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MOTTO 

 

Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat dari pada selalu 

benar kerena tidak pernah melakukan apa-apa. 

(George Bernard Shaw) 

 

Seekor burung hantu yang bijaksana duduk di sebatang dahan. Semakin banyak ia 

melihat, semakin sedikit ia berbicara,  semakin banyak ia mendengar. Mengapa kita 

tidak seperti burung hantu yang bijaksana itu ? 

(Edward Hersey Richards) 

 

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 

yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 

(Andrew Jackson) 

Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik. Dalam masalah 

kebijaksanaan, pemikiran terakhirlah yang paling baik. 

(Robert Hall) 

 

Kasih ibu itu seperti lingkaran, tak berawal dan tak berakhir. 

Kasih ibu itu selalu berputar dan senantiasa meluas, menyentuh setiap orang yang 

ditemuinya. Melingkupinya seperti kabut pagi, menghangatkannya seperti mentari 

siang, dan menyelimutinya seperti bintang malam. 

(Art Urban) 
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PERSEMBAHAN 

 

 

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 

 

ú Almarhum papa Henryanto Prabowo yang tercinta, mama Nia yang selalu 

menyayangiku dan tak lupa kakakku Tya yang tersayang, terima kasih 

banyak atas semua yang telah kalian berikan untuk aku… 

ú Semua keluarga besarku, saudara-saudaraku, tante, om, budhe, pakdhe, eyang 

yang tak dapat aku sebutkan satu persatu namanya, terima kasih banyak atas 

segala dukungan kalian baik yang bersifat spiritual maupun materiil… 

ú Sahabat-sahabatku sejak masa SMA, Ulin, Galih, Rofi, Diana, Hermawan, 

Fatma, Putu, terima kasih atas semua dukungan yang kalian berikan… 

ú Teman-teman baikku di kampus, Memez (Meyong), Alvian, Sukma, Dora, 

Pipah yang selalau memberikan keceriaan di kampus dan dimana aja 

berada… 

ú Tak lupa teman-temanku Dio, Aconx, Heru, Nia, dan Kancil yang sama-sama 

berjuang pada saat pendadaran kita dan teman-teman lain yang tak dapat 

aku sebutkan satu persatu… 

ú Almamaterku 

ú Masa Depanku 
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ABSTRAK 
 

SULISTYO PROBO WINAHYO, (D1506048), 2009, Disiplin Kerja Pegawai 
di Kantor Balai Alat Mesin Dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta. 
Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 43 
halaman. 

Pembangunan nasional adalah upaya dari pembangunan yang berkesinambungan 
yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan 
tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang 
merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan pada Pancasila. Pegawai Negeri 
Sipil sebagai Aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia 
menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Kedisiplinan 
Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan, Pegawai 
Negeri Sipil sebagai Aparat Pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa 
menjadi suri tauladan terhadap masyarakat secara keseluruhan, sehingga masyarakat 
dapat percaya terhadap peran Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini penulis ingin 
mengetahui bagaimana disiplin kerja pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian 
Mutu Hasil Perkebunan Surakarta. 

Pengamatan ini dilakukan guna mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. 
Jenis pengamatan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan realitas yang ada 
tentang sifat-sifat individu, keadaan dan gejala lainnya dalam masyarakat / memaparkan 
lokasi yang diamati (orang, lembaga dan lainnya). 

Hasil dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa Ketaatan pegawai dalam hal 
kepatuhan / disiplin terhadap ketentuan jam kerja kantor sudah cukup baik walau masih 
ditemukan beberapa pegawai yang datang terlambat / tidak mengikuti apel pagi. Dalam 
hal penggunaan peralatan dan fasilitas kantor yang berhubungan dengan pekerjaan dapat 
dikatakan sudah cukup baik. Dalam kaitannya dengan ketaatan pegawai menggunaan 
pakaian seragam kantor beserta atribut-atributnya dapat dikatakan baik, karena seluruh 
pegawai telah menggunakan pakaian kerja dan atribut sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. Sementara dalam hal menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang 
diberikan dapat dikatakan cukup baik dan keseriusan pegawai dalam bekerja sudah cukup 
tinggi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, meskipun terkadang para 
pegawai ada yang terlihat santai dalam bekerja. Dalam kaitannya terhadap peraturan 
pemerintah mengenai disiplin kerja sudah cukup baik, karena yang terlihat bahwa para 
pegawai telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan 
dengan baik. 

Tindakan kedisiplinan sebaiknya datang dari kesadaran setiap pegawai dan bukan 
karena adanya tekanan / paksaan dari luar, hal ini karena kedisiplinan yang terwujud 
dengan tekanan / paksaan dari luar akan cepat pudar kembali, hal tersebut berbeda 
dengan kedisiplinan yang datang dari kesadaran diri sendiri karena dapat menciptakan 
suasana kepatuhan dan ketaatan dengan penuh rasa tanggung jawab yang dapat  bertahan 
dengan lama. 
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ABSTRACTION 
 
SULISTYO PROBO WINAHYO, (D1506048), 2009, Discipline Work Officer in 
Office of Hall of Appliance of Machine And Examination of Quality Of Plantation 
Product Surakarta. Final Duty, Program The Administration Management Study, 
Program The Diploma III, Faculty of Social Science and Politics, Sebelas Maret 
University, Surakarta, 43 page. 
 

National development is effort from continual development covering entire/all 
society life, nation and state to execute the duty realize the national target, that is realize 
the prosperous and fair society is which flatten the material goodness and also spiritual 
which is pursuant to at Five Principles. Public Servant of Civil as governmental Aparat 
and serve the society expected always in good fig run the duty which have come to its 
responsibility better. Public Servant Discipline Civil represent one of very determining 
factor, Public Servant of Civil as Governmental Aparat, serve the state and serve the 
society should be able to become the suri tauladan to society as a whole, so that society 
earn the trust to role of Public Servant Civil. In this case writer wish to know how 
discipline work officer in Office of Hall of Appliance of Machine and Examination of 
Quality of Plantation Product Surakarta. 

This perception is done/conducted to by utilize to know the problems of exist in 
field. this Perception type have the character of descriptive qualitative, that is depict the 
existing reality about nature of individual, other symptom and circumstance in society / to 
describe location perceived the ( people, institute and other). 

Result from this perception is inferential that officer Adherence in the case of 
compliance / discipline to rule of office hours of office have good enough is although still 
be found by some lost time incoming officer / do not follow the morning apple. In the 
case of use of equipments and office facility of which deal with work can be told by have 
good enough. In its bearing with the adherence of officer of using of office uniforms 
therewith its attributes can be told by goodness, because entire/all officer have using 
fatigue clothes and attribute as according to order which have been specified. For a while 
in the case of finishing duty and responsibility given can be told serious and good enough 
of officer in working have high enough so that work can be finished better, though 
sometimes all officer there is seen easy going in working. In its bearing to governmental 
regulation hit the discipline work have good enough, because seen by that all officer have 
worked pursuant to which have been specified by governance better. 

Discipline action better come from awareness of each;every officer and not 
because of existence of pressure / constraint from outside, this matter because discipline 
existed with the pressure / constraint from outside will quickly fade to return the, the 
mentioned differ from the incoming discipline from ownself awareness of because can 
create the atmosphere of compliance and adherence fully feel the responsibility which 
can hold out oldly. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam masa pembangunan nasional sekarang ini, akan menghadapi banyak 

perubahan sebagai akibat kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pembangunan nasional adalah upaya dari pembangunan yang berkesinambungan 

yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan 

tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

yang merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan pada Pancasila di dalam 

wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Tujuan pembangunan nasional itu sendiri sebagaimana telah termaktub di 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan 

tersebut dapat dicapai dengan melalui pembangunan nasional yang direncanakan 

dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. 

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 

nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri. Dalam rangka 

usaha mencapai tujuan nasional tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negeri 

yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 

negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan 

berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung 

jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. 

Pegawai negeri bukan saja unsur Aparat Negara tetapi juga merupakan Abdi 

Negara dan Abdi Masyarakat yang selalu hidup di tengah masyarakat dan bekerja 

untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan 

pegawai negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara, tetapi 

juga dilihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini mengandung pengertian 
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bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin diusahakan 

adanya keserasian antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai 

perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas 

dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang 

harus diutamakan. 

Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang 

seluruh tindakannya dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi moral dan 

nilai-nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-undangan serta tidak 

mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani 

kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan nasional. Tetapi kadang kenyataannya, berdasarkan pada observasi 

mengenai pembangunan menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan pembangunan 

terkadang justru muncul dari kalangan Aparatur Negara sendiri. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh The Liang Gie adalah sebagai berikut :      “Dalam praktek, 

Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan yaitu kurang 

mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran 

pemerintahan dan pembangunan nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa 

kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada 

kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian-bagian tersendiri, 

mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan 

waktu”. 

Disiplin pegawai dalam peraturan bertujuan untuk mewujudkan perilaku 

yang pada akhirnya menjadi sebuah nilai positif bagi pegawai yang bersangkutan. 

Akan tetapi, sebagai manusia baik dalam jajaran staf maupun pejabat yang berada di 

satuan kerja masih terlihat adanya ketimpangan dalam mensikapi disiplin pegawai. 

Sehingga, menakibatkan kurangnya berbagai aspek dalam manajemen sumber daya 

manusia yang cenderung dilakukan oleh beberapa staf di lingkungan kantor. 

Terkait dengan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tersebut, maka salah satu 

faktor yang dipandang sangat penting dan prinsipil dalam mewujudkan Aparatur 

Negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan para Pegawai Negeri 
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Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagai abdi Negara dan abdi 

masyarakat. Dalam meningkatkan kedisplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut, 

sebenarnya pemerintah telah memberikan suatu kebijaksanaan dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999 yaitu tentang Peraturan 

Pegawai Negeri Sipil. 

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat pemerintah dan abdi masyarakat 

diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung 

jawabnya dengan baik, akan tetapi sering terjadi di dalam suatu instansi pemerintah 

pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum 

waktunya, bekerja sambil ngobrol dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang 

menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya 

pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut di atas, yang kesemuanya menunjukkan 

adanya pelanggaran terhadap disiplin kerja pegawai yang menimbulkan suatu 

pertanyaan yaitu apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah sedemikian 

membudaya sehingga sulit untuk diadakan pembinaan atau penertiban sebagaimana 

telah diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999.  

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka untuk mewujudkan Aparatur 

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil 

merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan, Pegawai Negeri Sipil sebagai 

Aparat Pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi suri tauladan 

terhadap masyarakat secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap 

peran Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nitisemito (1982 : 

200) “Menegakkan suatu kedisiplinan perlu bagi suatu organisasi, sebab dengan 

kedisiplinan itu dapat diharapkan sebagian besar dari peraturan-peraturan ditaati oleh 

para pegawai/karyawan. 

Dari uraian penjelasan yang telah disampaikan di atas penulis ingin 

membuat judul “Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian 

Mutu Hasil Perkebunan Surakarta” serta mengadakan pengamatan langsung pada 

kantor tersebut. Hal ini dikarenakan permasalahan kedisiplinan merupakan sesuatu 

hal yang penting yang dapat menjadi tolok ukur awal tercapainya tujuan dari kantor 

tersebut dan hal tersebut juga telah disadari oleh Kantor Balai Alat Mesin dan 
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Pengijian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta sehingga perlu adanya usaha dari kantor 

tersebut guna mendisiplinkan seluruh pegawainya agar tercipta pegawai yang 

memiliki rasa disiplin kerja yang tinggi dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

perumusan masalah yang diamati adalah : 

“Bagaimana Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu 

Hasil Perkebunan Surakarta?” 

 

C. Tujuan Pengamatan 

Adapun tujuan pengamatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Operasional  

Yaitu untuk mengetahui bagaimana Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Balai Alat 

Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta. 

2. Tujuan Fungsional 

Dengan pengamatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi pada 

umumnya dan bagi pegawai pada khususnya, berkaitan dengan pelaksanaan 

disiplin kerja pegawai. 

 

 

 

3. Tujuan Individual 

Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan  Program 

Diploma III (D3) Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Metode Pengamatan 

Berdasarkan dari perumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana 

disiplin kerja pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil 
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Perkebunan Surakarta, maka dalam pengamatan ini terdapat beberapa hal yang 

menyangkut masalah tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu 

yang bersangkutan, antara lain : 

1. Lokasi Pengamatan 

Penulis mengambil lokasi pengamatan di Kantor Balai Alat Mesin dan 

Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta karena penulis diberikan ijin untuk 

mengadakan pengamatan di lokasi tersebut dan dalam lokasi tersebut terdapat 

permasalahan yang ingin dikaji dalam pengamatan ini. 

2. Jenis Pengamatan 

Pengamatan ini dilakukan guna mengetahui permasalahan yang ada di 

lapangan. Jenis pengamatan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu 

menggambarkan realitas yang ada tentang sifat-sifat individu, keadaan dan gejala 

lainnya dalam masyarakat atau memaparkan lokasi yang diamati (orang, lembaga 

dan lainnya). 

3. Sumber Data 

 Data adalah hal, peristiwa atau kenyataan lainnya, apapun yang 

mengandung suatu pengetahuan untuk menjadikan dasar guna penyusunan 

keterangan, pembuatan kesimpulan atau penetapan keputusan. Dalam pengamatan 

ini sumber data diperoleh dari bagian sumber daya dan staf pegawai di Kantor 

Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta khususnya 

yang menyangkut masalah kedisiplinan pegawai. 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam 

pengamatan ini adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung terhadap kondisi dan kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran nyata dari Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian 

Mutu hasil Perkebunan Surakarta. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

wawancara secara langsung terhadap responden untuk memperoleh 

penjelasan atau keterangan-keterangan di lokasi yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diamati. 

c. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang 

diambil, meliputi dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang 

telah ada. 

5. Validitas Data 

Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang 

diperoleh penulis sesuai dengan apa yang sesungguhnya pada dalam kenyataan 

dilokasi pengamatan. Untuk menguji validitas data menggunakan teknik 

Triangulasi data atau sumber. Menurut H.B. Sutopo (2002 : 79). Triangulasi data 

atau sumber memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali 

data yang sejenis. Penulis bisa memperoleh dari nara sumber (manusia) yang 

berbeda-beda posisinya dengan teknik wawancara mendalam, sehingga informasi 

dari narasumber yang satu bisa dibandingkan dengan informasi dari narasumber 

lainnya. 

6. Teknik Analisis Data 

  Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil pengamatan 

menjadi data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan 

sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam 

menyusun hasil pengamatan ini. Menurut H.B. Sutopo (2002 : 94-96) analisis 

dalam penelitian kualitatif ini melalui dua cara yaitu : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis data yang 

mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting dan 

mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan pengamatan dapat 

dilakukan. 

b. Sajian Data 
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Sajian data merupakan  rangkaian organisasi informasi, deskripsi dalam 

bentuk narasi yang memungkinkan simpulan pengamatan dapat dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin kerja dibicarakan dalam kondisi yang sering kali timbul bersifat 

negatif. Disiplin lebih dikaitkan dengan sanksi atau hukuman. Dalam kaitannya 

dengan pekerjaan, pengertian disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku yang 

menunjukkan ketaatan karyawan terhadap peraturan organisasi. Sikap dan perilaku 

dalam disiplin kerja ditandai oleh berbagai inisiatif, kemauan, dan kehendak untuk 

mentaati peraturan, artinya orang yang dikatakan mempunyai disiplin yang tinggi 

tidak semata-mata patuh dan taat terhadap peraturan secara kaku dan mati, tetapi juga 

mempunyai kehendak (niat) untuk menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan 

organisasi. 

Dalam suatu organisasi kondisi tertib dan teratur merupakan sebagian aspek 

penting yang terkontribusi pada kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk 

menjaga kondisi tertib dan teratur maka diperlukan pengaturan akan mekanisme kerja 

diantaranya dalam bentuk peraturan kerja organisasi secara umum dan khusus yang 

ditujukan pada segenap unsur dalam organisasi. Tujuan dari peraturan ini adalah 

menciptakan suasana tertib dan teratur dan peran serta yang positif dari setiap 

pegawai. 

T. Hani Handoko (1987 : 208) mendefinisikan : “Disiplin adalah kegiatan 

manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional“. 

 Sikap disiplin sangat diperlukan dalam kesuksesan organisasi. Manusia yang sukses 

adalah manusia yang mampu mengatur, mengendalikan diri yang menyangkut 

pengaturan cara hidup dan mengatur cara kerja. Oleh sebab itu sangat erat kaitannya 

manusia yang sukses dengan pribadi yang disiplin, maka dalam suatu perusahaan atau 

organisasi pembinaan disiplin kerja pegawai merupakan hal yang mutlak dilakukan. 

Menurut Soegeng Prijodarminto, S.H. (1992 : 23) bahwa “Disiplin adalah 

suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku 

yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau 
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ketertiban”. Karena sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap atau perbuatan yang 

dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan 

sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya. 

Pembahasan disiplin pegawai dalam manajemen sumber daya manusia 

berangkat dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, luput dari 

kekhilafan dan kesalahan. Oleh karena itu setiap organisasi perlu memiliki berbagai 

ketentuan yang harus ditaati oleh para anggotanya,standar yang harus dipenuhi. 

Menurut Sondang P. Siagian (2008 : 304) bahwa : “Disiplin merupakan tindakan 

manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai 

ketentuan tersebut”. 

Menurut Alex . S. Nitisemito (1982 : 199) mendefinisikan : “Kedisiplinan 

adalah suatu sikap tingkah laku dan perbuatan manusia sesuai dengan peraturan dari 

perusahaan baik tertulis maupun tidak”. Dari pendapat tersebut, disiplin bukan hanya 

sebatas sikap saja, namun sudah menjadi tingkah laku dan perbuatan dalam menaati 

peraturan yang telah ditetapkan. 

Disiplin kerja menuntut adanya kesadaran yang tinggi untuk tunduk dan 

patuh terhadap peraturan yang ada secara sukarela. Untuk itulah diperlukan 

pembentukan disiplin yang ditanamkan kepada masing-masing pegawai pada suatu 

organisasi dimana ia bertugas. Namun sikap dan perilaku yang demikian ini tidak 

dapat dibentuk dalam sekejap, melainkan tercipta melalui proses pembinaan, yang 

dimulai dari keluarga, pendidikan dan pengalaman atau pengenalan mengenai 

keteladanan dari lingkungannya. Menurut Sondang P. Siagian (2008 : 305) bahwa : 

“Pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki 

dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan 

tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan 

yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya”. 

Selanjutnya menurut Faustino Cardoso Gomes (1997 : 232) menerangkan 

bahwa “Tindakan disiplin adalah pengurangan yang dipaksakan oleh majikan 

terhadap imbalan yang diberikan oleh organisasi karena adanya suatu kasus tertentu”. 

Tindakan disiplin ini dapat berupa teguran-teguran, penskoran, penurunan pangkat 

atau gaji, dan pemecatan. Tindakan disiplin ini tidak termasuk pemberhentian 
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sementara atau penurunan jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh pengurangan 

anggaran atau kurangnya kerja. Tindakan-tindakan disipliner itu disebabkan oleh 

kejadian-kejadian perilaku khusus dari pegawai yang menyebabkan rendahnya 

produktivitas atau pelanggaran-pelanggaran aturan-aturan instansi. 

Disiplin timbul dari watak dan batin dari orang itu sendiri, dengan segala 

kesadaran akan perbuatannya untuk mentaati tata tertib atau peraturan-peraturan yang 

telah ditetapkan. Oleh karena itu disiplin perlu dilatih agar seseorang lebih tertib dan 

taat terhadap peraturan yang telah dibuat. Dengan demikian maka setiap orang tidak 

bertindak sembarangan sesuai kehendaknya sendiri. Apabila disiplin ini telah terlatih 

dengan baik dalam diri seorang pegawai, maka pegawai tersebut akan melaksanakan 

tugas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.   

Dari berbagai pengertian disiplin kerja di atas, dapat diambil pengertian 

menurut penulis bahwa disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku yang 

berniat untuk mentaati segala peraturan organisasi yang didasarkan atas kesadaran 

diri untuk menyesuaikan dengan peraturan organisasi. 

 

B. Macam-macam Disiplin 

Menurut T. Hani Handoko ada dua tipe kegiatan pendisiplinan, yaitu : 

1. Disiplin Preventif 

Yakni kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar 

mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan 

dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri diantara 

para karyawan. Dengan cara ini para karyawan menjaga disiplin diri mereka 

bukan semata-mata karena dipaksa manajemen. 

2. Disiplin Korektif 

Yakni kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-

aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. 

Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan 

pendisiplinan (disciplinary action). Sebagai contoh tindakan pendisiplinan bisa 

berupa peringatan atau skorsing. 
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Sasaran-sasaran tindakan pendisiplinan hendaknya positif, bersifat mendidik 

dan mengoreksi, bukan tindakan negatif yang menjatuhkan karyawan yang berbuat 

salah. Maksud pendisiplinan adalah untuk memperbaiki kegiatan di waktu yang akan 

datang bukan menghukum kegiatan di masa lalu. Pendekatan negatif yang bersifat 

menghukum biasanya mempunyai berbagai pengaruh sampingan yang merugikan, 

seperti hubungan emosional terganggu, absensi meningkat, apati atau kelesuan, dan 

ketakutan pada penyelia. Berbagai saran tindakan pendisiplinan, secara ringkas, 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperbaiki pelanggar. 

2. Untuk memperbaiki para karyawan yang lain melakukan kegiatan-kegiatan yang 

serupa. 

3. Untuk menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten dan efektif. 

Bentuk tindakan pendisiplinan yang terakhir adalah pemecatan. Tindakan 

ini sering dikatakan sebagai kegagalan manajemen dan departemen personalia, tetapi 

pandangan tersebut tidak realistik. Tidak ada manajer maupun karyawan yang 

sempurna, sehingga hampir pasti ada berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan. 

Kadang-kadang lebih baik bagi seorang karyawan untuk pindah bekerja di perusahaan 

lain. Bagaimanapun juga, organisasi mempunyai batas kemampuan yang dapat 

dicurahkan untuk mempertahankan seorang karyawan jelek. 

 

C. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

Pengertian pegawai negeri sipil menurut Undang-undang nomor 8 tahun 

1974, dalam rumusan yang terdapat dalam pasal 1 huruf a, pengertian Pegawai Negeri 

adalah “Mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang 

dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya 

yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian pengertian Pegawai Negeri mengalami perubahan sejak dibuat 

undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 

8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, pengertian pegawai negeri tertuang 
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dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi : “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara 

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. 

Menurut Soegeng Prijodarminto, S.H. bahwa “Pegawai Negeri adalah unsur 

aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan 

ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”. 

 

D. Peraturan-Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil. 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur 

kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan 

dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.  

Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana yang telah termuat di dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 

pasal 2, adalah sebagai berikut : 

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 

1945, Negara, dan Pemerintah; 

2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau 

diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak 

kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak 

lain; 

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan 

Pegawai Negeri Sipil; 

4. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan 

sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

5. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-

baiknya; 
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6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik 

yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku 

secara umum; 

7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, dan dengan 

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 

8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

Negara; 

9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan 

kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil; 

10. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang 

dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di 

bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 

11. Mentaati ketentuan jam kerja; 

12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan 

sebaik-baiknya; 

14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat 

menurut bidang tugasnya masing-masing; 

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

bawahannya; 

16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya; 

17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap 

bawahannya; 

18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya; 

19. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan 

kariernya; 

20. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan; 

21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan 

santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap 

atasan; 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



22. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk 

agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan; 

23. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat; 

24. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan 

yang berlaku; 

25. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; 

26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap 

laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. 

Sedangkan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri 

Sipil, sebagaimana yang telah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 

tahun 1980 pasal 3, adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat 

Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil; 

2. Menyalahgunakan wewenangnya; 

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara 

asing; 

4. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik 

Negara; 

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau 

meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik 

Negara secara tidak sah; 

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, 

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan 

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara 

langsung atau tidak langsung merugikan Negara; 

7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas 

dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar 

lingkungan kerjanya; 

8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun 

juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu 
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bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 

9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau 

martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan; 

10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 

11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan 

yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak 

yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang 

dilayani; 

12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 

13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui 

karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau 

pihak lain; 

14. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk 

mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah; 

15. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya 

berada dalam ruang lingkup kekuasaannya; 

16. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada 

dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu 

sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat 

langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau 

jalannya perusahaan; 

17. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, 

menjadi direksi, pimpinan, atau komisaris perusahaan swasta bagi yang 

berpangkat Pembina golongan ruang IV /a ke atas atau yang memangku 

jabatan eselon I, dan 

18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam 

melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak 

lain. 

Disamping kewajiban dan larangan yang telah diuraikan di atas juga 

diperlukan sanksi-sanksi atau suatu hukuman atas pelanggaran kedisiplinan yang 
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berdasarkan atas tingkat hukuman yang telah dilakukan dan hal tersebut sebagaimana 

yang telah termuat juga di dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 pasal 6, 

yakni : 

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, terdiri dari : 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2. Tingkat hukuman disiiplin sedang, terdiri dari : 

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

b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling 

lama 1 (satu) tahun, dan 

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

 

3. Tingkat hukuman disiplin berat, terdiri dari : 

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, dan 

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Berdasarkan dengan adanya sanksi-sanksi tersebut, maka harus ada pejabat 

yang berwenang menghukum, memeriksa, menyampaikan, dan menjatuhkan 

keputusan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan sanksi kedisiplinan, yang 

kesemuanya telah diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 

pasal 7, yakni adalah : 

1. Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang : 

a. Berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV /b ke atas; 

b. Memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang 

berwenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan 

Presiden. 
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2. Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam 

lingkungannya masing-masing. 

3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan 

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri 

Sipil dalam lingkungannya masing-masing. 

4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil 

Daerah dalam Lingkungannya masing-masing. 

5. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai 

Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di 

luar negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau sedang 

menjalankan tugas belajar di luar negeri. 

Pengenaan hukuman disiplin haruslah benar atau setimpal dengan bentuk 

pelanggarannya, agar supaya dirasakan adil dan dirasakan sebagai bentuk pembinaan 

dan mendidik. Dengan pernyataan hukuman yang setimpal akan menghilangkan 

kesan semena-mena, sewenang-wenang dan sesuai dengan tujuan dari diadakannya 

Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 adalah untuk mendidik. Hukuman 

disiplin akan terasa “mendidik” bila tepat dan cepat dijatuhkan, dan tepat 

hukumannya. 
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BAB III 

DESKRIPSI LOKASI 

 

 

A. Sejarah Singkat Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil 

Perkebunan Surakarta. 

Pada tahun 1950 Jawatan Pertanian Rakyat Pusat mendirikan Bagian 

Penyelidikan Gula Tebu Rakyat di Surakarta dengan kegiatan perbaikan dan 

Pengembangan Alat Giling Tebu Tarik Mesin. 

Tahun 1962 diserahkan kepada Dinas Pertanian Rakyat Daerah dan dikelola Seksi 

Produksi Alat-alat Mekanisasi Pertanian. Dan pada tahun 1973 dilimpahkan kepada 

Dinas Perkebunan Rakyat Daerah dengan nama Seksi Pengembangan Tebu Rakyat. 

Pada tahun 1976 dirubah menjadi Bengkel Peralatan Perkebunan sampai 

tahun 2002, kemudian menjadi Satuan Kerja (Satker) Alat Mesin Perkebunan bagian 

dari UPTD Balai Perbenihan, Peralatan dan Mesin Perkebunan Yang secara teknis di 

bawah pembinaan Seksi Peralatan dan Mesin Perkebunan. 

Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 tahun 

2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Satker Alat Mesin Perkebunan menjadi bagian 

dari UPTD Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan. 

 

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian 

Mutu Hasil Perkebunan Surakarta. 

Kedudukan Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan 

merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 

yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. 

Tugas Pokok Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan 

adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis 

penunjang Dinas dibidang alat, mesin dan pengujian mutu hasil perkebunan, dan 

memiliki fungsi sebagai berikut : 
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1. Penyusun Rencana Teknis Operasional pengelolaan mesin perkebunan 

dan pengujian mutu hasil perkebunan; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan alat mesin dan 

pengujian mutu hasil perkebunan; 

3. Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang alat mesin dan 

pengujian mutu hasil perkebunan; 

4. Pengelolaan ketatausahaan; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas 

dan fungsinya. 

 

C. Potensi, Strategi, dan Program/Kegiatan Kantor Balai Alat Mesin dan 

Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta. 

1. Potensi 

Potensi yang dimiliki Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan 

meliputi : 

a. Aset  Daerah Berupa : 

1) Bengkel Alat Mesin dengan Sarana Alat dan Mesin  1 Unit 

2) Aula dan Mess      1 Unit 

3) Rumah Dinas        9 Unit 

4) Sarana Ibadah       1 Unit 

5) Kantor        1 Unit 

6) Kantin        1 Unit 

b. Tenaga Fungsional Pengawas Mutu Hasil : 3 orang; 

c. Tenaga Teknis Bengkel dan Administrasi 16 orang; 

d. Usaha dibidang pengelolaan hasil 2.635 Unit; 

e. Mitra kerja Balai Besar Alsin/ Puslit/ Balit dan Institusi lain yang berkaitan 

dengan uji mutu hasil pertanian; 

f. Anggaran dan Perolehan PAD dari Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu 

Hasil Perkebunan Surakarta : 

 

Tahun Anggaran Target Realisasi 
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(Rp.) (Rp.) (Rp.) 

2005 40.000.000 35.000.000 35.220.000 

2006 50.000.000 47.760.000 41.395.000 

2007 50.000.000 55.000000 63.541.335 

2008 97.000.000 61.840.000 55.865.000 

 

Sumber : Kantor Balai alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan 

Surakarta. 

Catatan : 

Pada tahun 2005 – 2008 (semester 1); Anggaran dari Balai Perbenihan 

Peralatan dan Mesin Perkebunan dan pada tahun 2008 (semester 2); Anggaran 

murni Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil. 

 

2. Strategi 

a. Pemberdayaan Satuan Kerja bengkel Alat Mesin Perkebunan dan 

operasionalisasi pengawas mutu hasil perkebunan; 

b. Peningkatan SDM melalui diklat teknis dan magang; 

c. Penerapan IPTEK, berbasis teknologi tepat guna; 

d. Menjalin kerjasama/kemitraan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi dan 

Institusi lain dibidang alat mesin dan uji mutu; 

e. Meningkatkan promosi melalui gelar teknologi tepat guna, pameran dan lain-

lain. 

 

3. Program/Kegiatan 

Dalam upaya regulasi yang kondusif bagi pengembangan Alat Mesin 

Perkebunan, maka saat ini telah diterbitkan PP Nomor 81 tahun 2001 tentang Alat 

dan Mesin serta UU Nomor 12 tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman yang 

melibatkan Instansi/Departemen terkait dan masyarakat. Pada pokoknya 

pengaturan PP tersebut meliputi jenis, produksi, pengujian, standar, sertifikasi, 

pengadaan, peredaran dan pengawasan. Selain UU Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi 
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Nasional, terbitnya PP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi yang 

memadai, terutama jika dikaitkan dengan maraknya peredaran Alat Mesin 

Tanaman asal impor maupun produksi dalam negeri.  

Dilain pihak pekebun dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan 

perkebunan agar membantu petani dalam memenuhi kebutuhan alat mesin 

perkebunan yang berkualitas dengan harga yang wajar. 

Dalam upaya pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan Alat Mesin 

Perkebunan, fasilitas Pemerintah diarahkan agar partisipasi masyarakat termasuk 

Swasta, BUMN dan Koperasi dapat meningkat, termasuk dalam upaya ini adalah 

keterlibatan swasta dalam mengembangkan inovasi-inovasi baru bersama-sama 

jajaran penelitian dan pengembangan dari pemerintah, agar diperoleh kesesuaian 

teknologi mekanis untuk masing-masing daerah, sesuai dengan kondisi sosial 

budaya. 

Berdasarkan upaya tersebut, maka program Alat Mesin dimasa 

mendatang diharapkan dapat berkembang sistem mekanisasi pertanian mandiri 

dimana peran masyarakat/petani dan swasta cukup menonjol, sedangkan 

Pemerintah sebatas sebagai fasilitator dan regulator saja. Oleh karena itu program 

pengembangan alat mesin perkebunan tahun 2008, sesuai skala prioritas juga 

diarahkan untuk menunjang Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan 

(RPPK). 

Adapun salah satu kegiatan Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil 

Perkebunan tahun 2008, antara lain : 

1. Pembuatan/perakitan alat penyosoh kopi (3 unit); 

2. Pembuatan prototype minyak jarak. 

 

D. Visi dan Misi Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan 

Surakarta. 

1. Visi 

Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta 

sebagai bagian fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan 
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Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mendukung sistem usaha Agrobisnis, juga 

diharapkan mampu menunjang Pendapatan Asli daerah (PAD). 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai implementasi terhadap 

pemberlakuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 tahun 2008, dapat 

dirumuskan Visi Balai Alat Mesin dan pengujian Mutu Hasil Perkebunan : 

“ Tersedia Alat Mesin Perkebunan dan Terjaminnya Mutu Hasil 

Perkebunan ” 

 

2. Misi 

Adapun misi Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan sebagai 

berikut ; 

a. Mengamankan, memantapkan dan menjamin keberadaan aset pemerintah 

berupa peralatan dan mesin perkebunan, aula, rumah dinas serta sarana dan 

prasarana balai; 

b. Mengelola Bengkel Alat Mesin Perkebunan dalam rangka memenuhi 

ketersediaan alat dan mesin perkebunan bagi masyarakat dan pengawasan 

mutu hasil perkebunan; 

c. Menangani produksi Alat Mesin Perkebunan dan pemasarannya secara 

profesional berbasis teknologi tepat guna dan berdaya saing; 

d. Menjalin kerja sama usaha dibidang desain dan rekayasa alat mesin 

perkebunan dengan pihak lain; 

e. Membangun kerja sama dengan pihak terkait dibidang pengawasan, pengujian 

mutu hasil perkebunan; 

f. Mewujudkan perolehan/kontribusi PAD bagi setiap operasionalisasitugas dan 

fungsi; 

g. Menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan rumah tangga balai yang 

bertanggung jawab. 

 

E. Susunan Organisasi. 

Susunan organisasi Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil 

Perkebunan  terdiri dari : 
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1. Kepala Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan; 

2. Sub bagian Tata Usaha; 

3. Seksi Alat Mesin; 

4. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perkebunan; 

5. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Tugas-tugas pokok dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap unit kerja 

di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta dapat 

dirinci sebagai berikut : 

1. Kepala Kantor, bertugas : 

a. Melaksanakan kebijakan teknis operasional alat mesin dan pengujian 

mutu hasil perkebunan; 

b. Menyusun rencana kegiatan Balai, meliputi alat mesin dan pengujian 

mutu hasil perkebunan; 

c. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan integrasi dengan unit kerja 

terkait dengan alat mesin dan mutu hasil; 

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional alat 

mesin dan mutu hasil; 

e. Melaksanakan pembinaan operasional bidang alat mesin dan mutu 

hasil; 

f. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi bidang alat mesin dan 

mutu hasil; 

g. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan; 

h. Mengupayakan pemenuhan PAD; 

i. Melaporkan pelaksanaan tugas Balai, kepada Kepala Dinas baik 

secara langsung maupun tidak langsung; 

j. Melaksanakan sosialisasi produksi alat mesin dan mutu hasil 

perkebunan; 

k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas 

Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 

2. Sub bagian Tata Usaha, bertugas : 
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a. Melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian keuangan, 

ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan Kantor Balai Alat 

Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan; 

b. Menyusun rencana kegiatan dibidang ketatausahaan meliputi 

keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan Balai; 

c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang 

pembinaan dan pelaksanaan program kegiatan; 

d. Menyiapkan bahan pembinaan bidang program, keuangan, 

kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan Balai; 

e. Melaksanakan pengendalian kegiatan guna ketertiban administrasi 

bidang program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan 

perlengkapan Balai; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan ketatausahaan yang 

meliputi program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan 

perlengkapan Balai; 

g. Melaksanakan penilaian terhadap kinerja staf/bawahan dilingkungan 

tata usaha; 

h. Melaksanakan pembinaan pegawai dilingkungan tata usaha agar 

bekerja dan melaksanakan tugas lebih baik sesuai dengan aturan dan 

ketentuan yang berlaku; 

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang ketatausahaan 

kepada Kepala Balai baik secara lisan maupun tertulis; 

j. Melaksanakan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Kepala Kantor 

Balai Alat Mesin dan pengujian Mutu Hasil Perkebunan; 

3. Seksi Alat Mesin, bertugas :  

a. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

alat dan mesin perkebunan; 

b. Penyediaan bahan, rencana dan program kerja Kantor Balai; 

c. Menyusun rencana kegiatan seksi alat dan mesin; 

d. Menyiapkan bahan/melakukan koordinasi bidang alat dan mesin 

lingkup Dinas dan Instansi terkait; 
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e. Melaksanakan produksi prototype alat dan mesin sesuai kebutuhan 

pasar; 

f. Melaksanakan pengelolaan bengkel dengan prinsip efektif dan 

efisien; 

g. Melaksanakan penerapan standar mutu mesin dan pembinaan 

pengawasan  penerapan standar mutu alat dan mesin di Dinas 

Provinsi; 

h. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan; 

i. Melaporkan pelaksanaan tugas seksi alat dan mesin kepada Atasan 

baik lisan maupun tertulis; 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Balai; 

4. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perkebunan, bertugas :  

a. Melakukan penyiapan bahan rencana dan program kerja, pelaporan 

pelaksanaan kegiatan bidang pengujian mutu hasil perkebunan, 

pemantauan dan evaluasi; 

b. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja Kantor Balai; 

c. Melaksanakan penerapan kebijakan dan pedoman pengawasan dan 

pengujian mutu hasil perkebunan; 

d. Menyiapkan bahan koordinasi bidang mutu hasil perkebunan 

dilingkungan Dinas dan Instansi terkait; 

e. Melaksanakan pembinaan dan pengujian mutu hasil perkebunan; 

f. Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan 

wilayah Provinsi; 

g. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium 

pengujian mutu hasil perkebunan; 

h. Melaksanakan pengawasan standar unit pengelolaan, alat 

transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan 

wilayah Provinsi; 

i. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan bidang 

pengamatan dan pengujian mutu hasil perkebunan; 
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j. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan untuk mengetahui 

pencapaian prestasi kerja; 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas seksi pengujian mutu hasil kepada 

Atasan baik secara lisan maupun tertulis; 

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan baik secara 

lisan maupun tertulis; 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan yang berkaitan 

dengan bidang tugas; 

n. Melaksanakan  kegiatan pada seksi pengujian mutu hasil sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan. 

5. Kelompok Jabatan Fungsional, bertugas : 

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional 

dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif 

dikoordinasikan oleh Kepala Sub bagian Tata Usaha dan dalam 

melaksanakan tugasnya juga kelompok tenaga fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan unit organisasi masing-masing maupun antar satuan 

organisasi di lingkungan Pemerintah daerah dengan instansi lain di luar 

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.  

 

Untuk lebih jelasnya Susunan Organisasi Kantor Balai Alat Mesin dan 

Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta dapat dilihat dalam Bagan Susunan 

Organisasi berikut ini : 
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SUSUNAN BAGAN ORGANISASI KANTOR BALAI ALAT MESIN DAN 

PENGUJIAN MUTU HASIL PERKEBUNAN SURAKARTA 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 
 
 
 
 

Sumber : Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan 

Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA BALAI 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

Seksi Pengujian 
Mutu Hasil 

Seksi Alat 
Mesin 

Kelompok Pejabat 
Fungsional 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

Pada setiap Kantor baik di instansi Pemerintahan maupun di Kantor/Perusahaan 

swasta pasti menginginkan pegawai yang mempunyai kedisiplinan, karena dengan 

memiliki pegawai yang disiplin, maka kantor tersebut akan dengan mudah melakukan 

pencapaian tujuan organisasi. 

Penerapan kedisiplinan dalam instansi pemerintahan ditujukan kepada seluruh 

pegawai yang berada dilingkungan kantor tersebut dengan tujuan agar peraturan yang 

telah ditetapkan oleh kantor dapat ditaati dan dipatuhi oleh seluruh pegawai, sehingga 

diharapkan pekerjaan dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi. 

Dengan menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku pada kantor tersebut maka 

pegawai telah memberikan dorongan yang positif kepada kantor, sehingga akan 

memudahkan tercapainya tujuan dari kantor tersebut. 

Kantor Balai Alat Mesin dan pengujian Mutu Hasil Perkebunan surakarta 

merupakan kantor pemerintahan yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang alat, 

mesin dan pengujian mutu hasil perkebunan. Kantor tersebut juga menginginkan 

mempunyai pegawai yang berkualitas, professional, dan memiliki rasa disiplin kerja yang 

tinggi, maka perlu adanya usaha yang keras dari instansi tersebut guna mendapat tujuan 

yang ingin dicapai. Oleh sebab itu agar tujuan dapat tercapai maka Kantor Balai Alat 

Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan harus menerapkan peraturan-peraturan 

untuk tata tertib para pegawainya. 

Dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri 

Sipil di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan salah satunya 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin pegawai 

Negeri Sipil maka pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 ini dikandung 

maksud sebagai mana tercantum di dalam penjelasannya bahwa dalam rangka usaha 

pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menampilkan diri sebagai Aparatur Negara yang 

bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab 
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tugas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka diperlukan Peraturan 

disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi atau hukuman. 

Penjatuhan hukuman disiplin ini salah satu upaya pembinaan Pegawai Negeri sipil. Oleh 

karena itu Pegawai Negeri Sipil harus memiliki kemampuan yang tinggi dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. 

Untuk mengukur tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Balai Alat 

Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta, maka di bawah ini akan 

dijelaskan hal-hal sebagai berikut, antara lain : 

 

A. Ketaatan pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil 

Perkebunan Surakarta dalam mematuhi aturan jam kerja. 

Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai ketaatan pegawai dalam 

mematuhi aturan jam kerja kantor, maka dapat dilihat pada uraian berikut ini, antara 

lain : 

1. Kehadiran pegawai pada saat apel pagi. 

Apel pagi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintahan dan merupakan suatu tolak ukur awal dalam menilai kedisiplinan 

kerja pegawai. Sama halnya seperti pada instansi pemerintahan yang lain di 

Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta juga 

menerapkan peraturan tersebut. Pelaksanaan apel pagi di kantor tersebut 

dilaksanakan setiap pagi pada pukul 07.30 WIB dan pada peraturan tersebut setiap 

pegawai diwajibkan untuk mengikuti apel pagi kecuali bagi penjaga malam 

sebanyak 2 (dua) orang tidak diwajibkan mengikuti apel pagi, namun dari hasil 

pengamatan yang penulis lakukan selama menjalani magang di kantor tersebut 

menunjukkan bahwa masih ada beberapa pegawai yang terlambat mengikuti apel 

dan bahkan ada juga yang tidak mengikuti apel pagi tersebut. Setelah diselidiki, 

penyebabnya adalah karena sesuatu hal seperti misalnya jalan yang macet dan ada 

anggota keluarga yang sakit sehingga mengakibatkan terlambat mengikuti apel 

pagi di kantor. 

2. Kehadiran pegawai pada saat masuk dan selama jam kantor. 
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Kehadiran pegawai pada saat jam kantor merupakan suatu hal yang mutlak yang 

harus dalaksanakan semua pegawai karena hal tersebut merupakan tanggung 

jawab moril pegawai terhadap pekerjaannya dan kepada tempat dimana pegawai 

tersebut bekerja. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan setiap harinya masih ada satu atau 

beberapa pegawai yang datang terlambat dan bahkan belum memenuhi kewajiban 

untuk datang ke kantor sesuai dengan ketentuan jam kantor sebagaimana 

mestinya, berikut akan dijelaskan dengan tabel mengenai ketentuan jam kerja 

kantor tiap harinya, yakni : 

 

No Hari Jam Masuk Kantor Jam Pulang Kantor 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Senin 

Selasa 

Rabu 

Kamis 

Jumat 

07:30 WIB 

07:30 WIB 

07:30 WIB 

07:30 WIB 

07:30 WIB 

15:00 WIB 

15:00 WIB 

15:00 WIB 

15:00 WIB 

11:00 WIB 

  

Sumber    : Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan 

Surakarta. 

 

Dari tabel yang telah dijelaskan di atas, maka keterlambatan atau bahkan 

ketidakhadiran beberapa pegawai pada jam masuk kantor memiliki alasan yang 

beberapa diantaranya masih dapat ditoleril oleh pimpinan Kantor Balai Alat 

Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta, seperti contohnya ada 

pegawai yang lokasi tempat tinggalnya berada jauh dari kantor yakni di Boyolali, 

sedangkan transportasi yang digunakan adalah sepeda motor sehingga 

menyebabkan pegawai tersebut terlambat datang pada jam kantor. Namun masih 

ada juga pegawai yang bahkan hanya datang ke kantor 4 (empat) kali dalam 

sebulan dan setelah diselidiki penyebabnya dikarenakan pegawai yang 

bersangkutan menjelang masa pensiun, selain itu pegawai yang bersangkutan 

masih tercatat sebagai Bendahara Penerimaan yang bertugas menerima uang kerja 
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dan gaji pegawai dari Dinas Perkebunan Provinsi yang selanjutnya didistribusikan 

kedalam rencana kegiatan dan gaji diterimakan kepada pegawai yang 

bersangkutan. Namun apabila peraturan jam kerja tersebut tetap dilanggar oleh 

pegawai, maka pegawai yang bersangkutan akan diberi sanksi oleh atasan 

langsungnya yang berupa teguran lisan pertama, teguran lisan kedua, teguran 

tertulis, dan sanksi administrasi ringan berupa penundaan pangkat (apabila 

pegawai yang bersangkutan tidak masuk lebih dari tiga bulan) atau berupa 

penundaan gaji berkala (setiap dua tahun bagi setiap pegawai).    

3. Ketaatan pegawai untuk mematuhi ketentuan jam pulang kantor. 

Pegawai negeri sebagai aparatur negara diwajibkan memiliki rasa tanggung jawab 

yang tinggi terhadap pekerjaannya yakni mengabdi kepada negara, tanggung 

jawab tersebut juga harus diimbangi dengan rasa disiplin yang tinggi termasuk 

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dirasakan oleh Kantor 

Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta dalam 

menetapkan ketentuan jam pulang kantor kepada semua pegawainya. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama magang menunjukkan 

bahwa sebagian besar para pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian 

Mutu Hasil Perkebunan Surakarta telah mematuhi ketentuan jam pulang kantor 

dengan baik. Namun apabila ada beberapa pegawai yang pulang kerja mendahului 

jam pulang kantor, maka dapat dipastikan bahwa pegawai tersebut mempunyai 

kepentingan pribadi seperti misalnya menjenguk kerabat yang sakit, melayat atau 

kepentingan pribadi yang lain dan tentu saja pegawai yang bersangkutan juga 

wajib lapor atau ijin pada atasan langsung seperti misalnya apabila staf atau 

pegawai memiliki kepentingan pribadi wajib lapor kepada Kepala Seksi atau 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kemudian apabila Kepala Seksi atau Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha yang memiliki keprluan pribadi maka diwajibkan lapor atau 

ijin kepada Kepala Balai/Pimpinan setempat. Dan apabila Kepala Balai itu sendiri 

memiliki kepentingan pribadi maka wajib untuk ijin kepada Kepala Dinas yang 

berada di kantor pusat. 

Sejauh yang terlihat oleh penulis bahwa para pegawai termasuk para pimpinan 

kantor tersebut telah menjalankan prosedur perijinan dengan cukup baik sehingga 
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tidak terjadi kasus dimana pegawai meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa 

mendapat ijin dari atasan yang bersangkutan.  

 

B. Ketaatan pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil 

Perkebunan Surakarta dalam menggunakan fasilitas kantor. 

Fasilitas kantor diberikan dengan tujuan guna dapat meringankan pekerjaan 

dan agar dapat dicapai hasil yang memuaskan seefektif dan seefisien mungkin. Pada 

Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta yang dapat 

dikatakan sebagai kantor yang baru, namun fasilitas kantor tersebut sudah cukup 

memadai. 

Dari hasil pengamatan secara umum terhadap kepatuhan pegawai dalam 

menggunakan fasilitas kantor yang ada, para pegawai menggunakannya semaksimal 

mungkin dan penuh dengan rasa tanggung jawab dan bisa dikatakan baik. Selama 

penelitian berlangsung penulis melihat bahwa para pegawai tidak boros dalam 

menggunakan fasilitas kantor yang ada seperti kertas, karbon, tinta dan sebagainya, 

dan disamping itu juga tidak ditemukan pegawai yang menggunakan peralatan kantor 

seenaknya sendiri, memperlakukan secara kasar sehingga peralatan yang digunakan 

pun terlihat terawat dan terpelihara dengan baik. Namun, apabila ada peralatan yang 

rusak biasanya segara dilakukan upaya untuk perbaikan peralatan tersebut. 

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat terlihat bahwa para 

pegawai telah memiliki kesadaran dalam menjaga dan merawat fasilitas kantor 

dengan baik sehingga aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya guna menyelesaikan 

pekerjaan kantor dapat berjalan dengan lancar. 

 

C. Ketaatan pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil 

Perkebunan Surakarta dalam mematuhi peraturan mengenai penggunaan 

pakaian kerja beserta atribut-atributnya. 

Pakaian kerja atau seragam kantor merupakan sesuatu hal yang juga penting 

yang ada pada setiap kantor baik pada instansi pemerintah maupun swasta, sehingga 

perlu adanya peraturan yang harus dipatuhi pegawai dalam kaitannya dengan 

penggunaan pakaian kerja atau dinas. 
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Sepanjang pengamataan yang telah dilakukan oleh penulis selama magang 

tampak bahwa sebagian besar atau bahkan hampir seluruh pegawai telah 

menggunakan pakaian kerja atau dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Untuk itu di bawah ini akan dijelaskan ketentuan mengenai pemakaian 

seragam kerja atau dinas yang harus dikenakan oleh setiap pegawai di Kantor Balai 

Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta, yakni : 

1. Hari Senin : 

a. Pakaian yang harus dikenakan seragam warna hijau (pakaian hansip) dan 

lengkap dengan atribut-atributnya. 

b. Sepatu kerja yang digunakan warna gelap. 

c. Memakai ikat pinggang warna gelap. 

2. Hari Selasa sampai dengan Hari Rabu : 

 Pakaian yang harus dikenakan seragam dinas warna coklat dan lengkap dengan 

atribut-atributnya juga. 

3. Hari Kamis : 

 Pakaian yang dikenakan pada hari kamis bebas namun tetap harus rapi dan 

biasanya pegawai menggunakan pakaian batik. 

4. Hari Jumat : 

Khusus pada hari jumat pakaian yang dikenakan adalah pakaian olah raga beserta 

sepatu olah raga juga. 

 

Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa disiplin pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu 

Hasil Perkebunan surakarta dalam mematuhi peraturan mengenai penggunaan 

pakaian kerja beserta atribut-atributnya sudah cukup baik dan tidak ada masalah. Dari 

pengamatan yang dilakukan oleh penulis tidak ada pegawai yang menggunakan 

pakaian kerja menyimpang justru sebagian besar atau hampir seluruh pegawai telah 

menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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D. Ketaatan pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil 

Perkebunan Surakarta dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab 

yang dibebankan. 

Ketaatan para pegawai terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya dapat diukur melalui kemampuan mereka dalam 

menyelesaikan tugas tepat pada waktunya sesuai dengan waktu yang telah diberikan, 

tidak menunda-nunda pekerjaan serta adanya keseriusan dari mereka selama 

menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Walau setiap pegawai mempunyai pekerjaan 

yang berbeda-beda, namun mereka mengerti akan tugas masing-masing dan berusaha 

mengerjakannya semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan tugas dapat 

terselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai yang diharapkan. 

Hal tersebut juga terjadi di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu 

Hasil Perkebunan Surakarta dalam kaitannya dengan tanggung jawab yang harus 

dilakukan pegawai terhadap pekerjaannya. Dari hasil pengamatan yang telah 

dilakukan oleh penulis dapat dikemukakan bahwa kepatuhan atas tugas-tugas yang 

telah dibebankan kepada masing-masing pegawai dapat dikatakan sudah cukup baik. 

Hal ini terlihat pada saat ada beberapa pembeli/pemesan yang menginginkan alat 

mesin perkebunan atau menyewa gedung pertemuan/penginapan dan pegawai di 

kantor tersebut dapat memberikan pelayanan dengan cukup baik. 

Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus 

dilakukan pegawai apabila ada pembeli/pemesan yang membutuhkan alat mesin 

perkebunan atau ingin menyewa gedung pertemuan yang sesuai dengan Standar 

Operation Prosedure (SOP), dan prosesnya dari awal memesan sampai mendapatkan 

barang yang diinginkan akan digambarkan dengan tabel di bawah ini, yakni :  

 

 

 

 

 

 

 Pemesan/ 
Pembeli 

Petugas Alat 
Mesin (Alsin) 
 
Petugas Ruang 
Pertemuan 

Menyusun prakiraan 
harga (Alsin) 
berdasarkan 
model/type yang 
diminta. 
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 Sumber   :  Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan       

   Surakarta. 

 

 

 Keterangan :  

Dari tabel yang telah digambarkan di atas akan dijelaskan kembali proses 

pemesanan/pembelian alat mesin dan proses sewa gedung pertemuan dari awal sampai 

akhir agar semakin jelas, yakni : 

1. Apabila ada pelanggan yang ingin memesan/membeli produk atau peralatan mesin 

perkebunan akan berhadapan langsung dengan petugas alsin (Alat Mesin) yang 

kemudian akan menyusun perakiraan harga alat mesin yang berdasarkan model/type 

barang yang diminta, hal ini dikarenakan harga tiap-tiap model/type alat mesin 

berbeda-beda. Kemudian setelah dicapai kesepakatan bersama akan diproses sampai 

barang siap untuk dikirimkan kepada pemesan sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Jika ada pelanggan yang menginginkan untuk menyewa gedung pertemuan guna 

keperluan pribadi maka pelanggan yang bersangkutan akan berhadapan langsung 

dengan petugas ruang pertemuan yang telah ditunjuk oleh Kepala Balai. Pelanggan 

Pemesan atau Pembeli 
mendapatkan barang yang 

diinginkan dan waktu 
pelaksanaan berdasarkan 

kesepakatan 

Langsung diproses 
administrasi dengan 
standar harga perda 
no 12 tentang 
Retribusi Penjualan 
Kekayaan daerah. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



yang akan menyewa gedung pertemuan akan langsung diproses administrasi oleh 

petugas dengan ketentuan standar harga menurut Perda no. 12 mengenai Retribusi 

Penjualan Kekayaan Daerah. Proses tersebut dijalankan hingga didapat kesepakatan 

besama pada kedua belah pihak yang bersangkutan termasuk juga waktu 

pelaksanaannya. 

 

Dari apa yang telah dikemukakan di atas terlihat bahwa keseriusan pegawai 

dalam bekerja dirasa sudah cukup baik. Namun apabila ditemukan ada beberapa pegawai 

di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan Surakarta yang 

khususnya adalah petugas bengkel alat mesin yang sedang menganggur, hal ini 

dikarenakan kurangnya kreativitas petugas yang bersangkutan terhadap ide-ide atau 

gagasan-gagasan untuk membuat produk-produk yang mempunyai nilai jual, sebagai 

contohnya adalah dapat memanfaatkan sisa-sisa bahan atau material seperti plat/besi 

siku/pipa dan lain sebagainya guna dibuat menjadi kerajinan tangan untuk kebutuhan 

rumah tangga. Namun meskipun terkadang para pegawai terlihat santai dalam bekerja 

dan kurang adanya kreativitas petugas di bengkel, sejauh ini yang terlihat selama 

pengamatan adalah masih adanya semangat kerja yang tinggi dalam menyelesaikan tugas 

yang dibebankan kepada masing-masing pegawai. 

 

E. Ketaatan pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil 

Perkebunan Surakarta dalam kaitannya terhadap peraturan pemerintah 

mengenai disiplin pegawai negeri sipil. 

Berdisiplin sesuai dengan aturan yang ada, bagi PNS wajib untuk 

menjunjung tinggi korp. Melihat kondisi dari beberapa pegawai yang kurang disiplin 

seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka sangat diperlukan kejelian 

berinisiatif dari pimpinan kantor yang bersangkutan, termasuk seluruh pegawai untuk 

menjadikan sebuah komunitas aparatur negara yang konsekuen dan senantiasa 

menjaga serta melaksanakan kedisiplinan. Apabila manajemen PNS dilaksanakan 

dengan sungguh-sungguh, maka setidaknya mengatasi kedisiplinan akan dapat 

terealisasi dengan baik. 
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Dalam melaksanakan tahap manajemen Sumber Daya Manusia yang 

memiliki akses disiplin tinggi, harus ada prioritas utama dalam penilaian pemenuhan 

persyaratan yang tertuang dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3). Hal ini setiap 

tahunnya dilakukan dalam rangka untuk penilaian kinerja PNS yang bersangkutan. 

Tujuan dari daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pekerjaan adalah untuk 

memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS 

berdasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. Hal tersebut juga dijadikan sebagai 

salah satu pedoman oleh Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil 

Perkebunan Surakarta dalam membina pegawainya dan kaitannya dengan 

kedisiplinan. Maka dari itu di bawah ini akan dijelaskan unsur-unsur yang dinilai 

dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan, yakni : 

1. Kesetiaan; 

2. Prestasi Kerja; 

3. Tanggung jawab; 

4. Ketaatan; 

5. Kejujuran; 

6. Kerjasama; 

7. Prakarsa; 

8. Kepemimpinan. 

Atas dasar penilaian bagi PNS yang tertuang dalam DP3 tersebut, maka 

dalam satu tahun bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, diberikan nilai oleh 

atasan langsungnya. Namun bagi pegawai yang bermasalah, hendaknya secara terus-

menerus diberikan pembinaan, bisa berupa teguran lisan, dan jika masih belum 

berhasil maka dengan surat teguran dan bilamana pegawai yang bersangkutan masih 

tidak melaksanakannya, maka dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagai PNS. 

Oleh sebab itu guna menjaga kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka ada 

beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain : 

1. Memperlakukan personal approach yang artinya agar diantara bawahan dan 

atasan terjadi komunikasi yang aktif dalam jam kerja di lingkungan kantor 

masing-masing. 
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2. Menciptakan kreativitas yang mendukung terhadap kemampuan diri dalam 

berkarir dibidangnya masing-masing. 

3. Gunakan waktu kerja untuk bekerja dan fokuskan segala sesuatunya untuk 

mengabdi sebagai pegawai yang digaji dari pungutan pajak rakyat. 

4. Mengikuti berbagai kegiatan Diklat atau program pencerahan bidang sumber daya 

manusia, sesuai dengan kegiatan yang ada dalam anggaran tahun berjalan. 

5. Ciptakan keberadaannya sangat disukai, dibutuhkan, harus ada sehingga 

ketiadaannya dirasakan kehilangan. 

 

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis di atas 

terlihat bahwa kepatuhan pegawai dalam mematuhi berbagai peraturan masih 

bervariasi. Ada beberapa peraturan yang telah ditaati dengan baik, tapi ada juga 

peraturan yang belum bisa dilaksanakan dengan baik seperti yang telah diharapkan. 

0leh sebab itu perlu adanya upaya dari pimpinan yang harus dilakukan guna 

mendisiplinkan para pegawainya di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu 

Hasil Perkebunan yang berupa pemberian Reward (penghargaan) dan Punishment 

(hukuman/sanksi). 

1. Reward berbentuk pujian/pemberian semangat dan perjalanan dinas sesuai dengan 

beban tanggung jawabnya serta promosi jabatan bagi pegawai yang berprestasi. 

2. Punishment berbentuk teguran langsung kepada pegawai yang bersangkutan dan 

tidak diberikan tambahan penghasilan/pendapatan yang lain (diluar gaji), 

misalnya uang lembur atau uang lauk-pauk. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan mengenai masalah 

Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil 

Perkebunan Surakarta, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Ketaatan pegawai dalam hal kepatuhan atau disiplin terhadap ketentuan jam kerja 

kantor sudah cukup baik walau masih ditemukan beberapa pegawai yang datang 

terlambat atau tidak mengikuti apel pagi. 

2. Ketaatan pegawai dalam hal penggunaan peralatan dan fasilitas kantor yang 

berhubungan dengan pekerjaan dapat dikatakan sudah cukup baik, karena para 

pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan 

Surakarta dapat memanfaatkan fasilitas kantor semaksimal mungkin, penuh 

tanggung jawab dan sesuai aturan. 

3. Dalam kaitannya dengan ketaatan pegawai menggunaan pakaian seragam kantor 

beserta atribut-atributnya dapat dikatakan baik, karena seluruh pegawai telah 

menggunakan pakaian kerja dan atribut sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. 

4. Ketaatan pegawai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

dapat dikatakan cukup baik dan keseriusan pegawai dalam bekerja sudah cukup 

tinggi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, meskipun terkadang 

para pegawai ada yang terlihat santai dalam bekerja. 

5. Ketaatan pegawai dalam kaitannya terhadap peraturan pemerintah mengenai 

disiplin kerja sudah cukup baik, karena yang terlihat bahwa para pegawai telah 

bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan dengan 

baik. 

Dari semua kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian 

Mutu Hasil Perkebunan Surakarta dapat dikatakan baik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan 

bahwa pelaksanaan disiplin kerja pegawai di Kantor Balai Alat Mesin dan Pengujian 

Mutu Hasil Perkebunan Surakarta sudah baik. Namun, alangkah lebih baik apabila 

dapat ditingkatkan lagi dan dengan harapan agar dapat mewujudkan kondisi yang 

lebih baik lagi. Oleh sebab itu dengan maksud yang baik sekiranya penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Mengingat bahwa selama ini pelanggaran pegawai mengenai peraturan jam kerja 

masih banyak ditoleril oleh pimpinan, maka untuk lebih meningkatkan disiplin 

pegawai disamping melalui upaya himbauan-himbauan yang dilakukan maka 

perlu upaya yang lebih tegas seperti pemberian sanksi yang tegas kepada para 

pegawai yang melanggar peraturan. 

2. Dalam menegakkan kedisiplinan perlu adanya kerja sama yang baik antara 

dinas/instansi/unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (Pegawai Negeri Sipil). 

3. Tindakan kedisiplinan sebaiknya datang dari kesadaran setiap pegawai dan bukan 

karena adanya tekanan atau paksaan dari luar, hal ini karena kedisiplinan yang 

terwujud dengan tekanan atau paksaan dari luar akan cepat pudar kembali, hal 

tersebut berbeda dengan kedisiplinan yang datang dari kesadaran diri sendiri 

karena dapat menciptakan suasana kepatuhan dan ketaatan dengan penuh rasa 

tanggung jawab yang dapat  bertahan dengan lama. 
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