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ABSTRAK 

 

Tony Hartono. 2009.” Peningkaan Disiplin Kerja Pada Badan Penanman Modal 
Provinsi Jawa Tengah”. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Semarang. 

Kata Kunci : Peningkatan, Disiplin  

Penelitian ini mengembil judul “Peningkatan Disiplin Kerja Pada Badan 
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah”. Disiplin kerja merupakan hal 
yang wajib ditaati oleh setiap pegawai, karena kedisiplinan mencerminkan sikap 
atau perilaku pegawai tersebut . Disiplin kerja yang tinggi akan dapat menunjukan 
tingkat kualitas kerja yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya jika tingkat 
kedisiplinanya lemah maka akan berpengaruh buruk pula bagi organisasi atau 
instansi pemerintah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. (1) 
bagaimana pelaksanaan disiplin kerja pada Badan Penanaman Modal Daerah 
Provinsi Jawa Tengah?. (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi disiplin kerja 
pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah?. 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode wawancara, 
dokumentasi, observasi, studi pustaka. Sedang metode analisis data yang 
digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu bentuk argument dan 
pemaparan tentang sesuatu hal yang ingin dikaji dan kemudian hasil penelitian 
merupakan simpulan dari fakta dan teori. 
Dari hasil analisis deskriptif kualitatif menunjukan bahwa peningkatan disiplin 
kerja pegawai masih mengalami hambatan-hambatan. Hambatan yang dihadapi 
diantaranya pegawai yang tidak menaati peraturan kantor, terlambat masuk 
kantor, setelah jam istirahat para pegawai tidak kembali tepat waktu serta 
meninggalkan kantor sebelum waktu yang telah ditetapkan , mangkir dari pekerjaan, 
penyalah gunaan wewenang. 
Peningkatan disiplin kerja pada badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa 
Tengahterdapat faktor yang mendukung kedisiplinan kerja taitu faktor 
kepemimpinan, pemberian penghargaan, pemberian sanksi bagi para pegawai agar 
para pegawai tidak melanggar peraturan, dan motivasi kerja agar para pegawai 
lebih semangat, rajin dan tekun. Adapun faktor penghambatnya antara lain yaitu 
kurangnya kepedulian pegawai terhadap disiplin, mankir kerja atau meninggalkan 
tugas yang telah diberikan. 
Hukuman yang diberikan oleh atasan kepada para pegawai telah ditetapkan dan 
ada prosedur-prosedurnya dari hukuman ringan, hukuman sedang, hukuman berat. 
Misalnya pada pegawai Badan Penanaman Modal provinsi jawa Tengah yang 
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bersantai-santai pada saat jam kantor pada bagian keuangan dan perijinan akan 
diberikan sanksi berupa sanksi ringan yaitu teguran secara lisan, sanksi sedang 
yaitu penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun, 
hukuman ini diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan 
para pegawai. 
Dari penelitian yang telah diuraikan dalam Tugas Akhir ini dapat ditarik 
kesimpulan, bahwa peningkatan disiplin kerja pegawai meliputi adanya 
kepemimpinan, motivasi dan sanksi yang diberikan kepada pegawai. Dan penulis 
memberikan saran, sebaiknya kedisiplinan pegawai diperusahaan perlu 
ditingkatkan karena masih adanya pegawai yang melakukan pelanggaran-
pelanggaran kedisiplinan seperti terlambat masuk kantor, bersantai-santai dan 
mengobrol serta meninggalkan kantor sebelum waktu yang telah ditetapkan. 
Tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan kepada pegawai harus 
bersikap tegas, sehingga dapat membuat efek jera bagi pegawai yang melakukan 
tindakan indisipliner. Karena dengan terciptanya kedisiplinan yang baik akan 
tercipta suasana kerja yang kondusif dan produktifitas yang tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Di dalam setiap perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan 

pegawai untuk mengembangkan perusahaan mereka dengan 

melaksanakan berbagai hal agar tujuan tercapai sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan oleh instansi 

adalah mengenai disiplin kerja  pegawai, disiplin kerja  menjadi hal yang 

penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pegawai. 

Disiplin kerja terdiri dari tingkat prestasi atau kehadiran pegawai, 

ketaatan terhadap peraturan atau tata tertib dan perawatan perlengkapan 

kerja. 

Disiplin kerja merupakan tindakan manajemen untuk mendorong 

anggota organisasi untuk memenuhi tuntutan sebagai ketentuan yang telah 

ditetapkan organisasi dan diharapkan dapat di patuhi oleh para 

pegawainya. Disiplin kerja pegawai diartikan sebagai suatu bentuk 

pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap 

dan perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara suka rela 

berusaha kooperatif dengan para pegawai yang lain serta meningkatkan 

prestasi kerja (Siagian, 200-305). 

Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung 

jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Hal 
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ini mendorong semangat kerja dan terwujudnya tujuan instansi, oleh 

karena itu seorang manajer di katakan efektif dalam kepemimpinanya jika 

para bawahanya dapat berdisiplin dengan baik (Hasibuan, 2002 : 193) 

Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan bagi 

para pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik dalam instansi. 

Semua organisasi atau instansi pasti mempunyai standar perilaku yang 

harus dilakukan dalam hubunganya dengan pekerjaan baik secara tertulis 

atau tidak. Dan menginginkan para pegawai untuk mematuhinya sebagai 

upaya untuk meningkatikan produktifitas tetapi dalam kenyataanya sering 

terjadi pegawai sebagai manusia yang mempunyai kelemahan yaitu tidak 

disiplin dalam bekerja. Oleh karena itu peningkatan disiplin menjadi 

bagian terpenting dalam sumber daya manusia dan sebagai faktor penting 

peningkatan produktivitas. 

Hubungan pegawai yang tertata baik sangat bermanfaat bagi 

instansi. Tindakan disiplin merupakan aspek yang sangat penting dalam 

instansi, disiplin sebagai aturan untuk mengendalikan pegawai agar tidak 

melanggar aturan yang berlaku. 

Pegawai sebagai sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan 

produksi, dalam suatu instansi dibutuhkan semangat yang tinggi untuk 

meningkatkan hasil yang di harapkan instansi. Hal ini tentunya harus di 

sesuaikan dengan aturan yang telah di tetapkan oleh instansi. Penerapan 

disiplin kerja adalah suatu keadaan dimana pegawai melakukan pekerjaan 

yang ia kerjakan sebagai tugas yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan 
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tugas tersebut harus didasarkan pada kesadaran dari pegawai itu sendiri 

bukan sebagai tekanan dari pimpinan atau instansi dan mendapatkan 

sangsi bila pegawai tidak mematuhi peraturan tersebut. 

Disiplin kerja merupakan salah satu faktor keberhasilan pegawai 

yang akan mendukung produktifitas. Faktor-faktor tersebut dapat di 

kelompokan menjadi 2 bagian utama. Pertama faktor yang datang dari diri 

sendiri, misalnya kondisi fisik, motivasi, tingkat ketrampilan. Kedua 

keadaan-keadaan yang datang dari luar, misalnya kondisi dari lingkungan 

kerja yang kurang menyenangkan. Faktor tersebut baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat produktifitas 

kerja para pegawai (Waworuntu, 1995 : 94-97 ). 

Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah 

kedisiplinanya masih kurang baik, karena masih terdapat beberapa 

karyawan yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab dalam bekerja seperti bersantai santai pada saat  jam kerja seperti 

ngobrol di kantin pada saat jam kerja dan masih ada yang terlambat masuk 

kantor, terutama pada hari senin pada saat upacara apel pagi masih banyak 

pegawai yang terlambat lebih dari 15 pegawai dari total jumlah pegawai 

yang berjumlah kurang lebih 107 pegawai, menunggu diluar gerbang 

gedung hingga upacara apel pagi selesai baru para pegawai masuk. Data 

ini saya peroleh dari hasil pengamatan pada waktu melaksanakan praktek 

kerja lapangan di Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Hal ini mengurangi produktivitas kerja dan menghambat dalam mencapai 
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tujuan instansi. Dalam upaya peningkatan kedisiplinan bagi para pegawai 

pada kantor Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah 

dengan cara menetapkan peraturan disiplin yang bertujuan agar pegawai 

mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang 

diinginkan oleh perusahaan maka penulis berinisiatif untuk mengambil 

judul “ Peningkatan Disiplin Kerja pada Badan Penanaman Modal 

Daerah Provinsi Jawa Tengah”. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Bedasarkan alasan pemilihan judul di atas permasalan yang diambil 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Disiplin Kerja pada Badan Penanaman 

Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Disiplin Kerja pada Badan 

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah ? 

1.3. TUJUAN 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu “Peningkatan 

Disiplin Kerja pada Badan Penanaman Modal Daerah “ maka akan diberikan 

batasan-batasan terhadap istilah-istilah dalam permasalahan Tugas Akhir ini. 

1. Untuk mengetahui Disiplin Kerja pada Badan Penanaman Modal Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Disiplin Kerja pada 

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1. Kegunaan Praktis 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Tata usaha terutama bagi 

mahasiswa manajemen perkantoran. 

2. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Untuk melihat langsung Kegiatan yang ada di lingkungan instansi 

untuk menambah wawasan bagi penulis. 

b. Bagi instansi 

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam 

instansi. 

c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang 

ingin menyusun Tugas Akhir. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN 

Secara garis besar Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah,  rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Memuat landasan teori yang menjadi dasar penelitian dalam 

kegiatan penelitian yang mencakup teori-teori para ahli tentang 

disiplin kerja pegawai. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan penelitian yang meliputi sumber 

dan jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Memuat hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Disiplin kerja 

Disiplin kerja terdiri dari dua  kata yaitu disiplin dan kerja, 

disiplin berasal dari kata Discipline yang berarti latihan atau pendidikan 

kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. sedangkan 

menurut kamus bahasa Indonesia  adalah latihan batin dan watak denga 

maksut segala perbuatanya menaati tata tertib. 

Disiplin (discipline) adalah prosedur yang mengoreksi atau 

menghukum bawahan karena melanggar peraturan dan prosedur. Disiplin 

merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur 

dan menunjukan tingkat kesungguhan tim kerja di dalam sebuah organisasi. 

(Sulistiyani & Rosidah, 2003:236) 

Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para 

anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut (Sondang 

P. Siagan, 2003 :305). Kerja adalah sejumlah aktifitas fisik dan mental untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan ( Hasibun, 2003: 94). 

Sedangkan menurut (DRS. Basir Barthos,2001:17) kerja adalah 

melakukan suatu kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu 

memperoleh suatu penghasilan. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

kerja adalah proses untuk menguji mental dari setiap pegawai atau kelompok 

supaya sadar akan adanya perturan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh 

setiap organisasi atau instansi guna mencapai tujuan tertentu dan sanggup 

menerima sanksi atau konsekuensi apabila melanggar peraturan yang telah 

ditetapkan tersebut. 

 

2.2. Jenis-jenis Disiplin kerja 

Menurut Sondang P. Siagan (2003:305) dikatakan ada dua jenis 

disiplin dalam organisasi yaitu yang bersifat preventif dan yang bersifat 

korektif, yaitu : 

1. Disiplin preventif.  

Pendisiplinan yang bersifat prefentif adalah tindakan yang 

mendorong para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang 

berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui 

kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan perilaku yang 

diinginkan dari setiap anggota organisasi diusahakan pencegahan jangan 

sampai para karyawan berperilaku negative. 

Pemimpin perusahaan atau instansi mempunyai tanggung jawab 

dalam membangun iklim organisasi dengan disiplin preventif. Begitu pula 

pegawai harus dan wajib mengetahui, memahami semua pedoman kerja 

serta peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. 
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Disiplin preventif merupakan suatu system yang berhubungan 

dengan kebutuhan kerja untuk semua bagian system yang ada dalam 

organisasi. Jika system organisasi baik, maka diharapkan akan lebih 

mudah menegakkan disiplin kerja. 

2. Disiplin korektif  

Disiplin korektif berarti Jika ada karyawan yang nyata-nyata telah 

melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi 

standar yang telah ditetapkan, kepadanya dikenakan saksi disipliner. Berat 

atau ringanya suatu sanksi tentunya tergantung pada bobot pelanggaran 

yang terjadi. 

Tindakan pendisiplinan hendaknya positif, bersifat mendidik dan 

mengoreksi, Bukan tindakan negatif yang menjatuhkan karyawan yang 

berbuat salah. Maksut  pendisiplinan adalah untuk memperbaiki kegiatan 

diwaktu yang akan datang bukan untuk menghukum kegiatan dimasa 

lalu.(Handoko,1990:209). 

Pegawai yang melanggar sebaiknya diberikan sanksi sesuai 

peraturan yang berlaku, tujuanya adalah untuk memperbaiki pegawai yang 

melanggar peraturan, dan memberikan pelajaran kepada  pegawai yang 

melanggar. 

Berbagai sasaran tindakan disiplin adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan pegawai. 

b. Untuk menghalangi para karyawan yang lain melakukan 

kegiatan-kegiatan yang serupa. 
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c. Untuk menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten dan 

efektif. 

3. Disiplin progresif 

Disiplin progresif berarti memberikan hukuman yang lebih berat 

terhadap pelanggaran yang terulang. Tujuanya adalah memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum 

hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Disiplin progresif juga 

memungkinkan menejemen membantu karyawan memperbaiki 

kesalahan.(Handoko,1990:208). 

Contoh sistem disiplin progresif secara ringkas dapat situnjukan sebagai 

berikut : 

a. Teguran secara lisan oleh penyelia. 

b. Teguran tertulis, dengan catatan dalam file personalia. 

c. Skorsing dari pekerjaan satu sampai tiga hari. 

d. Skorsing satu minggu atau lebih lama. 

e. Diturunkan pangkatnya (demosi). 

f. Dipecat. 

 

2.3. Pendekatan dalam disiplin kerja  

Pendekatan disiplin adalah upaya atau cara untuk menerapkan 

proses disiliplin pada karyawan untuk mantaati tata tertib yang ada pada 

kantor atau lembaga tertentu, sehingga bisa dikatakan disiplin baik adalah 

disiplin yang berasal dari diri sendiri, karena bila diri sendiri sudah 
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mamahami dan menerapkan pola disiplin pasti akan dapat menyelesaikan 

pekerjaan secara efektif dan tepat waktu. 

Pendekatan disiplin kerja menurut Mangkunegara,2004:130 

 

1. Pendekatan disiplin modern 

Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah keperluan 

atau kebutuhan baru di luar hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 

a) Disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk 

hukuman secara fisik. 

b) Melindungi tunduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukum 

yang berlaku. 

c) Keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau 

prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan 

dengan mendapatkan fakta-faktanya. 

d) Melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak 

terhadap kasus disiplin. 

2. Pendekatan disiplin dengan tradisi 

Pendekatan disiplin dengan tradisi yaitu pendekatan disiplin dengan cara 

memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi : 

a) Disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan dan tidak pernah ada 

peninjauan kembali bila telah diputuskan. 

b) Disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran, pelaksanaan harus 

disesuaikan dengan tingkat pelanggaranya. 
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c) Pengaruh hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar 

maupun kepada pegawai lainya. 

d) Peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih 

keras. 

e) Pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya 

harus diberi hukuman yang lebih berat. 

3. Pendekatan disiplin bertujuan 

Pendekatan disiplin bertujuan berasumsi bahwa ; 

a) Disiplin kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai. 

b) Disiplin bukanlah suatu hukuman, tetapi merupakan pembentukan 

perilaku. 

c) Disiplin bertujuan untuk perubahan perilaku yang lebih baik. 

d) Disiplin pegawai bertujuan agar pegawai bertanggaung jawab atas 

perbuatanya. 

Sedangkan menurut simamora 2004 : 617 dalam disiplin kerja adalah 

sebagai berikut : 

1. Aturan tungku panas  

Ketentuan ini menarik sebuah analogi antara menyentuh tungku 

panas, orang itu akan langsung terbakar. Ada peringatan sebelumnya 

dalam bentuk terpaan hawa panas dari tungku, yang seharusnya itu akan 

menyadarkan bahaya akan terbakar. Misalnya dalam memberikan 

penjelasan dan peringatan kepada para pegawai, sanksi apabila pegawai 



13 

 

melakukan pelanggaran agar pegawai sadar dan tidak berani 

melakukanya lagi. 

2. Disiplin harus segera 

Jika tindakan disiplin hendak diambil, maka harus dilakukan 

dengan segera sehingga individu memahami tindakan tersebut. 

Misalnya segera mungkin menindak lanjuti pegawai yang melakukan 

pelanggaran sesuai dengan peraturan yang ada. 

3. Harus ada peringatan sebelumnya 

Penting untuk memperingatkan sebelumnya bahwa hukuman 

akan mengikuti perilaku yang tidak dapat diterima, instansi harus 

membuat peraturan yang jelas kepada para pegawai sehingga pegawai 

mengetahui apa sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Misalnya 

instansi harus membuat peraturan yang jelas sebagai peringatan bagi 

para pegawai. 

4. Disiplin harus konsisten 

Tindakan disiplin harus konsisten, setiap orang yang melakukan 

tindakan yang sama akan dihukum sesuai hukuman yang sama pula. 

Disiplin yang konsisten berarti setiap pegawai harus menerima dan 

menjalani disiplin. Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran akan 

mendapat sanksi disiplin yang sama, disiplin diberlakukan dengan cara 

yang sepadan terhadap semua pegawai. Misalnya pegawai yang terbukti 

bersalah melakukan pelanggaran harus menerima sanksi. 

 



14 

 

5. Disiplin tidak pandang bulu 

Tindakan disiplin tidak boleh membeda-bedakan menitik 

beratkan pada perilaku yang tidak memuaskan, cara yang paling efektif 

untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melakukan konseling, 

korektif. Misalnya dalam upaya peningkatan disiplin kerja tidak boleh 

membeda-bedakan dalam pemberian sanksi kepada para pegawai yang 

melakukan pelanggaran. 

 

2.4.  Pelaksanaan sanksi pelanggaran disiplin kerja 

Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar disiplin kerja dengan 

memberikan peringatan, harus segera, konsisten dan impersonal 

(Mangkunegara, 2004:131). 

1. Pemberian peringatan 

Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat 

peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan memberikan peringatan 

adalah agar pegawai yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang 

telah dilakukan. Disamping itu pula surat peringatan itu dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian penilaian kondite 

pegawai. 

2. Pemberian sanksi harus segera 

Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi 

sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku di perusahaan. 

Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah disiplin yang ada. 
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Disamping itu, memberi peluang pelangar untuk mengabaikan disiplin 

perusahaan. 

3. Pemberian sanksi harus konsisten 

Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus 

konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai 

peraturan-peraturan yang berlakupada perusahaan. Ketidakonsistenan 

pemberian sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasakan adanya 

diskriminasi pegawai, ringanya sanksi dan pengabaian disiplin. 

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-

bedakan pegawai, tua muda, pria- wanita tetap diberlakukan sama 

sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan agar pegawai menyadari bahwa 

disiplin kerja berlaku untuk semua pegawai dengan sanksi 

pelanggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diperusahaan. 

 

2.5. Jenis hukuman disiplin kerja 

Adapun jenis tingkat dan hukuman disiplin kerja terdiri atas hukuman 

disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat ( 

Thoha, 2005:43 ). 

1. Jenis Hukuman disiplin ringan 

a) Teguran lisan 

b) Teguran tertulis 

c) Pernyataan tidak puas secara tertulis 

Contoh pelanggaran disiplin ringan : 
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a) Jalan-jalan pada jam kerja 

b) Tidak mentaati ketentuan jam kerja 

c) Tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara 

dengan baik. 

2. Jenis hukuman disiplin sedang 

a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 

b) Penurunan gaji besar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling 

lama 1 (satu) tahun; 

c) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

Contoh pelanggaran disiplin sedang : 

a) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencermarkan nama instansi; 

b) Membuka surat rahasia. 

c) Menyalah gunakan barang-barang atau surat berharga milik 

Negara. 

3. Jenis hukuman disiplin berat 

a) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah 

untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

b) Pembebasan dari jabatan 

c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai pegawai negeri sipil 

d) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. 

Contoh pelanggaran disiplin berat : 
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a) Menjual, membeli, atau menggadaikan dan meminjamkan 

dokumen atau surat-surat penting milik negara secara tidak sah. 

b) Membocorkan atau memenfaatkan rahasia negara yang diketahui 

karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, 

atau pihak lain. 

 

2.6. Teknik-teknik pelaksanaan disiplin kerja 

Beberapa teknik dalam melaksanakan disiplin kerja adalah teknik 

pertimbangan sedini mungkin, teknik disiplin pencegahan yang efektif, teknik 

mendisiplinkan diri, teknik kesediaan penyelia berdisiplin, teknik 

menimbulkan kesadaran diri ( Mangkunegara, 2004:132 ). 

1. Teknik pertimbangan sedini mungkin 

Tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan jauh lebih banyak 

terletak pada manajer dibandingkan pada mereka yang dimanajemeni. 

Pelatihan yang kurang sempurna atau tidak ada pelatihan sama sekali, 

tingkah laku yang tidak pantas, kebiasaan kerja yang kurang baik, atau 

kesalahan lain dari bawahan hendaknya pertama-tama diatasi dengan 

usaha penuh pengertian guna memperbaikinya. Orang-orang muda, 

terutama mereka yang dipekerjakan secara tetap untuk pertama kali, 

harus selekas mungkin dibimbing untuk berperilaku secara tepat dalam 

pekerjaanya. 
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2. Teknik disiplin pencegahan yang efektif 

Teknik yang biasa digunakan manajer yang efektif dalam bidang 

disiplin pencegahan ini, misal dengan mengadakan hubungan kerja yang 

erat dengan setiap bawahan, manajer dapat memberikan pujian tentang 

pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik. Jika bawahan merasa bahwa 

mereka tidak diperhatikan, mereka mungkin tidak akan berusaha lebih 

keras dimasa mendatang. Misalnya bila seorang manajer minta bantuan 

dari bawahan untuk memecahkan suatu masalah, dengan memakai saran-

saran mereka dan melibatkan mereka dalam rencana-rencana yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah itu, para bawahan itu ikut 

menjadi pemilik strategi dan akan bekerja dua kali lebih keras agar 

pekerjaan mereka berhasil, inilah pelatihan disiplin yang konstruktif. 

3. Teknik disiplin dengan mendisiplinkan diri. 

Tak dapat disangkal lagi bahwa teknik disiplin yang paling 

penting dipelajari oleh setiap manajer adalah teknik mendisiplinkan diri. 

Kita semua mempunyai kesukaan dan kebencian terhadap orang, 

kebiasaan, kaidah, peraturan, dan pekerjaa kita. Namun, disiplin diri 

membedakan manajer yang dewasa dan efektif dengan manajer yang 

belum dewasa dan masih harus berjuang. Disiplin diri adalah usaha 

seseorang untuk mengendalikan reaksi mereka terhadap keadaan yang 

tidak mereka senangi, dan usaha seseorang untuk mengatasi 

ketidaksenangan itu. 
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4. Teknik disiplin inventori penyelia 

Inventori penyeliaan terhadap disiplin memberikan pengetahuan 

pada seorang manajer tentang kesadaran dan pemahaman manajer atau 

penyelia lain tentang bidang-bidang kritis dalam disiplin,sehingga dapat 

memberikan latihan tambahan dan penyuluhan ditempat kerja pada 

bawahanya. Ini sangat berguna dalam pembicaraan rapat kelompok, jika 

seorang kelompok manajer bawahan dan penyelia telah mengisi 

kesediaan itu, mereka diminta menghitung angka kesediaan mereka 

sendiri, lalu membicarakan perbedaan pendapat tentang jawaban-jawaban 

tertentu, pembicaraan tentang jawaban yang berbeda-beda dan tukar 

pikiran sehingga saling memperkaya gagasan, akan memperluas 

ancangan seseorang dalam menerapkan disiplin. 

5. Teknik disiplin menimbulkan kesadaran diri 

Suatu teguran lunak dapat diberikan secara halus melalui 

pertanyaan tertentu pada pegawai yang menjawabnya merupakan suatu 

teguran otomatis bagi dirinya sendiri. Suatu pertanyaan tidak langsung 

seperti, “ beberapa kali sabuk pengaman harus diperiksa kembali ?” dan 

ini akan memaksa bawahan anda memberikan jawaban yang 

mengandung pendapat. Pertanyaan semacam ini menyindir secara halus 

untuk menyatakan ketidak setujuan terhadap tindakanya dan sekaligus 

memberikan pendapat kepada bawahan mengenai maksut pertanyaan 

tersebut. 
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Proses pendisiplinan sebaiknya dilakukan bila seorang pegawai 

melakukan kesalahan dan tidak seorangpun dapat mempengaruhi yang 

lainya yang berada dalam suatu lingkungan kelompok kerja, sehingga 

pendisiplinan yang tepat dapat membantu pengembangan perilaku yang 

dapat diterima pada suatu anggota kelompok. 

 

2.7. Indikator-indikator kedisiplinan 

Ada beberapa indikator yang dapat mempengaruhi kedisiplinan 

pegawai diantaranya ( Hasibuan, 2002 : 195) : 

1. Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

pegawai. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal, serta cukup baik bagi kemampuan pegawai. 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

pegawai, karena pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh 

bawahan. 

3. Balas jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi 

kedisiplinan pegawai, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan 

kecintaan pegawai terhadap pekerjaan. 
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4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai, 

karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan 

minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata yang 

paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai dalam 

perusahaan. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja 

pegawai. 

6. Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan 

mempengaruhi kedisiplinan pegawai, ketegasan pimpinan menegur dan 

menghukum setiap pegawai yang indisipliner akan mewujudkan 

kedisiplinan yang baik dalam perusahaan. 

7. Sanksi 

Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

pegawai. Dengan memberikan sanksi kepada pegawai, diharapkan 

pegawai akan merasa takut melanggar peraturan perusahaan. 

 

2.8. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja 

Menurut soegeng Priyodarminto (1994:84), faktor-faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja antara lain : 
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1.  Motivasi kerja 

Pentingnya motivasi kerja karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan mengarahkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau 

bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang maksimal. 

2. Kepemimpinan 

Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan disiplin kerja 

karena kepemimpinan dijadikan teladan dan penutan bagi para bawahanya. 

3. Komunikasi 

Merupakan kegiatan untuk saling memberi keterangan dan ide 

secara timbal balik yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama manusia 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

4. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan dapat meningkatkan 

produktifitas kerja pegawai. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di 

Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah yang 

beralamat di jalan MGR. Soegiyopranoto No. 1 Semarang. 

 

3.2. Objek Penelitian 

Objek penelitiannya yaitu Disiplin kerja  pada Badan Penanaman 

Modal  Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.3. Sumber Data 

Sumber data yang penulis peroleh yaitu pada Sub.bagian umum 

dan kepegawaian  dan jenis datanyan ada 2 (dua) yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan di catat pertama kalinya. Data primer yang 

diperoleh yaitu tentang  kinerja pegawai  pada Badan Penanaman 

Modal  Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, 

dikumpulkn untuk maksud tertentu. Data yang diperoleh 

menggunakan literatur dan juga buku-buku yang berhubungan dengan 

penulisan makalah ini. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi 

pustaka. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha untuk memperoleh data, metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Metode wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan atau 

seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengajukan 

pertanyaan kepada Staf karyawan pada sub.bagian umum dan 

kepegawaian Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah 

tentang Disiplin Kerja Pegawai. 

2. Studi Pustaka 

Yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data, hal ini dilakukan 

dengan membaca serta mempelajari buku literature. 
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3. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. Dalam 

hal ini observasi dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan kejelasan 

dari data yang sudah didapat dari dokumentasi dan wawancara. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian 

untuk mengumpulkan dokumen yang tersedia sebagai sumber 

informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini 

dokumen yang digunakan berasal dari literatur dan dokumen 

perusahaan yaitu data pegawai yang melakukan pelanggaran dan yang 

tidak melakukan pelanggaran. 

3.5. Metode Analisis Data 

 Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan metode analisis 

data secara deskriptif kualitatif yaitu proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikanya kedalam satu pola, kategori dan suatu uraian dasar 

sebagaimana adanya. Penulis menggunakan metode tersebut agar 

memperoleh gambaran dan data secara sistematis tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan Peningkatan Disiplin Kerja pada Badan Penanaman 

Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penulis menggunakan analisis 

secara deskriptif, agar penulis dapat memperoleh dan menyajikan data 

yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat Badan Penanaman Modal  Daerah Jawa Tengah 

Kegiatan investasi merupakan suatu tahap awal proses 

pembangunan, maka pemerintah mengundang investor agar mau 

menanamkan modalnya di Indonesia sebagai pengaturan dasar investasi 

maka pemerintah membuat UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman 

modal asing (PMA). Setahun kemudian para investor dalam negeri 

terpanggil ikut berkiprah, maka dibuatlah UU No. 6 Tahun 1968 tentang 

penanaman modal dalam negeri (PMDN). Tahun 1970, kedua undang – 

undang tersebut direvisi lagi dengan dikeluarkannya UU No.11 Tahun 

1970 tentang PMA dan UU No.12 Tahun 1979 tentang PMDN. Guna 

melaksanakan kedua UU tersebut dibentuklah lembaga yng menangani 

masalah penanaman modal di pemerintah pusat maupun di daerah. Di 

pemerintah pusat dibentuk suatu lembaga yang dinamakan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ), Kepres No.53 Tahun 1977 

Juncto Kepres No.33 Tahun 1981 tentang BKPM. Surat izin PMA 

diberikan oleh Presiden, sedangkan untuk PMDN izinnya dikeluarkan 

oleh BKPM atas nama Presiden. Untuk daerah dibentuk lembaga yang 

menangani penanaman modal yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal 
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Daerah ( BKPMD ) yang tugasnya membantu Gubernur dalam bidang 

penanaman modal dan lembaga ini hanya berada  di  tingkat  provinsi.  

Namun  pada  masa  kepresidenan  Prof.  Dr.  BJ. Habibi 

Habibie ada perubahan mengenai tugas dan fungsi BPMKD yang 

diatur dengan Kepres No.26 Tahun 1980 diperbarui dengan Kepres 

No.116 Tahun 1998.  

Setahun kemudian, Kepres tersebut diubah lagi dengan Kepres 

No.122 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan BPMKD untuk 

menerbitkan izin PMA/PMDN. Untuk menindaklanjuti Kepres No.122 

Tahun 1999 di Provinsi Jawa Tengah diterbitkan Keputusan Gubernur 

No.49 Tahun 1999. 

Pada tahun 2000, pemerintah merevisi kembali dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dimana dijelaskan tentang 

diperolehnya perbedaan nama, sepanjang tugas dan urusannya sama. 

Badan Penanaman Modal Modal ( BPM ) sebagai kelanjutan dari 

BPKMD yang secara hukum keberadaannya berdasarkan kepada : 

a. Keputusan Presiden ( Keppres ) No.26 Tahun 1980 Jo. No.116 

Tahun 1998 tentang pembentukan BPKMD. 

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1986 

tentang organisasi dan tata kerja BPKMD. 

c. Keputusan Gunernur Jawa Tengah Nomor 061/260/1989 tanggal 

28 September 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja 

BPKMD. 
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Sementara diberlakukannya peraturan baru yaitu UU No.22 Tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah memutuskan untuk dibentuk kelembagaan 

baru yang meliputi Setda, Setwa Badan, Dinas, Kantor yang ditetapkan 

dengan Perda dalam hal ini BPM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

No. 8 Tahun 2001 tertanggal 21 Mei bersama – sama dengan lainnya. 

Akan tetapi, nama BPM kemudian berganti lagi menjadi BPMD 

(Badan Penanaman Modal Daerah) Provinsi Jawa Tengah yang diatur 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 

Jawa Tengah yang tertanggal 7 Juni 2008. 

Kantor BPM terletak di Provinsi Jawa Tengah tepatnya berada di 

Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Semarang ( didepan Pasar Bulu ), namun 

sebelumnya BPMD pernah menempati gedung yang beralamat di : 

1) Jl. Gajah Mada No. 55B Semarang ( 1 Oktober 1973 - 1974 ) 

2) Jl. Pemuda No. 70 Lt.2 Semarang ( tahun 1974 - 1980 ) 

3) Jl. Menteri Supeno No. 14 Semarang ( tahun 1980 - 1983 ) 

4) Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 1 Semarang ( tahun 1983 - 

sekarang ) 

4.1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai 

kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 
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a. Kedudukan 

Badan Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung tugas 

Gubernur di bidang penanaman modal yang  berkedudukan dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA. 

b. Tugas Pokok 

Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang penanaman modal daerah 

c. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana  dimaksud 

dalam Pasal 24, Badan Penanaman Modal Daerah menyelenggarakan 

fungsi : 

1) perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal; 

2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang penanaman modal; 

3) pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang promosi 

dan kerjasama, pelayanan perizinan, pengendalian dan 

pengembangan penanaman modal lingkup provinsi dan 

kabupaten/kota; 

4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal; 

5) pelaksanaan kesekretariatan badan; 

6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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4.1.2.1. Struktur Organisasi 

Lembaga adalah perkumpulan dari orang – orang yang berinteraksi 

dan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Semakin banyak kegiatan yang dilakukan maka hubungan yang terjalin 

juga semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan suatu pola agar setiap 

orang mengerti dengan tugas masing – masing, tentang bagaimana 

hubungan antar bagian, bagaimana aturan rantai yang diberlakukan. Pola 

yang dimaksudkan disebut dengan nama struktur organisasi. 

Struktur organisasi adalah kerangka dan susunan perwujudan pola 

tetap hubungan – hubungan di antara fungsi – fungsi, bagian – bagian 

atau posisi, maupun orang – orang yang menunjukkan kedudukan, tugas 

wewenang dan tanggung jawab yang berbeda – beda dalam suatu 

organisasi ( Hani Handoko, 1984:169 ). 

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan 

salah satu lembaga yang mempunyai struktur organisasi garis dan staff, 

hal ini dimaksudkan agar mudah dalam pembagian tugas dan wewenang. 

Untuk mengetahui lebig jelas, berikut ini adalah struktur organisasi pada 

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 yang bisa 

dilihat pada gambar berikut ini : 
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Struktur Organisasi menurutPeraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 

Tahun 2008 

 

Adapun tugas – tugas dari masing – masing bagian adalah sebagai 

berikut : 
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a. Kepala Badan 

Kepala badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

sebagaimana dimaksud yaitu membantu Gubernur dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal. 

Kepala Badan membawahi : 

1) Sekretariat 

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Badan. 

2) Bidang Promosi dan Kerjasama 

Bidang Promosi dan Kerjasama dipimpin oleh seorang kepala 

bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

kepala bidang. 

3) Bidang Pelayanan Perizinan 

Bidang Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang kepala 

bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

kepala bidang. 

4) Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal 

Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal 

dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala bidang. 
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5) Kelompok Jabatan Fungsional 

b. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan 

kebijakan teknis rencana dan program pengkoordinasian kebijakan 

teknis, evaluasi pengelolaan sistem informasi, pelaporan bidang 

penanaman modal, serta pelaksanaan dan pelayanan administrasi 

umum, kepegawaian keuangan, pelaksanaan dan pelayanan urusan 

hubungan masyarakat dan perpustakaan, hukum, organisasi dan 

tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan badan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya tersebut maka 

sekretaris mempunyai tugas : 

1) penyiapan bahan kebijakan teknis bidang penanaman modal 

2) penyiapan bahan rencana dan program penanaman modal 

3) penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan umum, 

hubungan masyarakat dan perpustakaan hukum dan organisasi 

dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan di 

lingkungan badan 

4) penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi bidang 

penanaman modal 

5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang pelaksanaan 

kebijakan penanaman modal 

6) penyiapan bahan laporan bidang penanaman modal 
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7) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala 

badan. 

Sekretariat membawahi 3 sub.bagian yaitu :  

c. Sub. Bagian Program 

Sub bagian program mempunyai tugas menyediakan bahan 

rencana dan program, pengelolaan sistem informasi, pelaporan  

bidang penanaman modal, serta pelaksanaan, pelayanan 

administrasi dan teknis bidang program dalam pelaksanaan 

kebijakan penanaman modal.  

Sub bagian program mencakup urusan – urusan yaitu : 

1) urusan persiapan bahan kebijakan teknis penanaman modal. 

2) urusan persiapan bahan rencana dan program penanaman 

modal. 

3) urusan persiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 

administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan 

badan. 

4) urusan persiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan urusan 

umum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, hukum, 

organisasi dan tata laksana, rumah tangga dan perlengkapan di 

lingkungan badan. 

5) urusan persiapan bahan pemantauan dalam pelaksanaan 

kebijakan penanaman modal. 

6) urusan persiapan bahan pelaporan bidang penanaman modal. 
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7) urusan persiapan bahan pengelolaan system informasi bidang 

penanaman modal. 

d. Sub. Bagian Keuangan  

Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyediakan bahan 

rencana dan program kerja, pelaksanaan, pelayanan administrasi 

dan teknis, pengendalian dan verifikasi, evaluasi dan pelaporan 

bidang keuangan di lingkungan badan. 

Sub bagian keuangan mencakup urusan – urusan yaitu : 

1) Urusan Anggaran 

a) melaksanakan tugas di bidang APBN BPMD sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

b) melaksanakan tertib administrasi dalam rangka 

penyusunan RAPBN. 

c) melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

anggaran rutin BPMD Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa 

Tengah.  

2) Urusan Pembukuan 

a) melaksanakan tugas di bidang APBN BPMD sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

b) melaksanakan kegiatan dalam rangka pembukuan 

pendapatan dan belanja rutin BPMD. 
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c) menyelenggarakan pembuatan laporan bulanan, triwulan 

dan tahunan. 

3) Urusan Gaji dan Perbendaharaan 

a)  melaksanakan kegiatan dalam rangka pembayaran gaji 

pegawai BPMD. 

b) melaksanakan tugas di bidang perbendaharaan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

c) menyelenggarakan laporan bulanan dan realisasi 

pengeluaran keuangan di BPMD. 

4) Urusan Penelitian Keuangan 

a) menyelenggarakan penelitian terhadap realisasi anggaran 

rutin dan anggaran pembukuan BPMD serta penerimaan 

dan pengeluaran. 

b) melaksanakan kegiatan  dalam rangka verifikasi belanja 

pembangunan BPMD. 

e. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas 

menyediakan bahan rencana dan program kerja, evaluasi dan 

pelaporan bidang umum, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan 

teknis bidang kepegawaian, hubungan masyarakat dan 

perpustakaan, hukum, organisasi dan tata laksana, rumah tangga 

dan perlengkapan di lingkungan badan. 
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Sub bagian umum dan kepegawaian mencakup urusan – urusan 

yaitu : 

1) urusan pelaksanaan dari pelayanan administrasi umum. 

2) urusan kepegawaian. 

3) urusan kehumasan dan hukum. 

4) urusan perpustakaan. 

5) urusan organisasi dan tata laksana umum. 

6) urusan rumah tangga dan perlengkapan umum. 

f. Bidang Promosi dan Kerjasama 

Bidang promosi dan kerjasama mempunyai tugas pokok 

menyiapkan bahan rencana dan program, pelaksanaan dan 

pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, pemantauan dan 

evaluasi serta pelaporan bidang promosi dan kerjasama penanaman 

modal dalam negeri dan luar negeri. 

Untuk menyelenggarakan program pokok tersebut, bidang 

promosi dan kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) penyiapan bahan rencana dan program bidang promosi dan 

kerjasama penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. 

2) penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis 

bidang promosi dan kerjasama dalam negeri dan luar negeri. 

3) penyiapan bahan fasilitas bidang promosi dan kerjasama 

penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. 
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4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bidang promosi 

penanaman modal dalan negeri dan luar negeri. 

5) penyiapan bahan pelaporan bidang promosi dan kerjasama 

penanaman modal dalm negeri dan luar negeri. 

6) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala 

badan. 

g. Bidang Pelayanan Perizinan 

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok 

meneliti kelengkapan persyaratan surat permohonan untuk 

mendapatkan izin serta memberikan saran – saran dan 

pertimbangan yang berhubungan dengan penanaman modal. 

Bidang Pelayanan Perizinan membawahi 2 sub bidang yaitu : 

1) Sub Bidang Pelayanan Izin Usaha dan Non Usaha 

Meneliti kelengkapan syarat permohonan izin mendirikan 

usaha serta  menyiapkan rekomendasi dan penyampaian berkas 

kepada Daerah Tingkat II. 

2) Sub Bidang Pelayanan Izin Operasional 

Mempunyai tugas memproses dan menyelenggarakan izin 

operasional diantaranya yaitu izin tenaga kerja asing, 

membantu melayani dunia usaha dalam penyelesaian izin 

usaha, perpajakan, dan perizinan lain dalam rangka 

pelaksanaan penanaman modal 

h. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal 
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Bidang Pengendalian Dan Pengembangan Penanaman 

Modal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan 

program, fasilitasi, pelaporan bidang pengendalian dan 

pengembangan, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, 

pengendalian dan pengembangan penelitian lapangan bidang 

potensi dan pasar penanaman modal. Untuk menyelenggarakan 

tugas pokok tersebut maka bidang pengendalian dan 

pengembangan penanaman modal mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1) penyiapan bahan rencana dan program bidang pengendalian 

dan pengembangan penanaman modal. 

2) penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi, 

pengendalian dan pengembangan bidang potensi penanaman 

modal. 

3) penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan teknis 

pengendalian dan pengembangan bidang pasar penanaman 

modal. 

4) penyiapan bahan fasilitas dan penelitian lapangan bidang 

pengendalian dan pengembangan penanaman modal. 

Bidang Pengendalian Dan Pengembangan Penanaman Modal 

membawahi 2 sub bidang yaitu : 

a)   Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal 
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Sub bidang pengendalian penanaman modal 

mempunyai tugas menyediakan bahan perencanaan dan 

program, fasilitasi, pelaporan bidang pengendalian dan 

pengembangan, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis. 

b) Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal 

Sub bidang pengendalian penanaman modal 

mempunyai tugas menyediakan bahan perencanaan dan 

program, fasilitasi, pelaporan bidang pengendalian dan 

pengembangan, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis dalam 

penanaman modal. 

i. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok  badan yang 

terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 

ketrampilannya. Dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior 

sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada badan. 

4.1.2.2. Visi Dan Misi 

a. Visi  
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 Visi dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah 

yaitu mengembangkan ekonomi wilayah Provinsi Jawa Tengah 

menuju kemandirian daerah melalui kegiatan peningkatan investasi. 

b. Misi 

 Misi dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah 

yaitu memacu perubahan ekonomi potensial menjadi kekuatan 

ekonomi riil melalui kegiatan penanaman modal dengan cara : 

1) melaksanakan pengkajian potensi, peluang usaha dan 

pengembangan penanaman modal. 

2) melaksanakan promosi aktif dan penyediaan pelayanan bagi 

dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri. 

3) membangun kerjasama nasional maupun internasional bidang 

penanaman modal. 

4) mendorong dan fasilitasi kabupaten/kota untuk melaksanakan 

penyederhanaan perizinan, penyediaan sarana dan prasarana 

penunjang industri dan promosi aktif. 

4.1.2.3. Tujuan, Arah Kebijakan dan Sasaran 

a. Tujuan dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah 

yaitu: 

1) mengembangkan dunia usaha yang meghasilkan barang dan jasa 

guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan pasar domestik maupun 

ekspor dengan memperhatikan dimensi lingkungan. 
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2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan 

kesempatan kerja maupun peningkatan pendapatan perkapita. 

3) meningkatkan devisa dan pendapatan daerah dan terpenuhinya 

sasaran kebutuhan investasi. 

b. Arah Kebijakan dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa 

Tengah yaitu: 

1) upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta 

meningkatkan infrastruktur yang memadai. 

2) meningkatkan promosi mengenai potensi dan peluang penanaman 

modal secara selektif dan terpadu. 

3) melakukan fasilitasi kerjasama antar kabupaten / kota, provinsi dan 

lembaga / instansi negara lain. 

4) memfasilitasi penyusunan peraturan di provinsi maupun kabupaten 

/ kota. 

5) memfasillitasi penyelesaian permasalahan investasi melalui 

pemantauan dan pelaporan serta peningkatan perusahaan yang 

berwawasan lingkungan. 

c. Sasaran dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah 

yaitu: 

1) terpenuhinya produksi barang dan jasa untuk kebutuhan pasar 

domestik dan ekspor. 

2) terciptanya kesempatan kerja dan kerjasama berusaha yang makin 

luas. 



43 

 

3) terwujudnya penyederhanaan pelayanan perijinan investasi. 

4) terpenuhinya kebutuhan investasi daerah. 

4.1.2.4. Analisis Hasil / Manfaat Pekerjaan 

a Bagi Mahasiswa : 

1) Memperoleh pengertian dan pemahaman mendalam tentang 

manfaat pembelajaran IPTEKS dan mengaplikasikannya pada 

dunia kerja yang selama ini telah dipelajari pada bangku 

perkuliahan. 

2) Memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam menelaah, 

merumuskan dan memecahkan permasalahan kerja yang dihadapi 

sebuah instansi pemerintah yaitu BPM. 

3) Memperoleh ilmu nyata yang selama ini tidak didapatkan di 

bangku perkuliahan.  

b Bagi Lembaga (BPM) : 

1) Memperoleh sumbangan pemikiran, tenaga serta pengetahuan dan 

pelayanan IPTEKS. 

2) Memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan guna 

memperlancar kegiatan kerja pegawai BPM khususnya dalam 

rangka menjalin hubungan kerjasama. 

 

4.2. Deskripsi Penelitian 

4.2.1.1. Pelaksanaan disiplin 
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Disiplin merupakan salah satu kriteria yang dijadikan sebagai 

landasan atau dasar bagi kelancaran proses pembentukan, pemberdayaan 

dan pengembangan sumber daya manusia. Disiplin diperlukan karena 

dapat memaksakan individu untuk mematuhi peraturan serta prosedur 

kerja yang telah ditentukan lebih dulu, karena disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya tanggung jawab seorang terhadap tugas-tugas 

yang diberikan kepadanya. 

Pelaksanaan disiplin kerja dalam setiap perusahaan atau organisasi 

sangat diperlukan karena kedisiplinan kerja merupakan salah satu faktor 

keberhasilan dalam perusahaan atau organisasi. Begitu juga dengan Badan 

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah berjalan sesuai dengan 

ketetapan disiplin pegawai yang mengatur ketentuan- ketentuan mengenai 

kewajiban, larangan dan sanksi atau hukuman. 

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

30 tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai dan surat edaran Kepala 

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai. Adapun ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin 

pegawai dapat dilihat dari pelaksanaan kedisiplinan. Para pegawai harus 

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan 

tanggung jawab. Sebagai contoh pegawai mentaati peraturan yang telah 

ditetapkan pemerintah dengan cara pegawai berbapakaian rapi dan sopan, 

mentaati jam kerja, menjaga dan memelihara barang-barang kantor, 
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bekerja dengan tertib dan jujur, mempunyai motivasi tinggi untuk 

mengembangkan organisasi. 

Pelaksanaan peraturan dapat dilihat dari para pegawai selalu 

menaati ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan 

surat keputusan Presiden Nomor: 58 Tahun 1964 tanggal 26 Maret 1964 

perihal Ketentuan Jam Kerja dan Surat Menteri Pendayagunaan dan 

Aparatur Negara Nomor: 222/M.PAN/8/2001 tanggal 31 Agustus 2001. 

Ketentuan jam kerja pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa 

Tengah : 

 Hari kerja : senin s.d Kamis : jam 07.00 – 16.00 WIB 

    Jumat    : jam 07.00 – 11.00 WIB 

    Sabtu    : jam 07.00 – 12.30 WIB 

Disini Keteladanan pimpinan dibutuhkan untuk memberikan 

bimbingan pada pegawai yaitu dengan mendorong bawahan untuk 

meningkatkan prestasi kerja, inovasi, kretivitas dan produktivitas kerja 

pegawai. Pemimpin memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap 

bawahan, bertindak serta bersikap tegas, konsisten tetapi adil dan 

bijaksana terhadap bawahan. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus 

dilakukan oleh pegawai Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa 

Tengah sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 

1980 antara lain: 

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, Undang-undang 

Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 
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b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan 

golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu 

yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan 

golongan, diri sendiri atau pihak lain. 

c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, 

Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil. 

d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil 

dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

e. Menyimpan rahasia Negara dan atu rahasia jabatan dengan 

sebaik-baiknya. 

f. Memperhatikan dan melaksanakan segala peraturan pemerintah 

baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannyamaupun 

yang berlaku secara umum. 

g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan 

dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. 

h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk 

kepentingan Negara. 

i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, 

persatuan dan kesatuan korps Pegawai Negeri Sipil. 

j. Segera melaporkan kepadaatasannya apabila mengetahui ada 

hal yang dapat membahayakan atau merugikan 
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Negara/Pemerintah, terutama dibidang keamanan, keuangan 

dan materiil. 

k. Mentaati ketentuan jam kerja. 

l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. 

m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara 

dengan sebaik-baiknya. 

n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada 

masyrakat menurut bidang tugasnya masing-masing. 

o. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap 

bawahannya. 

p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. 

q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik 

terhadap bawahannya. 

r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi 

kerjanya. 

s. Memberikan kesempatan terhadap bawahannya untuk 

mengembangkan karirnya. 

t. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

perpajakan. 

u. Berpakaian rapid an sopan serta bersikap dan bertingkah laku 

sopan santun terhadap masyarakat, sesame Pegawai Negeri 

Sipil dan terhadap atasan. 
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v. Hormat menghormati antar warga Negara yang memeluk 

Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang 

berlainan. 

w. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam 

masyarakat. 

x. Mentaati perintah peraturan perundang-undangan dan peraturan 

kedinasan yang berlaku. 

y. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. 

z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya 

setiap laporan yang diterima mengenai palanggaran disiplin. 

Menurut surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 

Negara Nomor 23/SE/1980 pelanggaran disiplin antara lain: 

a. Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, 

adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 

b. Larangan yang tidak boleh dilanggar setiap Pegawai Negeri 

Sipil, adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. 

c. Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, 

adalah pelanggaran disiplin. 
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d. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan 

memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, 

menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau 

rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980, kecuali hal itu 

dilakukan untuk kepentingan dinas. 

Sedangkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pegawai 

yang telah melakukan pelanggaran tingkat dan jenis hukumannya adalah: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1980 tentang 

peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil mengenai tingkat dan jenis 

hukuman disiplin. 

a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: 

1) Hukuman ringan 

2) Hukuman sedang, dan 

3) Hukuman berat 

b. Jenis hukuman ringan terdiri dari 

1) Tegoran lisan 

2) Tegoran tertulis 

3) Pernyatan tidak puas secara tertulis 

c. Jenis hukuman sedang terdiri dari 

1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) 

tahun. 
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2) Penurunan gaji sebesar satu kali gaji berkala untuk paling 

lama 1 (satu) tahun. 

3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) 

tahun. 

d. Jenis hukuman berat terdiri dari 

1) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih 

rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

2) Pembebasan dari jabatan. 

3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil. 

2. Pembahasan  

Pelaksanaan disiplin kerja pada Badan Penanaman Modal Provinsi 

Jawa Tengah belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur 

tentang disiplin pegawai yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin 

pegawai, namun masih ada beberapa pegawai yang melanggar peraturan 

yang telah ditetapkan tentunya hal ini akan mengganggu .misalnya dalam 

satu minggu dari jumlah pegawai yang ada pada Badan Penanaman Modal 

Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu 107 pegawai yang terbagi dalam 

berbagai biadang yaitu Sub.bagian program yang berjumlah 15 pegawai, 

Sub.bagian keuangan yang berjumlah 15 pegawai, Sub.bagian umum dan 
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kepegawaian yang berjumlah 17 pegawai, Sub.bidang promosi dan 

kerjasama berjumlah 15 pegawai, Sub.bidang pelayanan perizinan 

berjumlah 16 pegawai, Sub.bidang pengendalian dan pengembangan 

penanaman modal berjumlah 16 pegawai,dan yang terakir kelompok 

jabatan fungsional yang berjumlah 13 pegawai. 

Pegawai yang masih terlambat masuk kerja dan tidak mengikuti 

apel pagi yang diadakan empat kali dalam seminggu yaitu pada hari  senin, 

selasa , rabu dan kamis berjumlah 15 orang pegawai, 15 orang pegawai 

tersebut terdiri dari 7 orang pegawai pada bagian promosi,3 orang pegawai 

pada bagian program,4 orang pegawai pada bagian keuangan dan 1 orang 

pegawai pada bagian sekretariat, Pada hari senin seharusnya para pegawai 

masuk jam 07.00 WIB terlambat 30 menit. Selain itu setiap hari terdapat 8 

orang pegawai yang terdiri dari 5 orang pegawai pada bagian perizinan, 

dan 3 orang pegawai pada bagian keuangan yang masih bersantai-santai di 

kantin pada saat jam kantor. Hal ini disebabkan karena letak kantornya 

berdekatan dengan kantin, oleh karena itu disiplin kerja para pegawai 

belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga mengganggu 

produktifitas kerja pegawai dan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan menjadi terhambat. 

Pada saat jam istirahat masih ada 5 orang pegawai pada bagian 

kesekertariatan yang terlambat masuk kantor yang seharusnya jam istirahat 

dari jam 12.00 WIB - 13.00 WIB menjadi jam  13.40 WIB. Dan juga 

masih ada 9 orang pegawai yang pulang kerja lebih awal dari jam kerja 
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yang telah ditetapkan oleh kantor, yang seharusnya pulang jam 16.00WIB 

menjadi jam 14.20WIB, 9 orang pegawai ini terdiri dari 4 orang pegawai 

pada bagian program,2 orang pada bagian promosi dan 3 orang pegawai 

pada bagian kepegawaian. Tentunya hal ini akan mengganggu kinerja dan 

mengurangi produktifitas kerja pegawai pada perusahaan. 

Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah 

menetapkan bahwa nilai-nilai dan norma-norma diperlakukan sebagai 

salah satu sarana untuk melaksanakan proses pembinaan bagi para 

pegawai sekaligus memberikan sanksi bagi para pegawai yang melakukan 

pelanggaran disiplin kerja. Hal ini bisa mewujudkan kedisiplinan yang 

baik sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dan tenang 

untuk meningkatkan produktifitas kerja sehingga tercapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Untuk mendorong para pegawai dalam melaksanakan kedisiplinan 

supaya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan peraturan pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pkerja pegawai, 

maka pelaksanaan disiplin dibutuhkan upaya-upaya dalam meningkatkan 

kedisiplinan. Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa 

Tengah dalam meningkatkan disiplin digunakan beberapa cara yaitu 

dengan memberikan penghargaan, balas jasa, pemberian sanksi dan 

hukuman, lingkungan kerja dan keteladanan pimpinan. 
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Penghargaan yang diberikan Badan Penanaman Modal Daerah 

Provinsi Jawa tengah pada para pegawai dapat menambah dan 

mewujudkan kedisiplinan dengan baik. Penghargaan yang diberikan 

kepada para pegawai yang mempunyai prestasi yang baik dalam 

organisasi, dengan memiliki kedisiplinan yang tinggi dan juga pengabdian 

kepada organisasi. 

Sanksi atau hukuman memiliki peranan yang sangat penting dalam 

memelihara kedisiplinan pegawai pada Badan Penanaman Modal Daerah 

Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik 

Indonesia nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai. 

Contoh, kalau ada pegawai yang membolos mengikuti apel pagi akan 

dikenakan sanksi teguran atau lisan oleh atasan, kalau pegawai itu masih 

mengulanginya lagi maka pegawai tersebut akan dikenakan surat 

peringatan atau peringatan secara tertulis dari atasan dan bila masih 

terulang lagi akan diberikan surat pernyataan tidak puas oleh atasan. Bagi 

para pegawai yang terlambat masuk kerja juga akan diberikan sanksi,ada 

tiga macam sanksi yang akan diberikan yaitu sanksi ringan pegawai akan 

diberikan teguran secara lisan oleh atasan,sanksi sedang yaitu pegawai 

akan diberikan hukuman penundaan gaji dan yang terakir akan diberikan 

sanksi berat yaitu pegawai akan mendapat hukuman penundaan kenaikan 

pangkat atau pemberhentian secara tidak hormat. Dengan adanya 

hukuman, dapat mendidik dan mebuat efek jera bagi para pegawai yang 

melakukan pelanggaran displin. 
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Hukuman yang diberikan oleh atasan kepada para pegawai telah 

ditetapkan dan ada prosedur-prosedurnya dari hukuman ringan, hukuman 

sedang dan hukuman berat. Misalnya pada pegawai Badan Penanaman 

Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bersantai-santai pada saat jam 

kantor pada bagian keuangan dan perizinan akan diberikan sanksi berupa 

sanksi ringan yaitu tegoran secara lisan, sanksi sedang yaitu penurunan 

gaji sebesar satu kali gaji berkala untuk paling lama satu tahun dan sanksi 

berat yaitu penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 

satu tahun, hukuman ini diberikan sesuai dengan besar kecilnya 

pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai. Adapun ketentuan 

mengenai disiplin pegawai dapat dilihat dari pelaksanaan kedisiplinan 

bahwa para pegawai harus melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh 

pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dan paksaan. Adapun 

ketentuan mengenai disiplin kerja pegawai dapat dilihat dari pelaksanaan 

kerja pegawai dilingkungan tempat kerja. Sebagai contoh pegawai menaati 

peraturan yang telah ditetapkan perusahaan dengan cara pegawai 

berpakaian rapi dan sopan serta bersikap, bertingkah laku dan sopan 

santun terhadap masyarakat, menjaga dan memelihara barang milik 

perusahaan, bekerja dengan tertib dan jujur, cermat, mempunyai motivasi 

yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan. 

Peningkatan disiplin kerja pada Badan Penanaman Modal Daerah 

Provinsi Jawa Tengah terdapat faktor yang mendukung kedisiplinan kerja 

yaitu faktor kepemimpinan, pemberian penghargaan, pemberian sanksi 
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bagi para pegawai agar para pegawai tidak melanggar peraturan, dan 

motivasi kerja agar pegawai semangat, rajin, dan tekun. Adapun faktor 

penghambatnya antara lain yaitu kurangnya kepedulian pegawai terhadap 

disiplin, mangkir kerja atau meningglkan tugas yang telah diberikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peningkatan Disiplin Kerja 

Pegawai pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat 

disimpulkan: 

1. Kedisiplinan kerja pegawai pada Badan Penanaman Modal Daerah 

Provinsi Jawa Tengah menggunakan Peraturan  pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 

yang telah ditetapkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi 

Jawa Tengah. 

2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi 

Jawa Tengah dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai dan 

menangani kendala-kendala yang ada pada Badan Penanaman Modal 

Daerah Provinsi Jawa Tengah seperti terlambat masuk kantor, bersantai-

santai dan mengobrol serta meninggalkan kantor sebelum waktu yang 

telah ditetapkan sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan 

keteladanan pimpinan sehingga mampu menciptakan disiplin kerja yang 

baik. Hukuman disiplin juga diberikan kepada pegawai yang melanggar 

peraturan kedisiplinan kerja pada Badan Penanaman Modal Daerah 

Provinsi Jawa. 
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5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peningkatan Disiplin Kerja 

Pegawai pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa penulis dapat 

memberikan saran antara lain: 

1. Disiplin kerja pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa 

perlu ditingkatkan karena masih adanya pegawai yang melakukan 

pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan seperti terlambat masuk kantor, 

setelah jam istirahat para pegawai tidak kembali tepat waktuserta 

meninggalkan kantor sebelum waktu yang telah ditetapkan, mangkir dari 

pekerjaan. Misalnya ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan 

akan mempengaruhi kedisiplinan pegawai, ketegasan pimpinan menegur 

dan menghukum setiap pegawai yang indisipliner akan mewujudkan 

kedisiplinan yang baik dalam sebuah instansi dan juga komunikasi 

antara pimpinan dengan para pegawai untuk saling member keterangan 

dan ide secara timbal balik yang diperlukan dalam setiap usaha 

kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan kepada 

pegawai harus bersikap tegas, sehingga dapat membuat efek jera bagi 

pegawai yang melakukan tindakan indisipliner. Karena dengan 

terciptanya kedisiplinan yang baik akan tercipta suasana kerja yang 

kondusif dan produktifitas yang tinggi. 

 



 

58 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Barthos B. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogjakarta : Bumi Aksara 

Hani, Handoko T. 1998. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogjakarta :BPFE 

Hasibuan, Malayu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogjakarta : Bumi 

Aksara 

Nazir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia 

Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi 

Aksara 

Simamorra, Henry. 2004. Pendekatan Dalam Disiplin Kerja. Yogjakarta : STIE 

YKPN 

_________, Henry. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogjakarta : STIE 

YKPN 

Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2003. Manajemen sumber Daya 

Manusia. Yogjakarta : Graha Ilahi 

Siswantoro.2003. Pembinaan disiplin kerja. Yogjakarta: Bumi Aksara 

Thoha, Miftah. 2007. Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Jakarta: 

Kencana 

 

 

 


