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ABSTRAK 

 Nursyahwati Anwar. 8143154593. Analisis Terhadap Disiplin Kerja 

Pegawai pada Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar 

Negeri RI. Program Studi DIII Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. 

 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tentang disiplin 

kerja pada Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar 

Negeri RI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan Observasi  
 

 Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa untuk memperbaiki sikap 

moral yang ada pada pegawai dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan 

kepadanya. Untuk itu disiplin kerja harus dimiliki setiap pegawai agar semua 

peraturan-peraturan dan norma sosial yang berlaku dapat dipatuhi untuk 

meningkatkan produktivitas. Tindakan pendisiplinan juga harus ditegakkan dalam 

instansi pegawai agar mematuhi peraturan sehingga pegawai dapat melakasanakan 

kerja dengan sebaik-baiknya. Disiplin kerja pegawai dapat tercipta apabila 

pegawai mempunyai disiplin diri. 
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ABSTRACT 

 Nursyahwati Anwar. 8143154593. Analysis of Discipline Empoyees at 

Secretariat Policy and Development Agency Ministry of Foreign Affairs RI. 

Program Studi DIII Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta. 

This paper has a purpose to know about disciplinary work at Secretariat Policy 

Analysis and Development Agency Ministry of Foreign Affairs RI. Research 

method that used is descriptive analysis with using data though library and 

observation. From Writing result can concluded that to improve the attitude and 

morale of existing employees in carrying out the tasks that have been given the 

necessary regulations. For that discipline should be owned by every employee 

working for all rules and social norms that apply can be followed in order to 

increase the productivity of the company. Disciplinary action should also be 

enforced in the agency employees comply with all laws and social norms that 

exist so that the employee can perform the job as well as possible and provide 

maximum service to the community, in order to generate high productivity in 

accordance with the company's expectations. Employee discipline can be achieved 

if employees have self discipline.    
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