. Selain itu, diperlukan pegawai yang mau belajar dan 
mampu menanggapi perubahan. Hal ini disebabkan teknologi informasi dan 
komunikasi berubah sedemikian cepat, sehingga kemauan belajar pun dituntut 

dari setiap aparatur.  
Pemerintah Kabupaten Malinau berusaha meningkatkan kinerja 

aparaturnya dengan penggunaan absensi elektronik/mesin absen sidik jari yang 
berpedoman pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2008 Tentang 

Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 

di Lingkungan Daerah Kabupaten Malinau. Hal ini diyakini, karena dengan 
kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di 
Kabupaten Malinau sangat tergantung pada kinerja pegawai. Aparatur merupakan 

unsur pemerintah yang langsung bertugas melayani masyarakat. Kinerja aparatur 
yang baik dapat mendukung tugas pokok pengembangan sumber daya dan 
manajemen pegawai melalui pemanfaatan elektronik government.  

Dari sisi birokrasi pemerintahan, permasalahan utama yang dihadapi 
sesuai dengan fenomena yang terjadi lapangan ada pegawai yang melakukan 

sabotase mesin sidik jari, dan ada pegawai yang datang ke kantor pada saat jam 
absen berlangsung. Itu semua terjadi karena kurangnya kesadaran pegawai dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga menyebabkan kinerja di 

kantor tidak efektif. Semua itu disebabkan karena rendahnya disiplin dan kinerja 
pegawai, antara lain, disebabkan oleh masih lemahnya fungsi pengawasan 
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terhadap disiplin pegawai pemerintah, belum sepenuhnya diterapkan sistem karier 
berdasarkan prestasi kerja, belum memadainya sarana dan prasarana/fasilitas 

pelayanan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (e-
government) dalam hal pengawasan disiplin pegawai. Hal itu tentunya tidak 
sesuai dengan harapan pemerintah Kabupaten Malinau, yang menginginkan 
aparatur pemerintahnya dapat bekerja dengan efektif, efesien cepat dan tepat. 

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pemanfaatan elektronik 
government dalam penggunaan absensi sidik jari elektronik di Kantor Bupati 
Kabupaten Malinau. 
 

Kerangka Dasar Teori 

Pemanfaatan Elektronik Government  
Pemanfaatan Elektronik Government pada saat ini banyak dilakukan oleh 

pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, 

meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta 
peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum 
supaya ada keterbukaan dan hubungan dengan berbagai pihak menjadi lebih baik. 
a. Pemanfaatan  

Menurut Davis (1989) dan Adam et.al (1992) mendefinisikan 
pemanfaatan (usefulness) sebagai tingkatan dimana seseorang percaya bahwa 

penggunaan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan prestasi orang tersebut. 

Pengukuran kemanfaatan tersebut berdasarkan frekuensi dan diversitas teknologi 
yang digunakan. Sedangkan menurut Chin dan Todd (1995) kemanfaatan dapat 

berupa kemanfaatan satu faktor seperti pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, 
meningkatkan produktifitas, efektifitas, dan meningkatkan kinerja pekerjaan.  
b. Elektronik Government  

Menurut Mustopadidjaja (2003), e-government adalah penggunaan 
teknologi berdasarkan WEB (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus 

tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan 
memperluas akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah 
kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik 

instansional maupun antar negara.  
World Bank (WB, 2000) memandang e-gov merupakan adopsi dari 

perkembangan dan pemanfaatan teknologi perbankan sedunia. Pengembangan e-
gov, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan 
akuntabilitas manajemen pemerintahan dengan menggunakan internet dan 
teknologi digital lainnya.  

Selanjutnya Indrajit (2005), mengemukakan e-government adalah usaha 
penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan obyektif 
bersama (shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan.  
1) Model Elektronik Government :  

a) Government to Citizen (G2C) Berupa teknologi informasi yang bertujuan 
untuk memperbaiki hubungan interaksi pemerintah dengan masyarakat dan 
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untuk mempermudah masyarakat dalam mencari informasi tentang 
pemerintahan.  

b) Government to Business (G2B) Merupakan tipe hubungan pemerintah 
dengan pembisnis. karena diperlukan relasi yang baik antara pemerintah 
dengan kalangan bisnis demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan 
pembisnis.  

c) Government to Government (G2G) Web pemerintah yang dibuat untuk 
memenuhi informasi yang dibutuhkan antara satu pemerintahan dengan 
pemerintahan yang lainnya dengan tujuan untuk memperlancar kerjasama 
antara pemerintahan-pemerintahan yang bersangkutan.  

d) Government to Employees (G2E) Merupakan tipe hubungan yang 
ditujukan untuk pegawai-pegawai pemerintahan (pegawai negeri) untuk 
neningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai yang bekerja disalah 
satu institusi pemerintah. 

 

c. Pemanfaatan Elektronik Government  
Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan tersebut, pemanfaatan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (2002:928) disebutkan bahwa 

pemanfaatan memiliki makna “Proses, cara atau perbuatan memanfaatkan.” Dan 

elektronik government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah 

untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, dan 
hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. jadi pemanfaatan 

elektronik government adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan 

pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan dan pelayanan bagi 

warganya, maupun hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan sehingga 
tercapainya keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah 

peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari 

pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya penggunaan elektronik government 
Salah satunya penerapan teknologi dengan menggunakan mesin absensi sidik jari 

finger print guna mencapai tujuan pemerintah untuk meningkatkan efektifitas 

kerja dengan meningkatkan kedisplinan kerja pegawai. 

 

Absensi Sidik Jari (finger print)  
Absensi adalah suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh pegawai 

untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir dalam bekerja disuatu instasi. 

Absebsi ini berkaitan dengan penerapan disiplin yang ditentukan oleh masing-
masing perusahaan atau institusi. Menurut Heriawanto (Faisal, 2006:26), 
Pelaksanaan pengisian daftar hadir atau absensi secara manual (hanya berupa 
buku daftar hadir), akan menjadikan penghambat bagi organisasi untuk memantau 

kedisiplinan pegawai dalam hal ketepatan waktu kedatangan dan jam pulang 
pegawai setiap hari. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat komitmen 

pegawai terhadap pekerjaan dan organisasi menjadi berkurang. Berukurangnya 
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komitmen pegawai dalam bekerja akan berdampak pada motivasi dan kinerja 
pegawai yang semakin menurun.  

Mesin absensi sidik jari adalah mesin yang menggunakan sidik jari, 
dimana sidik jari tiap-tiap orang tidak ada yang sama, oleh karena itu mesin 
tersebut otomatis tidak akan dapat dimanipulasi. Proses yang akan dilakukan 
sehingga menghasilkan suatu laporan dibuat dengan cepat dan cepat.  

Mesin absensi sidik jari merupakan sistem informasi yang mengandung 
elemen-elemen fisik seperti yang diungkapkan oleh Davis mengenai Sistem 
Informasi (Widahartono, 1992:3) adalah sebagai berikut:  
1. Perangkat keras komputer, terdiri atas komputer (pusat pengolahan, unit 

masukan/keluaran, unit penyimpanan file, dan peralatan penyimpanan data. 
2. Data base (data yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer)  
3. Prosedur, komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik, 

seperti buku panduan dan instruksi.  
4. Personalian   pengoprasian,   seperti   operator   komputer,   analisis   sistem  

pembuatan program, personalia penyimpanan data dan pimpinan sistem 
informasi.  

Teknologi yang digunakan pada mesin sidik jari adalah teknologi 
biometric, ada beberpa taknologi biometric yaitu yang diguakan sidik jari, tangan, 
bentuk wajah, suara, dan retina. Namun yang paling banyak digunakan adalah 

teknologi sidik jari, hal ini dikarenakan teknologi sidik jari jauh lebih murah dan 
akurat dibanding teknologi teknologi lainnya. Berdasarkan survey Kevin Young 
dari PC Magazine Pada tahun 2000, hampir 85% teknologi biometric yang 

digunankan adalah sidik jari. 

 

Peningkatan Disiplin Pegawai  
Peningkatan disiplin pegawai pada dasarnya merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong agar para angota organisasi dapat memenuhi 
berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi.  
a. Disiplin  

Disiplin berasal dari kata Latin, disciplina yang berarti latihan atau 

pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengetahuan tabiat. Hal ini 
menekankan pada bantuan kepada pegawai untuk mengembangkan sikap yang 
layak terhadap pekerjaannya dan merupakan cara pengawas dalam membuat 
peranannya dalam hubungannya dengan disiplin (Sumantri, 1988:130).  

Siswanto (2001) memandang bahwa disiplin adalah suatu sikap 
menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku baik 
yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak 
mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila melangar tugas dan 
wawanang yang telah diberikan.  
b. Pegawai  

Selanjutnya A.W. Widjaja (2006:113:15) mengatakan bahwa Pegawai 
adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga- 
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lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha. Dari definisi di atas 

dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, 
baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa 
pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya 
suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang 

memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut.  
Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam 

melaksanakan tugas atau pun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah 
maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas 

pekerjaan yang telah dikerjakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef  
(1998:54) yang mengatakan bahwa, “Pegawai adalah orang-orang yang 

melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan 

tunjangan dari pemerintah atau badan swasta.”Selanjutnya Musanef 

memberikan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah, “Mereka 

yang secara langsung digerakkan oleh seorang manajer untuk bertindak 

sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga 

menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa pegawai sebagai tenaga kerja atau yang menyelenggarakan 

pekerjaan perlu digerakkan sehingga mereka mempunyai keterampilan dan 

kemampuan dalam bekerja yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan 

karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya tujuan organisasi. Karena 

tanpa kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai pelaksana pekerjaan 

maka alat-alat dalam organisasi tersebut akan merupakan benda mati dan 

waktu yang dipergunakan akan terbuang dengan percuma sehingga pekerjaan 

tidak efektif.  
c. Peningkatan Disiplin Pegawai  

Menurut Adi D. (2001), dalam kamus bahasanya istilah peningkatan 

berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersususun 

sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal, peningkatan 

adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa 
menjadi bisa. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan untuk menaikkan 

sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu kesuatu arah yang lebih 

baik lagi daripada sebelumya. Dapat dikatakan bahwa peningkatan disiplin 
merupakan proses dimana sebelumnya kedisiplinan dalam suatu organisasi belum 

mencapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi tersebut sehingga dalam hal ini 

perlu adanya penigkatan disiplin dengan segala bentuk aturan yang telah 

ditetapkan demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Malayu S.P Hasibuan 
(1996:212) mengatakan Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung 

jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, karena hal ini 

akan mendorong gairah atau semangat kerja, dan mendorong terwujudnya tujuan 

organisasi. 
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Hasil kinerja seorang pegawai dikatakan meningkat apabila hasil dari 
kerja pegawai memuaskan dengan mencapai tujuan yang diinginkan adanya suatu 

perubahan dalam hasil kinerjanya, hasil dan kualitas pekerjaan mengalami 
perubahan secara berkualitas. Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli 
bahwa disiplin pegawai merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 
meninngkatkan hasil kinerja agar pegawai sungguh-sungguh dan disiplin dalam 

bekerja, serta dalam pelaksanaanya pemimpin sangat berperan penting dalam 
proses menentukan kedisiplinan pegawai bawahannya, pimpinan harus 
memberikan contoh yang baik, berdisiplin, baik, jujur, adil, serta sesuai kata 
dengan perbuatan dengan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan akan juga 

ikut baik.  
Peningkatan disiplin pegawai juga tidak telepas dari pengawasan melekat 

yang merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan disiplin 

pegawai. Dengan pengawasan ini berarti atasan harus aktif dan langsung 
mengawasi prilaku moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi bawahannya. Dalam 

melakukan pengawasan terhadap disiplin pegawai sanksi hukuman juga berperan 

penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Pengertian disiplin pegawai 
sendiri adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau 

peraturan kedinasan yang apabila tidak di taati atau dilanggar dijatuhi hukuman 

disiplin, dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin takut 
melanggar peraturan-peraturan instansi, sikap dan prilaku indisipliner pegawai 

akan berkurang. Sementara peningkatan disiplin pegawai diukur melalui hasil 

kerja yang diperoleh atau dihasilkan dari pegawai itu sendiri. 
 

Pemanfaatan Elektronik Government dalam meningkatkan Disiplin Pegawai  
Dari pemaparan di atas Pemanfaatan Elektronik Government adalah upaya 

pemerintah daerah agar dalam pelaksanan pemerintahan berjalan dengan baik, 

salah satunya dengan penggunaan absensi sidik jari (finger print). Sedangkan 

disiplin pegawai adalah sikap atau tingkah laku yang menunjukkan kesetiaan dan 
ketaatan seseorang terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu 

organisasinya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis supaya pekerjaan yang 

dilakukan efektif dan efesien. dalam meningkatkan Disiplin Pegawai, diharapkan 

dapat memberikan hasil kerja yang optimal. Jadi pemanfaatan elektronik 
government dalam meningkatkan disiplin pegawai melalui absensi sidik jari 

(finger print) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam 

meningkatkan hasil kerja pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau 

Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Daerah Kabupaten Malinau, dan 

juga pemanfaatan elektronik government sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau 

Nomor 65 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Electronic Government di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau agar dalam pelaksanan pemerintahan 
berjalan dengan baik. 
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Dari penjelasan diatas peneliti ingin melihat Waktu penggunaan absensi 
sidik jari (finger print), hasil dari penggunaan absensi sidik jari (finger print) 
kemudian membandingkan absen sidik jari elektronik dan absensi paraf manual, 
dan juga sanksi dari pelanggaran disiplin dalam penggunaan absensi sidik jari  
(finger print).  

Peneliti juga ingin melihat bagaimana Pengunaan absensi sidik jari, 

apakah sudah berjalan dengan maksimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malinau atau belum, dengan adanya juga penegakan disiplin pegawai negeri sipil 

(PNS) dan pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan daerah Kabupaten Malinau 
dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai agar tercapainya hasil kinerja yang 

efektif dan efesien dan dapat memberikan kualitas pelayanan yang maksimal 

terhadap pemerintah daerah. Seiring berjalannya waktu peningkatan disiplin kerja 

pegawai dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dan hasil 
dari pemanfaatan absensi sidik jari (finger print) tersebut memiliki pengaruh yang 

baik, sehingga tidak ada lagi pegawai yang datang terlambat atau korupsi waktu 

dan tidak lagi menitip absen kepada pegawai lain, karena peralatan ini hanya 
merekam sidik jari pegawai yang bersangkutan, selain itu peralatan ini bekerja 

secara online dan dapat dipantau dari komputer yang terhubung dengan peralatan 

tersebut, sehingga memudahkan administratornya untuk merekap absensi para 

pegawai. 

 

Metode Penelitian  
Berdasarkan penelitian yang diteliti, maka penulis menggunakan jenis 

penelitian deskiptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan 
untuk menggambarkan penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Metode ini 
dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, 
melakukan observasi terhadap data-data, serta melakukan dokumentasi. Data-data 
tersebut dianalisis menggunakan analisis data model interaktif, yakni dengan 
melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. 

 

Hasil Penelitian  
Pemanfaatan Elektronik Government (Absensi Sidik Jari) Dalam  
Meningkatkan Disiplin Meliputi : 

 

Waktu pengunaan absensi sidik jari 
 

Kantor Bupati Malinau menerapkan kebijakan tentang adanya absensi 

sidik jari dalam rangka meningkatkan disiplin dan kehadiran pegawai yang mulai 
berlaku pada tahun 2009 sampai dengan sekarang. Selain itu, penerapan absensi 
sidik jari (finger print) ini dilakukan agar memudahkan atasan untuk melihat 

tingkat kedisiplinan kehadiran dari masing-masing pegawai. Mesin absensi sidik 

jari ini dipasang di ruang loby Kantor Bupati Malinau. Setiap pegawai mengabsen 
dengan cara menempelkan tangan di alat elektrik. Mesin sidik jari ini akan 
menampilkan Nomor, Nama Pegawai yang bersangkutan dan waktu kehadiran. 
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Setiap pegawai wajib melakukan absen dengan batas waktu yang telah ditentukan 
yaitu paling lambat pukul 07.30 Wita pada saat masuk kantor dan pada saat 
pulang kantor pukul 17.00 Wita untuk hari senin sampai dengan Kamis, 
Sedangkan pada hari Jumat absensi pagi paling lambat pukul 07.30 Wita dan 

absen siang pukul 12.00 Wita jam pulang kantor. 

 

Hasil Absensi Sidik Jari  
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa absensi sidik jari 

fingerprint belum sepenuhnya berjalan dengan baik di kantor Bupati Kabupaten 

Malinau. Meskipun terlihat sangat besarnya manfaatnya dalam mengontrol 

kehadiran pegawai, tetapi sampai saat ini para pegawai belum juga menunjukan 

sikap disiplin dalam menepati atuarn masuk kerja dan pulang kerja karena dari 

hasil rekap absensi masih terdapat pegawai yang terlambat masuk kantor dari jam 

yang sudah di tentukan, ada juga yang tampa keterangan selama 1 minggu, jika 

kebiasaan ini terus berjalan maka hasil dari kinerja para pegawai tidak akan 

maksimal. 

 

Peningkatan Disiplin akibat pemanfaatan elektronik Government 

Perbandingan Absensi Sidik Jari Dan Absensi Manual 

Salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi adalah bergantung pada 

kinerja sumber daya manusia yang secara langsung atau tidak langsung memberi 

kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Bupati Malinau dalam upaya 
mencapai efesiensi kerja faktor kehadiran (absensi) pegawai merupakan hal yang 

cukup penting, karena berhubungan dengan gaji dan prestasi kerja. Di Kantor 

Bupati Malinau pengunaan mesin sidik jari sudah di gunakan karena di 

bandingkan lebih baik dengan absensi manual. Mesin sidik jari (fingerprint) ini 
jauh lebih mudah dalam penggunaannya dibandingkan dengan absensi manual ini 

dibuat untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses absensi bagi 

pegawai, serta dalam pembinaan pegawai khususnya untuk melakukan evaluasi 

dan monitoring kehadiran para pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
dengan kata lain adalah untuk melihat tingkat disiplin para pegawai. Dan yang 

terpenting dengan adanya software absensi menggunakan fingerprint adalah 

menghindari kecurangan pegawai dalam hal absensi. 
 

Pola Peningkatan Disiplin Pegawai  
Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan penggunaan mesin 

absensi sidik jari finger print sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Electronic Government di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan kinerja aparaturnya dengan 

pemanfaatan absensi elektronik/mesin absen sidik jari yang berpedoman pada 
Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Penegakan Disiplin 
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Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan 

Daerah Kabupaten Malinau. sudah berjalan dengan baik sejak digunakan pada 
tahun 2009 sampai dengan sekarang meskipun banyak pegawai masih familiar 
dengan mesin sidik jari pada awal pengunaan namun sejalan dengan 
perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa pegawai sudah terbiasa 

meskipun kedisiplinan pegawai belum terlalu meningkat dari tahun ke tahun 
terutama untuk ketepatan waktu masuk kantor dan pulang kantor karena sejauh 
ini masih terdapat pegawai yang tidak tepat waktu masuk kantor dan tampa 
keterangan (alpa). 

 

Sanksi Pelanggaran Disiplin Dalam Pengunaan Absensi Sidik Jari (Finger 

Print)  
Keberhasilan sangat ditentukan oleh dan mutu profesionalitas juga 

ditentukan oleh disiplin para anggotanya. Bagi aparatur pemerintahan disiplin 
tersebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetian, kesungguhan dalam 
menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankan 

kepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat. 
Salah satu wujud pembinaan disiplin yang diberikan bagi pegawai yang kurang 
disiplin adalah memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan pun disesuaikan 
dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai. Pelanggaran 

tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran 
sedang, dan pelanggaran berat.  

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Malinau tidak hanya menentukan 
disiplin kerja berdasarkan ketepatan waktu tetapi juga menentukan sanksi bagi 
yang melanggar disiplin tersebut. Sanksi tegas yang diberikan sesuai dengan 
Peraturan Bupati tersebut dengan melakukan pemotongan tambahan penghasilan 
yang disesuaikan dengan golongan dan eselon jabatan.  

Selain memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin, 
pemberian reward terhadap pegawai berprestasi juga diberikan. pengertian 

reward atau penghargaan yakni imbalan yang diberikan baik dalam dalam bentuk 

material dan non material yang diberikan kepada pegawai agar mereka dapat 

bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan organisasi. 
Dengan kata lain pemberian penghargaan atau reward bertujuan untuk 

meningkatkan produktivits dan mempertahankan pegawai yang berprestasi agar 

tetap loyal kepada organisasi. Pemberian sistem penghargaan dimaksudkan 

sebagai dorongan agar pegawai mau bekerja dengan baik dan membangkitkan 
motivasi sehingga mendorong kerja pegawai yang lebih baik. Oleh sebab itu, 

Pemerintah Kabupaten Malinau tidak hanya memberikan sanksi bagi pegawai 

yang tidak disiplin pemerintah juga memberikan reward bagi pegawai yang 

berprestasi dan disiplin. Bentuk reward yang diberikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Malinau selama ini setiap tahunnya adalah promosi jabatan, piagam 

penghargaan dan dalam bentuk uang. 
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Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa penggunaan absensi elektronik di Kantor 
Bupati Kabupaten Malinau sudah terlaksana dengan baik tetapi untuk hasil dari 
kerja pegawai secara keseluruhan belum maksimal, hal tersebut dapat 
teridentifikasi dari : 

 

1. Awal pengunaan mesin sidik jari di kantor Bupati Kabupaten Malinau mulai 

dari tahun 2009 sampai dengan sekarang hal ini berdasarkan Peraturan Bupati 

Malinau Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) Dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Di Lingkungan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Malinau. Waktu absensi sidik jari dimulai dari jam 06.45 - 

07.30 dan waktu pulang kantor pukul di mulai dari 16.00-17.00 tetapi untuk 

hari jumat di mulai dari jam 08.00 samapi dengan 11.30. Berdasarkan hasil 
absensi sidik jari yang sudah digunakan di kantor Bupati Kabupaten Malinau 

belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak pegawai yang tidak 

disiplin seperti terlambat masuk kantor, masih ada beberapa pegawai yang 

memiliki alpa yang cukup banyak dan mencapai batas minimal. Meskipun 
absensi sidik jari ini memiliki manfaat yang besar bagi kantor seperti pegawai 

merasakan kenyamanan karena dari registrasi yang simple. Tetapi belum bisa 

merubah sikap pegawai untuk menjadi lebih disiplin, jika kebiasaan ini terjadi 

terus menerus maka akan menyebabkan kinerja pegawai tidak maksimal. 

 

2. Peningkatan disiplin pegawai setelah adanya pemanfaatan elektronik 

government dengan penggunaan absensi sidik jari (fingerprint) menunjukan 

bahwa sebelum penggunaan absensi sidik jari masih ada pelanggaran yang 

dilakukan oleh pegawai, namun setelah penggunnaan mesin sidik jari tingkat 
disiplin dan hasil kerja pegawai menjadi meningkat, karena dari perbandingan 

pengunaan absensi manual dengan absensi mesin sidik jari menunjukan 

bahwa absensi sidik jari memiliki manfaat yang banyak seperti data yang 

tidak bisa dimanipulasi oleh orang lain hal ini dapat dilihat dari data 

rekapitulasi tiap bulan, pancatatan waktu absensi yang akurat serta pelaporan 

yang berlangsung secara otomatis karena sudah terintegrasi. Sementara 

sebelum pengunaan absensi sidik jari dan absensi masih bersifat manual 
banyak pegawai yang memanipulasi data seperti ketidakjujuran pegawai 

dalam mencatat kehadiran mereka di kantor dan sering terjadi kesalahan 

dalam mencatat waktu kerja pegawai di kantor. Setelah pengunaan mesin 

sidik jari pola peningkatan disiplin pegawai setiap tahunnya terus mengalami 
peningkatan terutama dalam hal kehadiran pegawai, ketepatan waktu masuk 

kantor dan pulang kantor, serta kehadiran fisik pegawai di kantor menjadi 

meningkat. dengan adanya peningkatan dari hasil kerja pegawai setelah 

adanya absensi sidik jari. 
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3. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang 

dilakukan oleh para pegawai. Pelanggaran tersebut dibagi menjadi 3 

tingkatan, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran 
berat. Sanksi tegas yang diberikan sesuai dengan Peraturan Bupati dengan 

melakukan pemotongan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan 

golongan dan eselon jabatan. Selain memberikan sanksi kepada pegawai yang 

melangar disiplin pemberian reward terhadap pegawai berprestasi juga 
dilakukan. Reward atau penghargaan merupakan imbalan yang diberikan baik 

dalam dalam bentuk material dan non material yang diberikan kepada 

pegawai agar mereka dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi 

dalam mencapai tujuan organisasi. tambahan penghasilan (insentif) yang 
diberikan bertujuan untuk meningkatkan gairah kerja, dan motivasi kerja para 

pegawai. Bentuk reward yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau 

selama ini setiap tahunnya adalah piagam penghargaan dan dalam bentuk 

uang. 

 

Rekomendasi  
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis 

merekomendasikan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penggunaan mesin 

absensi sidik jari dalam meningkatkan disiplin pegawai di Kantor Bupati 
Kabupaten Malinau. Untuk memperoleh hasil yang maksimal ada hal-hal yang 
perlu diperhatikan sebagai berikut;  
1. Perlu adanya peningkatan pengawasan dari setiap atasan SKPD terhadap 

pegawainya agar lebih disiplin lagi mengingat ada pelanggaran yang dlakukan 
oleh sebagian pegawai seperti alpa, terlambat masuk kantor dari jam yang 
ditentukan dan pulang lebih awal.  

2. Meningkatkan kesadaran pegawai tentang tugas dan fungsinya di kantor 
karena tugas pegawai adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. 
Mengingat di bebrapa SKPD ada bebrapa pegawai yang masih sering 

meningalkan tugas dan pekerjaannya di saat jam dinas.  
3. Memberikan reward atau sertifikat penghargaan dan insentif yang besar 

kepada setiap pegawai yang berprestasi dan menaati aturan agar setiap 
pegawai lebih giat lagi dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang baik 
kepada masyarakat.  

4. Menambah jumlah mesin sidik jari yang ada di Kantor Bupati Kabupaten 
Malinau karena mesin yang ada saat ini masih sedikit yaitu berjumlah 7 buah 
mesin sidik jari (fingerprint). 
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