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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana 

Pelaksanaan Good Governance Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Di 

kantor Kelurahan Teluk Lingga dalam penyelenggaraannya, yang dilihat 

berdasarkan beberapa indikator, yaitu : 1) Prinsip Profesionalisme, 2) Prinsip 

Akuntabilitas, 3) Prinsip Efektif dan Efisien, 4) Prinsip Supremasi Hukum, serta 

5) Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Good Governance di 

kntor Kelurahan Teluk Lingga. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan 

Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa observasi, wawancara 

dan penelitian dokumen. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data 

model interaktif berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan good 

governance belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui 

prinsip profesionalitas, prinsip akuntabilitas, prinsip efektif dan efisien serta 

supremasi hukum dalam pelaksananya. Terdapat sebagian pegawai yang tidak 

menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam melaksanakan tugasnya dilihat dari 

prinsip profesionalisme terhadap waktu serta ketaatan pegawai dalam menaati 

peraturan serta hukum yang berlaku. 

 

Kata Kunci: good governance, pegawai, disiplin. 

 

Pendahuluan 

 Perkembangan kualitas pelayanan publik di Indonesia ditandai dengan 

adanya gerakan reformasi yang disertai dengan peningkatan pelayanan 

administrasi publik yang lebih baik. Semangat reformasi telah mendorong 

Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan 
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sistem pemerintahan negara dalam pembangunan, perlindungan dan pelayanan 

masyarakat guna mendorong kebutuhan serta kepentingan masyarakat.  

 Namun, pada kenyataannya kualitas pelayanan publik yang masih kurang 

serta tuntutan akan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan kepada publik 

masih menjadi keresahan di dalam masyarakat serta menjadi suatu kebutuhan 

yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 

publik. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemerintah 

menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam sistem pemerintahannya 

sebagai upaya dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik terkait dengan 

peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Sehingga di dalam PP No. 101 

tahun 2000 menjelaskan bahwa pengertian good governance adalah pemerintahan 

yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, 

akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, 

supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.  

 Tercapainya tujuan pemerintah tersebut dalam pelaksanan good 

governance tentu tidak terlepas dari tingkat kedisiplinan para pegawai dalam 

melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat. Pegawai 

yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi memiliki kualitas di dalam dirinya 

sehingga mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik (good governance). 

Terlaksana atau tidaknya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam 

suatu instansi pemerintah dapat dilihat melalui tingkat kedisiplinan para 

pegawainya. Karna, beberapa ruang lingkup disiplin yaitu disiplin ketepatan 

waktu kerja, disiplin terhadap peraturan, disiplin terhadap tanggung jawab, dan 

disiplin terhadap kualitas kerja (Guntur:1996) memiliki keterkaitan dengan  

prinsip-prinsip good governance.  

Berdasarkan observasi penulis menemukan adanya beberapa  

permasalahan terkait kedisiplinan pegawai di kantor Kelurahan Teluk Lingga 

Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Hal ini dapat dilihat dari 

penilaian masyarakat pada saat pelayanan administrasi di kantor Kelurahan Teluk 

Lingga. Masyarakat menilai bahwa pegawai masih kurang bertanggung jawab 

dalam menjalankan tugasnya pada saat memberikan pelayanan seperti tidak 

adanya pegawai struktural pada saat jam kerja sehingga memperlambat proses 

penandatanganan surat atau dokumen terkait. Kemudian penilaian masyarakat 

terhadap pegawai yang masih kurang disiplin waktu dalam menjalankan tugas 

seperti datang terlambat dan pulang lebih awal pada saat jam kerja berlangsung 

sehingga membuat masyarakat menunggu terlebih dahulu pegawai yang datang 

terlambat untuk mendapatkan pelayanan.  

Kerangka Dasar Teori 

Pelaksanaan 

Pengertian Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan 
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Usman 2004) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan 

Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaikan. Dari beberapa pengertian-pengertian di atas 

memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, 

tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti 

bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha 

yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat 

yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai 

dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan 

tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas 

pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau 

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang 

ditetapkan semula.  

 

Good Governance 

 Menurut The Worid Bank Group (Wahab:2002), Good Governance adalah 

suatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara 

politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Good 

governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses 

pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga 

negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu 

negara. Sehingga Good Governance disinonimkan sebagai hubungan sinergis dan 

konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat (Effendi:1996). Selanjutnya 

didalam PP No. 101 tahun 2000 merumuskan arti  good governance (tata 

pemerinthan yang baik) adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan 

menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan 

prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh 

seluruh masyarakat. 

 Sehingga berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa good governance (tata pemerintahan yang baik) adalah suatu 

peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah 

alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara 

administratif, serta dalam pelaksanaannya pemerintahan yang baik melibatkan 

stakeholder yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga terdapat adanya 

keseimbangan yang sejalan dan sesuai dengan keadaan pemerintah yang ada. 
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Disiplin 

 Menurut Syafri Mangkuprawira dan Aida Vitayala Hubieis (2007) 

mendefinisikan Disiplin kerja adalah sifat seseorang karyawan yang secara sadar 

mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Sedangkan Widjaja (1986) 

mengatakan bahwa disiplin adalah unsur yang penting yang  mempengaruhi 

prestasi dalam organisasi. Tidak ada organisasi yang berprestasi lebih tinggi tanpa 

melaksanakan disiplin dalam derajat yang lebih tinggi. Sehingga dari beberapa 

defenisi disiplin diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa displin adalah 

suatu alat atau sarana bagi suatu organisasi untuk mempertahankan eksistensinya. 

Hal ini dikarenakan dengan disiplin yang tinggi, maka para pegawai atau 

bawahan akan mentaati semua peraturan-peraturan yang ada sehinggga 

pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 

 

Pegawai 

 Menurut A.W. Widjaja (2006) mengatakan bahwa Pegawai adalah orang-

orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga 

pemerintah maupun dalam badan-badan usaha. Sumber daya manusia yang 

disebut disini salah satunya adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu Warga 

Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri 

atau tugas lainnya.  

 Di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 yang dimaksud dengan 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunkan adalah deskriptif kualitatif, agar mampu 

menggambarkan serta menguraikan secara detail mengenai masalah-masalah yang 

terjadi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 sampai November 2018 

dengan mengambil tempat di Kantor Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan 

Sangatta Utara, Kabupaten kutai Timur. Adapun teknik pengumpulan data yang  

dipergunakan adalah Library research (penelitian kepustakaan) dan Field work 

reserach (penelitian lapangan) menggunakan beberapa teknik a) Observasi, b) 

Wawancara, dan c) Studi Dokumenter (documentery study). Kemudian dianalisis 

menggunakan teknik analisis data model interkatif oleh Miles, Huberman dan 

Saldana (2014) hingga data tersebut menjadi jenuh melalui pengumpulan data, 

kondesasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Sumber data dari penulisan ini berasal dari data primer berupa hasil 

wawancara dari informan, yakni Lurah, Sekretaris Lurah, Pegawai Kelurahan 
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serta tokoh masyarakat yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen-

dokumen terkait penelitian dan dokumentasi. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Pelaksanaan good governance sangat penting adanya dalam pemerintahan 

Indonesia karna dengan adanya pelaksanaan good governance diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas pemerintahan yang lebih baik. Sehingga kulitas pelayanan 

publik pun semakin baik dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan 

masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai good governnce dalam tata 

pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya 

ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. 

 Selanjutnya pelaksanaan good governance merupakan upaya untuk 

mencapai pemerintahan yang baik tentunya sangat bergantung pada aparatur 

pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya 

pelaksanaan good governance maka akan membentuk pribadi aparatur 

pemerintahan yang memilki kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga 

dengan menetapkan prinip-prinsip good governance dalam suatu instansi 

pemerintah dapat mencapai suatu tata pemerintahan yang baik dalam 

penyelenggaraannya. 

 

Prinsip Profesionalisme 

 Prinsip Profesionalisme dapat dilihat melalui ketentuan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) yang berlaku yang diterapkan oleh pegawai pada suatu 

instansi. Di kantor Kelurahan Teluk Lingga, bahwa  ketentuan SOP sudah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. SOP (Standar Operasional Prosedur) merupakan 

tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan 

suatu proses kerja tertentu (KARS 2000). Selanjutnya menurut Purnamasari 

(2015) SOP adalah prosedur kerja yang dibuat secara detail dan terperinci bagi 

semua karyawan untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan misi, visi dan tujuan suatu intansi atau lembaga. 

 Salah satu bentuk penerapan SOP pelayanan di kantor Kelurahan Teluk 

Lingga tersebut ialah mengenai kelengkapan berkas yang harus dilengkapi 

terlebih dahulu oleh masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang maksimal. 

Seperti surat pengantar RT, fotocopy KTP, serta fotocopy KK dll yang harus 

dilengkapi sesuai dengan ketentuan kelengkapan berkas yang berlaku. Apabila 

dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang dibutuhkan tidak lengkap maka 

masyarakat dengan terpaksa tidak dapat dilayani. Oleh sebab itu, masyarakat yang 

ingin mendapatkan pelayanan harus melengkapi berkas-berkasnya terlebih dahulu 

agar bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada di 

kantor Kelurahan Teluk Lingga. 

 Selanjutnya, prinsip profesionalisme dilihat melalui ketepatan waktu 

masuk dan pulang kerja pegawai seperti yang terdapat di dalam PP No.53 tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bab II Pasal 3 bahwa setiap 

Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dalam 
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hal ini bahwa para pegawai di kelurahan Teluk Lingga sudah dapat mengikuti 

peraturan yang berlaku yaitu masuk kerja pukul 08.00 pagi sampai pukul 04.00 

sore yang diawali dengan apel pagi terlebih dahulu. Meskipun demikian 

berdasarkan penjelasan responden, di kelurahan Teluk Lingga masih ada 

ditemukan pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih cepat pada saat jam 

istirahat atau pun pada saat jam kerja berlangsung walaupun hanya sebagian kecil 

pegawai yang tidak mengikuti peraturan tersebut. Tetapi permasalahan tersebut 

bisa diatasi dengan adanya pembinaan yang selalu diberikan berupa teguran serta 

arahan kepada setiap pegawai. 

  

Prinsip Akuntabilitas 

 Dalam prinsip akuntabilitas, bahwa pegawai dihadapkan pada kewajiban 

yang harus dilaksanakan secara benar dan baik dan dapat 

mempertanggungjawabkan dari tugas tersebut sesuai dengan kewenangannya. 

Menurut Lembaga Administrasi Negara RI dan BPKP (2001) menjelaskan bahwa 

akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah suatu prosedur 

penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah 

moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk 

mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah dietapkan.  Dalam hal ini 

bahwa para pegawai di kelurahan Teluk Lingga sudah memiliki tanggung jawab 

penuh dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Para pegawai 

selalu siap dan dapat menangani tugas yang diberikan kepada mereka secara 

tanggap sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa di kantor kelurahan Teluk Lingga dalam pelaksanaannya menerapkan 

prinsip akuntabilitas di dalamnya. 

 

Prinsip Efektifitas  dan Efisien 

 Dalam melaksanakan pekerjaanya dilihat dari kualitas kerja pegawai 

bahwa kualitas kerja pegawai di kelurahan Teluk lingga sudah dapat dikatakan 

efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat melalui pelayanan di kantor kelurahan 

Teluk Lingga yang memiliki kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan tujuan 

dan visi misi di kelurahan Teluk Lingga tersebut yaitu terwujudnya pelayanan 

prima yang bersih, tertib dan tepat disegala bidang serta misi kelurahan Teluk 

Lingga dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu 

juga dapat dilihat melalui tingkat kepuasan masyarakat dalam mendapatkan 

pelayanan di kantor kelurahan Teluk Lingga. Bahwa masyarakat merasa puas 

akan pelayanan di Kelurahan Teluk Lingga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ali 

Muhidin (2009) yang menjelaskan bahwa efektivitas berhubungan dengan 

masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau 

manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta 

masalah tingkat kepuasaan pengguna/client.   

 Selain itu, berdasarkan beberapa penjelasan responden di atas bahwa 

kualitas pelayanan di kantor kelurahan Teluk Lingga juga termasuk cepat dan 

tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dalam 
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pelayanannya termasuk efisien. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2001) yang menyatakan efisiensi merupakan ketepatan 

cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, 

tenaga, biaya, kedayagunaan, ketepatgunaan, kesangkilan serta kemampuan 

menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga 

dan biaya).  

 

Prinsip Supremasi Hukum 

 Penyelengaraan pemerintahan yang profesional tentunya harus didukung 

oleh penegakan hukum yang jelas dan konsekuen.  Tanpa adanya sebuah aturan 

hukum dan penegakannya secara konsekuen, penyelenggaraan pemerintahan bisa 

saja menjadi sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangan yang 

diembannya. Pelaksanaan good governance tentunya tidak terlepas dari tujuan 

pemerintah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraannya. Dengan adanya peraturan yang 

jelas, maka penyelenggaraan pemerintah dituntut agar dapat menaati peraturan 

tersebut secara konsekuen agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam 

penyelenggaraannya serta dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good 

governance). Pelaksanaan supremasi hukum dapat dilihat melalui ketaatan 

pegawai dalam menegakkan hukum dan menaati peraturan yang berlaku pada 

suatu instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah agar tidak terjadi 

penyalahgunaan wewenang serta dapat mewujudkan ketertiban hukum dalam 

melaksanakan tugasnya. 

 Dalam hal ini bahwa para pegawai di kelurahan Teluk Lingga sebagian 

besar sudah dapat mengikuti peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dinilai 

melalui penyelenggaraan pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta tidak sewenang-wenang dalam menggunakan 

kewenangannya. Seperti yang di atur di dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Meskipun dalam hal penggunaan seragam masih ada pegawai yang belum bisa 

menaati peraturan dalam pelaksanaanya hal ini disebabkan karena di kelurahan 

terdapat urusan pelayanan terkait dengan urusan pertanahan seperti penentuan 

titik lokasi maupun pengukuran tanah yang mengharuskan pegawai untuk turun 

ke lapangan. Sehingga tidak memungkinkan pegawai untuk menggunakan 

seragam yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Good Governance Dalam 

Menciptakan Disiplin Pegawai 

 Dalam pelaksanaan good governance tentunya terdapat faktor pendukung 

dan juga faktor penghambat khususnya di kantor kelurahan Teluk Lingga. 

Beberapa faktor pendukung dan penghambat terkait pelaksanaan good 

governance dalam meningkatkan disiplin pegawai di kantor kelurahan Teluk 

Lingga kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur antara lain: 
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a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Good Governance Dalam Meningkatkan 

Disiplin Pegawai Di kantor Kelurahan Teluk Lingga 

 Dalam pelaksanaan good governance terdapat beberapa faktor pendukung 

dalam pelaksanaannya yaitu dengan pemberian motivasi kerja serta pemberian 

tunjangan-tunjangan kepada pegawai. Sehingga dengan pemberian motivasi kerja 

serta pemberian tunjangan-tunjangan kepada pegawai mendorong terciptanya 

semangat pegawai dalam bekerja serta mempunyai kualitas kerja yang baik dalam 

rangka pelaksanaan good governance dalam meningkatkan disiplin pegawai. 

 

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Good Governance Dalam Meningkatkan 

Disiplin Pegawai Di kantor Kelurahan Teluk Lingga 

 Faktor penghambat pelaksanaan good governance dalam meningkatkan 

disiplin pegawai di kelurahan Teluk Lingga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

keadaan pegawai yang mementingkan kepentingan pribadi pada saat bekerja, 

tidak adanya reward/penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang rajin dan 

disiplin agar pegawai dapat lebih termotivasi dan lebih giat lagi dalam bekerja 

serta kurangnya pengawasan terhadap pegawai yang tidak menaati peraturan. 

Sehingga menyebabkan pegawai tidak perduli terhadap pekerjaan yang 

seharusnya menjadi tanggung jawabnya dan menyebabkan pegawai kurang 

disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga hal inilah yang menjadi faktor 

penghambat/kendala di kantor kelurahan Teluk Lingga dalam melaksanakan good 

governance.  

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai pelaksanaan 

good governance dalam meningkatkan disiplin pegawai di Kelurahan Teluk 

Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan good governance dalam meningkatkan 

disiplin pegawai di Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara 

Kabupaten Kutai Timur belum terlaksana secara optimal. Hal terebut dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Dalam prinsip profesionalisme pegawai bahwa prinsip profesionalisme 

belum terlaksana secara optimal karena masih ada pegawai yang datang 

terlambat dan pulang lebih cepat pada saat jam istirahat ataupun pada saat 

jam kerja berlangsung. Walaupun sebagian besar pegawai kelurahan Teluk 

lingga sudah dapat mengikuti peraturan yang berlaku terkait peraturan waktu 

masuk dan pulang kerja. Tetapi apabila prinsip profesionalisme pegawai 

dilihat dari segi pelayanan yang dinilai melalui ketentuan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) yang diterapkan oleh pegawai di kelurahan Teluk 

lingga sudah dapat dikatakan baik dan terlaksana. Bahwa ketentuan SOP 

yang diterapkan oleh pegawai di kantor Kelurahan Teluk Lingga sudah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti  penerapan SOP pelayanan di 

kantor Kelurahan Teluk Lingga mengenai kelengkapan berkas yang harus 
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dilengkapi terlebih dahulu oleh masyarakat agar mendapatkan pelayanan 

yang maksimal. 

2. Dalam prinsip akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik bahwa pegawai di 

kelurahan Teluk Lingga memiliki tanggung jawab penuh dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Para pegawai selalu siap 

dan dapat menangani tugas yang diberikan kepada mereka secara tanggap 

sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. 

3. Prinsip efektif dan efisien di Kelurahan Teluk Lingga bahwa dalam 

melaksanakan pekerjaanya dilihat dari kualitas kerja pegawai dapat dikatakan 

efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat melalui pelayanan di kantor 

kelurahan Teluk Lingga yang memiliki kualitas pelayanan yang baik sesuai 

dengan tujuan dan visi misi di kelurahan Teluk Lingga serta pelayanan di 

kantor kelurahan Teluk Lingga yang termasuk cepat dan tanggap dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga efisien dalam 

pelayanannya.  

4.  Dalam prinsip supremasi hukum bahwa di kelurahan Teluk Lingga 

supremasi hukum belum terlaksana dengan baik. Karena masih ada pegawai 

yang tidak disiplin dan belum menaati peraturan yang berlaku seperti dalam 

menaati peraturan ketepatan waktu masuk dan pulang kerja pegawai serta 

dalam penggunaan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Meskipun sebagian besar pegawai sudah dapat mengikuti peraturan 

yang ada terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat serta 

penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dan bersih dari KKN serta sesuai 

dengan prosedur yang berlaku.  

5. Faktor pendukung dalam pelaksanaan good governance adalah dengan 

pemberian motivasi kepada pegawai agar pegawai memiliki semangat dalam 

bekerja serta pemberian tunjangan-tunjangan sehingga pegawai di kelurahan 

Teluk Lingga memiliki semangat serta mempunyai kualitas kerja yang baik 

dalam rangka pelaksanaan good governance dalam meningkatkan disiplin 

pegawai. 

6. Faktor penghambat pelaksanaan good governance dalam meningkatkan 

disiplin di Kelurahan Teluk Lingga adalah keadaan pegawai yang 

mementingkan kepentingan pribadi pada saat bekerja serta tidak adanya 

reward/penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang rajin dan disiplin 

agar pegawai dapat lebih termotivasi dan lebih giat lagi dalam bekerja. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa 

permasalahan, sehingga penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai 

berikut : 

1. Perlu adanya pengawasan serta pembinaan khusus secara berjenjang yang 

harus dilakukan dari tingkat paling tinggi sampai kepada tingkat paling 

rendah. Lurah sebagai pimpinan tertinggi di kelurahan beserta Sekretaris 

Lurah dan Kasi berperan untuk memonitoring pegawai/staf dalam 

pelaksanaan tugas serta melakukan pengawasan agar dapat meminimalisir 

terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait peraturan-peraturan yang berlaku. 
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2. Pengadaan absensi elektronik/absensi sidik jari di kantor Kelurahan Teluk 

Lingga agar lebih mudah untuk memantau dan mengontrol kedisiplinan 

pegawai serta dapat mencegah adanya kebiasaan menitip absen yang 

dilakukan pegawai. 

3. Pemberian reward/penghargaan kepada pegawai yang memliki kinerja yang 

baik serta punishment/sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan. 

Seperti pemberian piala/piagam atupun sertifikat dan pemberian reward non 

materil seperti pujian kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik 

sehingga dapat mendorong pegawai untuk bekerja lebih giat dan berpotensi 

serta pemberian sanksi/punishment kepada pegawai yang melanggar sesuai 

dengan PP No.53 Tahun 2010. 
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