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STRATEGI PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI 

PEMERINTAHAN DI KANTOR CAMAT 

 

JOPINUS SARAGIH 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peran pemimpin dalam efektifitas pencapaian 

tujuan dengan melakukan upaya-upaya memberikan bimbingan dan pengarahan, 

mempengaruhi perasaan dan prilaku orang lain serta menggerakkan orang  lain  

sehingga dapat  meningkatkan partisipasi pegawai dan  bertanggung jawab 

terhadap pekerjaanya. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka 

pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, 

tanggung  jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan 

sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.  

 

Kata Kunci : Strategi, Kinerja Pegawai, Pelayanan Masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang Masalah 

 

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional 

sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). Karena itu, dalam rangka pencapai tujuan pembangunan nasional yakni 

mewujudkan masyarakat madani dan taat hukum, berperadaban modern, 

demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil 

yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi negara dan 

abdi masayarakat. 

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang 

bertugas untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat  secara professional, 

jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan 

pembangunan  kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas 

dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, 

kejujuran, tanggung jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan 

pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat. 

Kantor  Camat  Kecamatan  Siantar, Kecamatan  Tapian Dolok dan 

Kecamatan  Raya  merupakan  salah  satu  kantor instansi  pemerintah   yang   

melayani   masyarakat   sebagaimana   diatur   dalam Undang-undang  Nomor  25  

Tahun 2009  tentang  pelayanan  publik. Penyelenggaraan    Pemerintahan    

Kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk 

menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, 

berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 

serta berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari 

tingginya produktifitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata. 

Peran kepemimpinan dalam efektivitas pencapaian tujuan dapat dilakukan 

dengan melakukan upaya-upaya memberikan bimbingan dan pengarahan, 

mempengaruhi perasaan dan perilaku orang lain, serta menggerakkan orang lain 

sehingga   dapat   meningkatkan   partisipasi  pegawai  dan   bertanggung   jawab 

terhadap   kerjanya,   dan   mampu   melaksanakan   tugasnya   dengan   baik   dan 

maksimal. Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin 

dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam 

kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang 

diinginkan, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. 
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Camat merupakan pemimpin dalam sebuah Kecamatan, Camat berkedudukan 

sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah Kecamatan yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah 

dan Camat tersebut diangkat dan dipilih langsung oleh bupati sebagai kepala 

daerah. Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan  dalam  

Kecamatan  yang  dilimpahkan  oleh  bupati sesuai  dengan karakteristik wilayah 

dan kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Kecamatan 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga melaksanakan serta 

mengawasi segala bentuk pembangunan yang ada di sebuah Kecamatan. 

Kondisi seperti ini tentunya tidak terlepas dari peranan sumberdaya manusia 

(Rachibini, 2002 : 198). Pendapat seperti tersebut diatas sejalan dengan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang dalam 

penjelasannya menyatakan bahwa kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan 

dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara 

khususnya Pegawai Negeri. 

Dalam pemberian kewenangan pemerintah kepada daerah, secara tidak 

langsung membawa konsekuensi pemerintah pusat terhadap daerah dan juga 

menambah akan tanggung jawab kepada daerah itu sendiri. Dengan demikian 

otonomi daerah ada nilai positif maupun negatifnya, demikian seorang pemimpin 

dan kepala pemerintahan di daerah harus bisa sedemikian rupa untuk mengelola dan 

mengatur urusan organisasi instansi pemerintahannya, mengurus disini adalah 

penyerahan urusan pemerintahan kepada pihak Eksekutif sehingga pemerintah 

daerah dapat membuat dan membangun dinas-dinas sesuai urusan yang diserahkan, 

sedangkan pengaturan adalah agar peraturan daerah dapat dibuat sendiri oleh 

pemerintah daerah dengan berdirinya lembaga legislatif daerah atau DPRD. 

Dengan demikian untuk mengatur dan mengurus lembaga pemerintahan ini 

pemimpin harus memiliki pola komunikasi yang baik terhadap sebuah organisasi 

pemerintahan tersebut, kekuasaan dan keberhasilan atau kegagalan dalam 

pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh 

kepemimpinan, melalui kepemimpinan tersebut dan juga harus didukung oleh 

kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan dan tata 

pemerintahan yang baik akan terwujud, dan sebaliknya kelemahan kepemimpinan 

merupakan salah satu penyebab dan akan menjadi faktor utama runtuhnya kinerja 

birokrasi di Indonesia. 

Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin dalam 

mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur didalam kelompok atau organisasinya 

untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan 

kinerja pegawai yang maksimal. Dalam sebuah organisasi tentunya harus memiliki 

pola komunikasi yang baik dimana nantinya dari pola komunikasi inilah akan 

menghasilkan tingkat kepuasan dalam berorganisasi dan pelayanan publik yang 

maksimal. Yang dimaksud dengan kepuasan organisasi menurut Redding adalah 
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semua tingkat kepuasan seorang karyawan mempersepsi lingkungan komunikasi 

secara merata dan keseluruhan. 

Konsep keseluruhan ini juga menunjukan kepada bagaimana baiknya 

informasi yang tersedia untuk memenuhi persyaratan permintaan anggota organisasi 

akan tuntutan bagi informasi yang akurat dari atasan maupun dari sesama karyawan 

menyumbangkan kepuasan dalam komunikasi sebuah organisasi adalah informasi 

yang penuh dan bertanggung jawab.4 Sebagimana di pahami lewat studi ilmu 

politik, gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusaran 

kekuasaan. Bahkan secara etimologis istilah government (pemerintah) dan segala 

bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik.  

Dengan demikian agar dapat dipahami pemerintahan secara etimologis 

berserta konotasi yang terkandung di dalamnya sehingga kita dapat dengan mudah 

memahami pengertian pemerintahan merujuk pada suatu proses pemerintahan, 

dimana kekuasaan dioperasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan 

secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai 

pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukan pada 

performa pemerintah. 

Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas 

keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi 

merupakan mekanisme yang di desain secara sengaja oleh pemerintah. Bagian 

terakhir dari pembedaan terminologi pemerintah oleh finer menyisakan satu 

pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang 

diperintah. Menurutnya relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan 

dengan sejauh mana peranan pemerintahan dalam melakukan intervensi terhadap 

warga negara bagi upaya mencapai tujuan.  

Dalam fenomena yang lazim sebagian pemerintah yang menganut paham 

demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. 

Pemerintah demokratis biasanya menyandarkan dirinya sebagai pelayan bagi 

masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintah totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk 

sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyandarkan diri sebagai 

majikan bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki 

alasan yang dapat diterima baik karena kondisi masyarakat maupun konsumen dari 

pemerintah masing-masing yang dituangkan dalam cita konstitusi. 

Jika sebuah institusi keluarga sengaja dibentuk, pada hakikatnya sulit untuk 

menghindari pertanyaan kepada siapa dan bagaimanakah pokus pelayanan perlu 

dilakukan. Jika kita ingin mengatakan bahwa pelayanan hanya dilakukan bagi 

pemenuhan kebutuhan pemegang kekuasaan (kepala keluarga), maka dapat 

dibenarkan sepanjang tercipta kearifan yang bermanfaat bagi kepentingan 

masyarakat itu sendiri. Jika pengelolaan sumber daya diserakan pada elemen lain 

untuk kemudian didistribusikan pada pemegang kekuasaan Dalam model dengan 

sistem yang paling moderen sekalipun, pelayanan tetap dilakukan oleh pemegang 

kekuasaan untuk kemudian didistribusikan pada masyarakat. Hanya saja, pada 
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sistem yang paling primitif jaminan soal pendistribusian bersifat langka, sekalipun 

pada sistem otoriter yang baik pendistribusian resources tidak menjadi masalah, 

bahkan menjadi perhatian khusus. Pertanyaan etis dalam hal ini adalah siapakah 

yang lebih berhak untuk dilayani. 

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sudah merupakan 

pola dan sistem pemerintahan yang berasaskan desentralisasi, yang mana 

desentralisasi ini adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat 

atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah 

tanggan nya sendiri. 

Dengan demikian seorang pemimpin daerah, terkhusus camat di instansinya 

harus memiliki pola komunikasi yang baik dan benar, sehingga dengan komunikasi 

tersebut dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja pegawai dan para stafnya. 

Kepemimpinan yang ada di kantor camat yang dipimpin oleh seorang camat yang 

membawahi beberapa orang pegawai dan membutuhkan kepemimpinan yang tegas 

sehingga kantor Camat dapat menciptakan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat yang ada diwilayah tersebut. Salah satu permasalahan yang terjadi 

dikantor camat yang merupakan permasalahan dalam pembuatan dokumen 

kependudukan sehingga terjadi keluhan dan ketidak puasan masyarakat terhadap 

pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal.  

Bagi pemimpin perlu mengubah mindset atau cara pandangan (manajemen 

sumber daya manusia) MSDM, yang keliru dibenak mereka bahwa pimpinan dapat 

mulai untuk meningkatkan kinerja SDM dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

MSDM. Pemikiran-pemikiran baru tentang manajemen kinerja dan karier karyawan 

diperlukan perubahan sikap dari para manajer dan karyawan dalam mengembangkan 

kompetensi untuk membangun kantor yang baik di masa depan. 

James Anderson dalam bukunya “ public policy-marketing” seperti yang 

dikutip oleh Tim Simpul Demokrasi dan dituangkan dalam skripsi oleh Tri Wahyuni 

mengartikan kebijakan publik adalah sebagai serangkaian kegitan yang mempunyai 

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau atau sekelmpok` 

pelaku guna memecahkan suatu masalah. Ia juga mengemukakan, kebijakan negara 

adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Menurut Andrson implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan publik adalah:  

a. Selalu mempunyai tindakan tertentu/tindakan yang berorientasi pada 

tujuan  

b. Berisi tindakan atau pola-pola tindakan pemerintah atau pejabat. 

c. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bahkan 

merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau 

menyatakan melakukan sesuatu. 

d. Bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan 

pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif sebagai 

keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.  
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e. Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau 

selalu dilandaskan pada peraturan undang-undang yang bersifat memaksa 

(otoritatif). 

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika berbicara 

mengenai kebijakan publik berarti masyarakatlah yang menjadi pusat perhatiannya. 

Namun pada penerapan di lapangan banyak kebijakan yang tidak sepenuhnya 

dilaksanakan dengan baik khususnya dalam meningkatkan kinerja pegawai di 

Kecamatan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang 

Pelayanan Publik memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang 

jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik.  

Menurut Lewis dan Gilman, yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam bukunya 

yang berjudul manajemen pelayanan publik mengatakan bahwa pelayanan publik 

adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung 

jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas 

pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat 

tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggung jawaban terhadap aspek yang 

dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayan publik untuk menjunjung 

tinggi kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang ada 

sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintah yang baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwah pelayanan publik adalah 

melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik 

adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi 

suatu sistem yang dibangun dalam pemerintah untuk memenuhi unsur kepentingan 

rakyat. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada 

warga negara secara baik dan profesional baik jasa, barang atau administratif 

sebagai bagian dari keperluan masyarakat. pelayanan publik yang baik memberikan 

kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut.  

Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematik yang bersipat abstrak 

tentang subjek tertentu. Agar penelitian ini terarah dan tepat sasaran, dalam hal ini 

prnulis melalui kerangka teori yaitu: strategi camat dalam meningkatkan kinerja 

pegawai. 

Kinerja adalah teori dari motivasi, kecakapan dan persepsi permainan. Kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kedapannya.21 

Berdasarkan pengertian dasar dari pengertian ahli tersebut, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa kinerja yang diinginkan dalam penelitian ini adalah penyemangat 
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seluruh aktifitas yang dilakukan oleh seorang dalam mengembangkan amanah dan 

tanggung jawab dalam melakukan semua tujuan akhir dari pemerintahan.  

Sumber daya manusia (SDM) dapat berkembang dengan baik jika dalam 

lingkungan yang memungkinkan perkembangan kecerdasan itu terjadi. Kinerja yang 

dimaksud adalah lingkungan organisasi, karna lingkungan ini yang memang dengan 

sengaja dipersiapkan salah satu tujuannya untuk mengambangkan kecerdasan 

manusia. Pengembangan kecerdasan pemerintahan dilakukan bedasarkan 

asumsiasumsi diantara lain sebagai berikut:  

a. Setiap orang ingin mendapat penghargaan apabila ia dinilai melaksanakan 

tugas yang baik  

b. Setiap orang ingin mengetahui secara pasti tangga karir yang dinaiki apabila 

dapat melaksanakan tugas dengan baik  

c. Setiap orang ingin memiliki peluang untuk mengambangkan kemampuan 

kerjanya sampai tingkat yang maksimal  

d. Setiap orang pada umumnya hanya melakukan kegiatan yang sifatnya rutin 

dan tanpa informasi  

e. Setiap orang ingin mendaptkan perlakuan yang objektif dan penilaian atas 

dasar prestasi kerjanya.  

Apabila pemimpin meningkatkan organsasi yang dipimpin menjadi lebih 

efektif dalam melaksanakan pengembangan staf setidaknya ada dua faktor yang 

perlu dipertimbangkan, yaitu:  

1. Faktor internal  

Faktor internal disini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat 

dikendalikan baik oleh pemimpin maupun anggota organisasi yang bersangkutan. 

2. Faktor ekternal  

Organisasi itu berada didalam lingkungan, dan tidak terlepas dari pengaruh 

lingkungan dimana organisasi itu berada agar organisasi itu dapat melaksanakan misi 

dan tujuannya, maka ia harus mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan atau 

faktor eksternalnya. 

Komunikasi yang berasal dari bahasa latin communis yang berarti sama dengan 

berkomunikasi untuk mencapai makna yang sama. Pengertian komunikasi tidaklah 

dapat dipungkiri begitu juga halnya dengan sebuah organisasi, dengan adanya 

komunikasi juga baik buruknya suatu organisasi dengan berkomunikasi yang baik 

pula. Dengan kata lain komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi dari 

sutu orang keorang lain atau penyampaian pesan dengan sedemikian rupa sehingga 

pesan yang disampaikan memiliki makna sedekat mungkin dengan yang dimaksud 

oleh sipengirim, atau sebuh instraksi ada hukum timbal balik antara komunikasioner 

dan dapat memahami satu dengan yang lain, melalui komunikasi suatu kebudayaan 

akan dapat tumbuh, berkembang dan diturunkan dari satu organisasi kegenerasi 

berikutnya, setiap prilaku yang diperankan seseorang atau sekelompok orang akan 

dapat memberikan makna bagi yang lainnya. Karena prilaku itu dipelajari dan 

diketahui melalui peroses intraksi. 
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Sibernatika adalah studi tentang komunikasi diantara manusia, hewan, dan 

mesin, yaitu diantara sistem control sendiri, dengan sistem control itu sendiri juga 

dianggap sebagai jaringan komunikasi yang memodifikasi sendiri yang memiliki 

organisasi komunikasi, dan control tampa memperdulikan bagaimana sistem berjalan 

atau bertukan pesan.  

Secara umum, jaringan komunikasi ini dapat dibedakan atas jaringan 

komunikasi formal dan jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi formal 

seluruhnya ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan yang tidak dapat 

dipungkiri oleh organisasi. Komunikasi formal ini mencakup susunan tingkah laku 

organisasi, pembagian departemen maupun tanggung jawab tertentu, posisi jabatan, 

dan distribusi perkerjaan yang ditetapkan bagi anggota organisasi yang berbeda. 

Sedangkan jaringan komunikasi organisasi informal tidaklah direncanakan dan 

biasanya tidaklah mengikuti struktur formal organisasi, tetapi timbul dari interaksi 

sosial yang wajar di antara anggota organisasi. Yang termaksuk komunikasi informal 

ini adalah berita-berita dari mulut kemulut mengenai diri seseorang, pimpinan 

maupun mengenai organisasi yang biasanya bersifat rahasia. 

Ada hubungan yang menarik antara jaringan komunikasi formal dengan 

jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi formal kurang memberikan 

kepuasan kepada anggota organisasi terhadap kebutuhan akan informasi oleh karena 

itu, mereka mengembangkan kontak informal dengan desas-desas (grapevine) atau 

beritaberita angina yang yang belum tentu benar, untuk bermacam-macam informasi 

yang menarik yang tidak mereka dapatkan melalui jaringan komunikasi formal.  

Mungkin kurang jaringan komunikasi formal digunakan untuk memberikan 

informasi yang relevan dengan anggota organisasi, makin tergantung mereka kepada 

informasi grapevine dan makin mempunyai kekuasaan grapevine. Sebaliknya makin 

banyak informasi yang relevan dengan anggota organisasi diberikan melalui jaringan 

komunikasi formal semakin kurangla anggota tergantung kepada informasi 

grapevine. 

Penjelasan yang lebih lanjut dari kedua jenis jaringan komunikasi. Dalam 

sebuah komunikasi terdapat dua pola yaitu secara formal dan informal. Dimana 

dalam sebuah jaringan yang secara formalnya bila pesannya mengalir secara resmi 

yang secara rantai komando atau yang lebih dikenal dengan hubungan tugas dan 

tanggung jawab yang telah ditentukan oleh hierarki secara resmi juga. Pesan dalam 

jaringan komunikasi ini biasanya mengalir dari atas kebawah atau dari bawah keatas 

atau dari tingkat yang sama atau secara horizontal. Ada tiga bentuk utama dari tiga 

arus pesan dalam jaringan komunikasi yang formal yaitu: 

1. “Downward communication” atau komunikasi kepada bawahan.  

2. “Upward communication” atau komunikasi kepada atasan.  

3. “Horizontal communication” atau komunikasi horizontal. 

Komunikasi kebawah yang dikirim dari manajemen puncak yang menunjukan 

arus pesan yang mengalir dari para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya, 

yang kebanyakan pesan-pesan yang disampaikan yang berkenan dengan tugas-tugas 
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pemeliharaan. Pesan tersebut juga biasanya yang berhubungan pengarahan, tujuan, 

disiplin, perintah, pertanyaan, dan kebujaksanaan umum. Diantara tipe komunikasi 

kebawah adalah :  

1. Intruksi kerja (job intruksion).  

2. Penjelasan tugas.  

3. Penyampaian tugas dan peraturan-peraturan yang berlaku.  

4. Pemberian motivasi. 

5. Penyampaian saran-saran.  

6. Penyampaian keluhan. 

Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan atau secara literal/diagonal 

sesama rekan kerja yang sama tingkatan otoritasnya didalam organisasi, pesan yang 

mengalir menurut fungsi dalam organisasi yang diarahkan secara horizontal. 

Diantara tipe yang terdapat didalam bentuk komunikasi ini adalah: 

1. Pemecahan masalah intradepantenetal yaitu pesan ini mengambil tempat 

diantara anggota dalam departemen atau kedudukan yang sama  

2. Kordinasi atau yang lebih dikenal dengan penugasan sesama.  

Sedangkan komunikasi informasi yang terjadi diantara Kariyawan atau staff 

yang berintraksi secara bebas satu sama lain. Ada tiga bentuk arus jaringan 

komunikasi informal yaitu :  

1. Pumor adalah jaringan yang bias menembus seluruh lapisan organisasi berupa 

istilah rantai gossip dan rantai tandan.  

2. Manajemen by wendering around adalah sejumlah manager atau atasan 

mencari apapun informasi dengan berbicara langsung kebawahan dengan 

santai.  

3. Non verbal adalah dengan menggunakan kata-kata dan memanfaatkannya 

dengan baik yang berupa citra latar, bahasa tubuh, dan komunikasi santai.  

Dalam komunikasi biasanya juga terdapat hambatan dan rintangan 

(misskomunikasion). Permasalahan efektifitas pada awalnya dipandang komuniksi 

sebagai manipulasi atau sebagai propaganda : misalnya, bahwa A dianggap telah 

melakukan komunikasi secara efektif dengan B ketika B memberi respon seperti 

yang diinginkan oleh A. 

Dalam melakukan penelitian ini, langkah terpenting yang harus dilakukan 

seorang penelitian adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran terhadap 

halhal yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti bahkan tinjauan 

pustaka sangat diperlukan sebelum penelitian menemukan permasalahan.32 Tinjauan 

pustaka perlu dilakukan untuk menambah wawasan peneliti sebelum peneliti 

melangkah lebih jauh dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap mahasiswa/i terdahulu yaitu oleh 

penelitian yang juga membahas tentang upaya pemerintah kecamatan dalam 

meningkatkan kinerja stafnya yang dibahas oleh Khalil Gibran yang mana penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2013. Dalam tulisannya Khalil Gibran mengemukakan 

tentang upaya pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerja staf, dan Khalil 



 

10 
 

Gibran juga memaparkan tentang kendala yang dihadapi oleh camat dalam 

meningkatkan kinerja para staf dalam menjalankan tupoksi atau tugas pokok dan 

fungsinya dikembaga pemerintahan yang di pimpinya. 

Namun dalam hal ini penulis melihat fenomena-fenomena lain yang masih 

kompleks dan memfokuskan penelitian pada aspek pelaksanaan pelayanan 

administrasi yang masih di rasakan oleh masyarkat yang berkaitan dengan pelayanan 

baik pelayanan kartu kelurga (KK) maupun kartu tanda penduduk (KTP) yang 

dilakukan oleh kantor-kantor pemerintahan seperti kantor desa/kelurahan, kantor 

kecamatan sampai dengan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang berada 

di Mamuju. 

Dari ketiga penelitian di atas yang membedakan dengan penelitian ini yang 

berjudul “Strategi Camat Dalam Meningkatkan kinerja pegawai (Studi Kantor Camat 

Siantar Kabupaten Simalungun)” yang penulis tulis, di satu sisi hampir sama dengan 

peneliti terdahulu, tetapi disini peneliti meneliti tentang bagaimana kinerja pegawai 

Kecamatan dalam meningkatkan kinerja pegawai di camat siantar dan bagaimana 

strategi Camat dalam meningkatkan kinerja pegawai di Camat Siantar dan kendala 

yang dihadapi Camat meningkatkan kinerja pegawai di Kecamatan Siantar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Strategi 

Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert (Tjiptono,2002, P3) konsep strategi 

dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu:  

    Dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan 

    Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan 

berdasarkan perspektif yang pertama, strategi didefinisikan sebagai program 

untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan 

misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manajer 

memainkan peran yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi 

organisasi sedangkan perspektif yang kedua strategi didefinisikan sebagai pola 

tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada 

definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut 

tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. 

Istilah strategi sebenarnya tidak asing dalam setiap percakapan sehari-hari. 

Seringkali istilah strategi ini dalam pemikiran kita mempunyai pengertian sendiri 

dalam membaca kata ini dalam sebuah tulisan atau sedang berbicara dengan orang 

lain. Artinya istilah strategi ini sudah sangat populis, tetapi yang membingungkan 

dari istilah strategi ini yaitu orang sering menyamakan strategi dengan taktik atau 

siasat. 

 

Pengertian Strategi 

1. Pengertian Umum 

Strategi adalah proses penentuan rencana para  pemimpin  puncak  yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau 

upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.  

2. Pengertian khusus 

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) 

dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir 

selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. 

Banyak buku mengemukakan pengertian strategi secara berbeda-beda. Strategi 

dapat diartikan secara sederhana sebagai apa yang akan dilakukan oleh sebuah 

organisasi. Adapun ciri-ciri strategi menurut Stoner dan Sirait (2006: 140) adalah : 

a. Wawasan waktu, wawasan waktu  meliputi cakrawala waktu  yang  jauh 

kedepan, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya. 

b. Dampak, walaupun hasil akhir dengan mengikuti suatu strategi tertentu 

tidak langsung terlihat oleh jangka waktu yang lama dampak akhir akan 

sangat berarti. 
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c. Pemusatan Upaya,  sebuah strategi yang  efiktif biasanya  mengharuskan 

pemusatan kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang 

sempit. 

d. Pola   keputusan,   kebanyakan   strategi   masyarakat   bahwa   sederatan 

keputusan tertentu harus diambil sepanjang waktu. Keputusan-keputusan 

tersebut  harus  saling  menunjang,  artinya  mereka  mengikuti suatu  pola 

yang konsisten.  

e. Peresapan, sebuah strategi mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai 

dari proses alokasi sumbedaya sampai dengan kegiatan operasional harian. 

Selain itu adanya konsitensi sepanjang waktu, dalam kegiatan-kegiatan ini 

mengharuskan semua tingkatan organisasi bertindak secara naluri dengan 

cara-cara yang akan memperkuat strategi. 

 

Menurut Tjiptono (2002, p3) istilah strategi berasal dari kata yunani strategeia 

(stratos = militer, dan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk 

menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi jaman dulu yang 

sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin satu angkatan 

perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai 

suatu rencana pembagian dan pengguanaan kekuatan militer dan material pada 

daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Hunger dan Wheelen (2001, p16) dalam bukunya Manajemen 

Strategi mempunyai pengertian bahwa strategi sebagai rumusan perencanaan 

komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. 

Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan 

keterbatasan bersaing. 

Pengertian strategi memberikan beberapa dimensi strategi diantaranya: 

1. Strategi sebagai penentu tujuan jangka panjang, program kerja, dan alokasi 

sumberdaya. Dalam dimensi ini, strategi merupakan cara untuk secara 

eksplisit menentukan tujuan jangka panjang, sasaran- sasaran organisasi, 

program kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dan alokasi 

sumberdaya yang diperlukan. 

2. Strategi  sebagai  penentu  aspek  keunggulan  organisasi.  Disini strategi 

dijadikan power yang efektif untuk menentukan segmentasi produk dan 

pasar. Segmentasi itu mencakup baik penentuan customer maupun 

pengenalan tentang competitor yang dihadapi.  

3. Strategi  sebagai  penentu  tugas  manajerial.  Dimensi  ini memperlihatkan 

tiga perspektif organisasi sebagai korporasi, bisnis,  dan  fungsi-fungsi.  

Ketiga  perspektif  ini  harus  dilihat secara holistik dengan tetap 

memperhatikan perbedaan tugas manajerial masing-masing perspektif. 

Strategi dipilahkan dari sekedar efektivitas operasional yang terdiri dari 

serangkaian aktivitas. Disamping menentukan dan menyusun aktivitas yang 
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perlu dilakukan untuk mencapai level terbaik, strategi juga berperan 

memperlihatkan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut saling berhubungan. 

4. Strategi   sebagai   pola   pengambilan   keputusan   yang   saling mengikat. 

Disini strategi dilihat sebagai pola pengambilan keputusan berdasarkan masa 

lampau yang mungkin ikut menentukan apa yang harus dilakukan di masa 

depan. 

5. Strategi  sebagai  pernyataan  keinginan  strategis.  Dimensi  ini 

menempatkan strategi sebagai perumus posisi strategis organisasi tentang  

besarnya  tantangan  dalam  mencapai  tujuan.  Disini strategi tidak berhenti 

hanya pada penyusunan program-program yang sudah atau sedang berjalan, 

tetapi terus terarah pada pemusatan daya kreativitas dan mendorong 

organisasi ke posisi yang semakin jaya. 

6. Strategi sebagai upaya mengalokasikan sumberdaya untuk mengembangkan 

keunggulan daya saing yang bersinambung. Disini kompetensi inti terkait 

erat dengan sumberdaya organisasi. Dan strategi dilihat sebagai model 

investasi berbasis sumberdaya untuk mengembangkan sumberdaya sebagai 

sarana mencapai keunggulan.  Disini  mau  ditekankan  bahwa  keunggulan  

daya saing tergantung pada pengembangan sumberdaya organisasi. 

 

Dari keenam dimensi diatas, penulis berkesimpulan pengertian strategi 

haruslah bersifat keseluruhan dari setiap bagian-bagian dan tidak dapat dipisahkan 

satu sama lainnya. Artinya berbicara pengertian strategi berarti berbicara pula dari 

keseluruhan dari enam dimensi tersebut. Sependapat dengan apa yang dikatakan 

Kaplan & Norton yang dimaksud strategi yaitu, 

“Strategi sebagai konsep adalah blueprint masa depan berjangka 

panjang. Blueprint itu terdiri dari dua bagian utama, yakni tujuan jangka 

panjang dan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang itu 

berdasarkan tujuan dan aktivitas dalam perspektif financial, perspektif 

customer, perspektif proses internal, dan perspektif learning and growth. 

Dengan perpaduan dua bagian utama ini, suatu strategi akan benar-

benar menjadi konsep yang terstruktur dan holistik. strategi akan 

menjadi konsep pars pro toto (bagian- bagian untuk 

keseluruhan/terstruktur) sekaligus totem pro parte (keseluruhan untuk 

bagian-bagian/holistik).” 

Sedangkan  menurut  Hamel  dan  Prahalad  yang  dikutip  Icuk  Rangga 

Bawono dalam makalahnya yang berjudul Manajemen Sektor Publik: Langkah 

Tepat menuju Good Governance, Mereka mendefinisikan strategi menjadi: 

“Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat ) dan terus – menerus, serta dilakukan berdasarkan  sudut  

pandang  tentang  apa  yang  diharapkan  oleh para pelanggan di masa 
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depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu  dimulai dari apa  yang  

dapat  terjadi dan  bukan  dimulai dengan apa yang terjadi.” (Icuk, 

2007:6) 

 

Pengertian strategi kemudian berkembang dengan adanya pendapat John Von 

Neumann seorang ahli matematika dan Oskar Morgenstern seorang ahli ekonomi. 

Mereka memasukkan istilah games dan adanya faktor yang sama dalam games yang 

sesungguhnya. Mereka pun mengakui bahwa teori games sesungguhnya adalah 

teori strategi (Mc Donald dalam Salusu, 2003:87). Teori menyebutkan dua atribut 

utama yang harus senantiasa diingat yaitu ketrampilan dan kesempatan dimana 

keduanya merupakan kontribusi bagi setiap situasi stratejik. Menurut Salusu situasi 

stratejik yaitu, 

“Situasi stratejik merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih 

yang masing – masing mendasarkan tindakannya pada harapan tentang 

tindakan orang lain yang tidak dapat ia kontrol, dan hasilnya akan 

tergantung pada gerak – gerik perorangan dari masing – masing 

pemeran.” (Salusu, 2003:87). 

 

Strategi Sektor Publik 

Konsep strategi yang ingin penulis tekankan dalam tulisan ini menyangkut 

strategi dalam sektor publik. Henry Mintzberg yang dikutip Wilopo dalam seri 

Jurnal  Administrasi  Negara   UNIBRAW  Malang   yang   berjudul  Improvisasi 

Manajemen Strategis dalam Sektor Publik mengatakan, 

”Strategy formation must above all emphasize learning, notably in 

circumstances of considerable uncertainty and unpredictabilkity, or 

ones of  complexity in which much power over strategy making has to 

be granted to a variety of actors deep inside the organization. We also 

reject the model where in tends to be appied with superficial 

understanding of the issues in questions”. (Wilopo, 2002:11) 

Pendapat Mintzberg ini didalam melihat strategi itu pada dasarnya tidak 

ada  perbedaan  antara  strategi pada  sektor  publik  dengan  strategi pada  sektor 

swasta, tetapi lebih menekankan pada pendekatan yang maksimalisasi birokrasi 

yang profesional dalam format organisasi. Sedangkan perbedaan terbesar strategi 

antara  sektor  publik  dan  swsata  akan  nampak  pada  aspek  konten  ketimbang 

format. Menurut Anthony dan Young dalam Salusu (2003) penekanan organisasi 

sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: 

“(1) Tidak bermotif mencari keuntungan. (2) Adanya pertimbangan 

khusus dalam pembebanan pajak. (3) Ada kecenderungan berorientasi 

semata – mata pada pelayanan. (4) Banyak menghadapi kendala yang 

besar pada tujuan dan strategi. (5) Kurang banyak menggantungkan diri 
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pada kliennya untuk mendapatkan bantuan keuangan (6) Dominasi 

profesional. (7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang 

sangat penting.” (Salusu, 2003:22). 

2.2 Pengertian Kinerja 

Kinerja berasal dari Job Perfomance atau Actual Performance (Prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang Pegawai 

dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung jawab  yang  diberikan 

kepadanya (Anwar P.M, 2005 : 67). 

Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya (Sulistiyani, 2003:223). 

Sedangkan menurut (Bernardin dan Russell 2003:223-224), menyatakan bahwa 

kinerja merupakan catatan Outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu 

atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

Kinerja (Performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika (Suyadi, 1999:2). 

Konsep teori merupakan teori-teori yang relevan yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk 

memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (Hipotesis) 

(Sugiono, 1998:200). Sedangkan teori adalah serangkaian asumsi konsep, konstrak,  

dan  proposisi  untuk  menerangkan  suatu  fenomena  sosial  secara sistematis 

dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainya. Oleh 

karena itu, untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian, penulis 

akan menjelaskan kerangka teori dalam penelitian. 

Dalam era globalisasi ini sebahagian besar orang belajar atau tumbuh pada 

suatu lembaga, dan mungkin menghabiskan waktunya dengan bekerja untuk suatu 

lembaga tertentu. Dengan demikian manusia modern telah menjadi manusia 

organisasi atau manusia lembaga, maka dengan demikian dapat pula dikatakan 

bahwa, ilmu pengetahuan didalam penelitian ini (Musanef ; 1980 : 77). 

1. Suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-- 

unsur Dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara 

Dinas. 

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari organisasi yang terbaik. 

3. Suatu   ilmu   pcngetahuan  dan   yang  menyelidiki   bagaimana   sebaiknya 

hubungan antara Pemerintahan dapat diatur sedemikian rupa 

Setiap organisasi menginginkan pencapaian tujuan sesuatu dengan rumusan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu pembinaan administrasi bagi 
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setiap bidang kerja sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup organisasi dan 

pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

Adapun organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah 

orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan 

fungsi melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab Tercapainya efektivitas 

pelaksanaan tugas berbagai bidang organisasi tentunya tidak terlepas dari proses 

pengorganisasian. 

Sedangkan   orgarnisasi   sebagai   wadah   yang   relatif   statis,   antara   lain 

mempunyai makna, (Siagian, 1989 : 9). 

1. Organisasi dipandang merupakan pengembangan jaringan hubungan kerja 

yang sifatnya formal serta tergambar pada kotak-kotak kedudukan dan jabatan 

yang diduduki oleh orang-orang. 

2. Organisasi dipandang sebagai rangkaian hirarki kedudukan dan jabatan 

yang menggambarkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab. Organisasi 

dipandang sebagai alat penetapan tujuan yang telah ditentukan pada awalnya. 

 

2.3 Hal-Hal yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Salah satu sarana organisasi untuk mencapai tujuan, adalah kinerja para 

anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, 

sesuai dengan kedudukan dan peranan masing-masing dalam organisasi. Sebuah 

organisasi instansi Pemerintah, merupakan sebuah lembaga  yang menjalankan 

roda Pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Sumber Daya Manusia yang 

memiliki kinerja yang baik dan dapat memberikan situmulasi yang berpengaruh 

terhadap banyak orang dalam mewujudkan pekerjaan dalam satu tim. 

Menurut Muchdarsyah Sinungan (1995 : 145), produktivitas karyawan, 

mengacu pada pola tingkah laku yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah 

menjadi norma, etik dan kaidah yang berlaku. 

2. Adanya perilaku yang dikendalikan. 

3. Adanya ketahanan 

 

Kemudian Melayu S.P. Hasibuan (2001 : 69), mengembangkan kinerja adalah 

suatu usaha meningkatkan kemampuan  teknis, teoritis, konseptual dan moral 

Pegawai atau karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan dengan 

tujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis melaksanakan pekerjaan 

karyawan. 

Kinerja pegawai dapat diketahui dari jumlah pekerjaan yang telah 

dilaksanakan dengan penggunaan waktu yang dipakai serta jabatan yang dipangku 

oleh pegawai dari tingkat keahlian, serta latar belakang pendidikan. 

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muchdarsyah Sinungan 

(1995:95), bahwa faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja  dapat  dilihat  dari 

manusianya yang meliputi : 
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a. Kualitas kerja 

b. Kuantitas Kerja  

c. Pendidikan 

d. Kemampuan  

e. Kinerja 

Berhubungan dengan pendapat diatas, bahwa kinerja pegawai dalam 

menjalankan pekerjaan Kantor, tergantung dari kemampuan manusianya dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, sehingga kemampuan pegawai 

itu tercermin dari hasil dan tingkat keterampilan yang dimilikinya. 

Dalam penjelasan yang terkandung dalam batasan yang dikemukakan diatas,  

dapat  pula  dikatakan  kinerja  pegawai  disetiap  instansi  atau  organisasi adalah  

ditetukan  oleh  tingkat  atau  kemampuan  dalam  pelaksana  pekerjaan tersebut. 

Jadi  setiap pekerjaan  dapat  dikatakan  efektif  adalah  ditentukan oleh pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan, dan kemampuan yang dimiliki. Disamping itu juga 

ditentukan oleh tingkat semangat kerja dari pegawai yang bersangkutan di dalam 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam meningkatkan kinerja pegawai, untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dalam melaksanakan tugas semaksimal 

mungkin, sangat perlu untuk memfungsikan pegawai yang ada serta memfungsikan 

yang baik. 

Dalam  menciptakan sistem kerja yang baik, dan menjalankan fungsinya 

merupakan suatu tindakan dalam menyempurnakan tata kerja dan berpengaruh 

kepada peningkatan kinerja pegawai. 

M. Manulang (1996 : 108), ada dua aspek memanfaatkan pegawai yakni yang 

memperkerjakan pegawai yang memberi manfaat bagi perusahaan dan tidak 

bermanfaat. Selanjutnya M. Manulang (1996:106), mengemukakan kinerja pegawai 

kerja dapat dilihat melalui a) Kualitas hasil pekerjaan, b) Kuantitas hasil pekerjaan,  

c)  Penyesuaian diri,  d)  Kedisiplinan, e)  Pengetahuan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dari uraian berikut: 

 

Kualitas hasil pekerjaan 

Kualitas pelayanan jasa pada umumnya dikaitkan dengan suatu derajat 

keberhasilan atau suatu yang excelent, merupakan derajat kesempurnaan hasil 

yang melampaui rata-rata. Produktivitas biasanya selalu dikaitkan dengan kualitas 

dan probilitas. Meskipun demikian ada tiga konsep yang perlu dipertimbangkan 

menurut edvardsson yang dikutip oleh Tjiptono Fandy (2001:53): 

a. Produktivitas menekankan pada pemanfaatan sumberdaya yang seringkali 

diikuti   dengan   pengurangan   biaya   dan   rasionalisasi   modal.   Fokus 

utamanya adalah pada produksi. 

b. Kualitas   lebih   menekankan   pada   aspek   kepuasan   konsumen   dan 

pendapatan. Fokus utamanya adalah customer utility 
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c. Profitabilitas merupakan hasil dari hubungan antara penghasilan (income), 

biaya dan modal yang digunakan. 

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas merupakan hasil 

penilaian pelanggan berdasarkan apa yang dialaminya setelah ia memakai produk 

atau jasa, yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dan bersifat subjektif. 

Dalam menilai kualitas suatu produk secara umum memiliki kesamaan 

dengan penilaian kualitas jasa, tetapi untuk memperjelas dan lebih memahami 

mengenai penilaian kualitas jasa maka yang akan diulas disini hanya mengenal 

kualitas jasa. Berikut ini 10 faktor utama yang harus diperhatikan dalam 

menentukan kualitas menurut Parasuraman (dalam Fandy Tjiptono, 2008:108) 

adalah: 

a. Reliabilitas, yaitu konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya. Hal ini 

berarti perusahaan mampu menyampaikan layanannya secara benar sejak   

awal,   memberikan   layanan   sesuai   jadwal   yang   disepakati, menyimpan 

data secara tepat dan mengirimkan tagihan yang akurat 

b. Responsivitas, yaitu kemauan atau kesiapan karyawan untuk memberi jasa 

dengan segera. Beberapa contoh diantaranya ketepatan waktu pelayanan, 

pengiriman slip transaksi secepatnya, kecepatan menghubungi kembali 

pelanggan dan penyampaian layanan secara cepat. 

c. Kompentesi, yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan  agar  dapat  melayani  sesuai  dengan  kebutuhan  pelanggan 

termasuk di dalamnya adalah pengetahuan dan keterampilan karyawan 

kontak, pengetahuan dan keterampilan personil dukungan operasional, dan 

kapabilitas riset organisasi. 

d. Akses, kemudahan untuk dihubungi atau ditemui dan kemudahan kontak. Hal 

ini berarti lokasi layanan yang mudah dijangkau, waktu mengantri atau 

menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi yang mudah dihubungi 

(contohnya telepon, surat, email,fax, wabsites, dan seterusnya), dan jam 

operasi nyaman. 

e. Kesopanan,  yaitu  sikap  santun,  respek,  atensi,  dan  keramahan  para 

karyawan kontak (seperti resepsionist, operator telepon, bellperson, teller 

bank, dan lain-lain) 

f. Komunikasi,  yaitu  menyampaikan  informasi  kepada  para  pelanggan 

dengan bahasa yang mudah dipahami, serta selalu mendengarkan saran dan   

keluhan   pelanggan.   Termasuk   di   dalamnya   adalah   penjelasan 

mengenai jasa/layanan yang ditawarkan, biaya layanan, trade-off antara 

layanan dan biaya, serta proses penanganan masalah potensial yang mungkin 

timbul. 

g. Kredibilitas, yaitu sikap jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup 

nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi karyawan kontak, dan 

interaksi dengan pelanggan. 
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h. Keamanan, yaitu bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Termasuk di 

dalamnya adalah keamanan fisik, keamanan financial, privasi dan kerahasiaan. 

i. Kemampuan memahami pelanggan, yaitu berupaya memahami pelanggan dan 

kebutuhan spesifik mereka,  memberikan perhatian individual, dan 

mengenal pelanggan reguler. 

j. Tangible,  meliputi  penampilan  fasilitas  fisik,  peralatan,  personel,  dan 

bahan-bahan komunikasi perusahaan (seperti kartu bisnis, kop surat, dan lain-

lain). 

 

Kuantitas hasil Pekerjaan 

Menurut Agus Tulus Muhammad, dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 

(2003:355), mengatakan kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau 

dicapai. pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau 

pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. 

Anwar Prabu Mangkunegara (2005:18-19), mengatakan aspek kuantitatif 

antara lain: 

 Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

 Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan 

 Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan 

 Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

Kuantitas adalah banyaknya suatu baik benda maupun dalam bentuk sifat 

(Hasan Alwi, 2005:603). Kuantitas kerja diukur dengan indikator: 

 Jumlah pekerjaan yang diselesaikan 

 Kecepatan dalam bekerja 

 Memperhatikan efektivitas hasil kerja 

 

Penyesuaian diri 

Enung  Fatimah  (2006:193) kemampuan  menyesuaikan  diri  yang  sehat 

terhadap lingkungan merupakan salah satu prasayar yang penting bagi terciptanya 

kesehatan jiwa/mental individu. Banyak individu yang tidak mampu mencapai 

kebahagiaan  dalamhidupnya  karena  ketidakmampuannya  dalam  menyesuaikan 

diri baik dengan kehidupan keluarga, sekolah, pekerjaan maupun masyarakat pada 

umumnya. 

Penyesuaian diri (adaptasi) ada awalnya berasal dari pengertian yang 

didasarkan pada ilmu biologi yang dikenal dengan teori evolusi. Penyesuaian diri 

artinya tingkah laku manusia dapat dipandang sebagai reaksi terhadap berbagai 

tuntutan dan tekanan lingkungan tempat ia hidup, seperti cuaca dan berbagai 

unsur alamiah lainnya. 

Dalam isitilah lain penyesuaian diri (adapatasi) disebut dengan  istilah  

adjusment.  Adjusment  adalah  suatu  proses  mencari  titik  temu antara kondisi 

diri dan tuntutan lingkungan. Manusia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial, kejiwaan dan lingkungan alam sekitarnya. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik indikator-indikator penyesuaian 

diri sebagai berikut : 

 Kemampuan bekerja sama 

 Adaptasi lingkungan 

 Orientasi pekerjaan 

 Minat dalam bekerja 

 Kematangan terhadap respon pekerjaan 

 

Kedisiplinan 

Mucdarsyah Sinungan (2003:145) disiplin adalah suatu sikap mental yang 

tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat 

berupa ketaatan (obedience) terhadap peraturan-peraturan atau ketentuan yang 

ditetapkan pemerintah atau etika, norma dan kaedah yang berlaku dalam 

masyarakat untuk tujuan tertentu. Disiplin yang dimaksud dalam penelitian ini  

adalah  perbuatan  atau  tingkah  laku  perorangan ataupun  kelompok berupa 

ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. 

 I Nyoman Surna (2000:180) mengemukakan bahwa kesadaran dan upaya 

yang berasal dari dalam diri pribadi untuk meningkatkan diri dengan tugas 

dan tanggung jawab yang dapat diamati dalam bentuk : 

 Kemampuan mentaati waktu 

 Gigih dalam melaksanakan tugas 

 Mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu 

 Tidak menunda nunda pekerjaan 

 Mampu menunjukkan prestasi kerja secara maksimal sesuai dengan 

kemampuan 

 Mucdarsyah Sinungan (2005:149) menyatakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi disiplin kerja adalah: 

 Pendidikan Umum dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. 

 Pendidikan   politik   guna   membudayakan   kehidupan   berdasarkan 

konstitusi, Demokrasi Pancasila dan Hukum. Kesadaran hukum kunci 

penting untuk menegakkan disiplin. 

Pendidikan  agama  yang  menuju  kepada  pengendalian  diri  yang 

merupakan hakikat disiplin, nilai agama tidak boleh dipisahkan dari setiap aktivitas 

manusia peranan nilai-nilai keagamaan itu juga dijadikan bagian penting dalam 

kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, mengamalkan nilai kebenaran 

agama yang diarahkan membina disiplin Nasional itu wajib, sebagai mana manusia 

Indonesia mengamalkan Pancasila. 

Manusia sebagai  satu  pribadi  yang bersifat  sosial  dan  individu sangat 

rentan   terhadap   lingkungannya.   Lingkungan   itu   dapat   berupa   lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Pengalaman dari apa yang dilihat, 

dengar dan alami sebagai pengalaman menarik dan menyenangkan   atau yang 
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buruk, kerap  kali  mempengaruhi perilaku  seseorang. Karena  itu,  kondisi dan 

situasi lingkungan perlu diperhitungkan atau diwaspadai, karena akan berdampak 

baik atau buruk terhadap perkembangan perilaku seseorang. 

 

Pengetahuan serba guna 

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari 

oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, 

hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian 

adalah benar atau berguna. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1121) Pengetahuan berarti 

segala sesuatu yang diketahui. Selanjutnya Umar Tirtarahardja (2005:113) 

mengemukakan  bahwa  pengetahuan  (knowledge)  adalah  segala  sesuatu  yang 

diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran (rasio), 

intuisi, dan waktu. Ditambahkannya bahwa pengetahuan yang memenuhi kriteria 

dari segi antologis    (berkaitan dengan objek yang ditelaah oleh ilmu), 

epistemologis (berkaitan dengan segenap proses untuk memperoleh pengetahuan 

ilmiah)   dan   aksiologis   (berkaitan   dengan   manfaat   atau   kegunaan   ilmu 

pengetahuan ilmiah)  secara  konsekuen dan  penuh  disiplin  biasa  disebut  ilmu 

ataupun ilmu pengetahuan (Science); kata sifatnya adalah ilmiah atau keilmuwan, 

sedangkan ahlinya disebut ilmuwan. 

Sedangkan menurut Muhibbin Syah (1995:96) pengetahuan merupakan 

kumpulan item-item informasi   yang ada dalam pikiran manusia. Informasi itu 

masuk dan tersimpan di dalam long term memory atau permanent memory yakni 

memori jangka panjang dan jangka pendek. 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengetahuan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan sedikit banyaknya informasi atau 

kumpulan-kumpulan  informasi  yang  masuk  kedalam  otak  manusia  mengenai 

suatu hal,  yang diawali oleh proses penginderaan. 

Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan  

diperoleh  manusia  melalui  pengamatan  akal.  Pengetahuan muncul  ketika 

seeorang  menggunakan  akal  budinya  untuk  mengenali  benda  atau  kejadian 

tertentu yang belum pernah dilhat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya seseorang 

mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan 

tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. 

Pengetahuan   yang   lebih   menekankan   pengamatan   dan   pengalaman 

inderawi dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori. 

Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan atau observasi 

yang dilakukan secara empiri dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut juga 

dapat   berkembang   menjadi   pengetahuan   deskriptif   bila   seseorang   dapat 

melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada objek 

empiris tersebut. Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui pengalaman 

pribadi manusia yang terjadi berulangkali. Misalnya seseorang yang sering dipilih 
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untuk memimpin organisasi dengan sendirinya akan mendapatkan pengetahuan 

tentang menajemen organisasi. 

Selain  pengetahuan  empiris,  ada  pula  pengetahuan  yang  didapatkan 

melalui  akal  budi  yang kemudian dikenal sebagai  rasionalisme. Rasionalisme 

lebih menekankan pengetahuan yang bersifat Apriori; tidak menekankan pada 

pengalaman. Misalnya pengetahuan tentang metematika. Dalam matematika, hasil 

1+1=2   bukan   didapatkan   melalui   pengalaman   atau   pengamatan   Empiris, 

melainkan melalui sebuah pemikiran logis akal budi. 

Pengetahuan   tentang   keadaan   sehat   dan   sakit   adalah   pengalaman 

seseorang tentang keadaan sehat dan sakitnya seseorang yang menyebabkan 

seseorang tersebut bertindak untuk mengatasi masalah sakitnya dan bertindak untuk 

mempertahankan kesehatannya atau bahkan meningkatkan status kesehatannya.rasa 

sakit akan menyebabkan seseorang bertindak pasif dan atau aktif dengan 

tahapan-tahapannya.  

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : 

Pendidikan” Adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan, maka jelas dapat kita kerucutkan sebuah visi pendidikan yaitu 

mencerdaskan manusia. 

1.   Media 

Media  yang  secara  khusus  didesain  untuk  mencapai  masyarakat  yang 

sangat luas. Jadi contoh dari media masa ini adalah televise, Radio, , dan Majalah. 

2.   Keterpaparan informasi 

Pengertian informasi menurut Oxfoord English Dictionary adalah “That Of 

Which One Is Apprised Or Told : Intelligence, News”. Kamus lain menyatakan 

bahwa informasi adalah suatu yang dapat diketahui.namun ada pula yang 

menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan.selain itu istilah informasi juga 

memiliki arti yang lain sebagai mana diartikan oleh RUU teknologi informasi yang 

mengartikannya sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, 

menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan 

informasi dengan tujuan tertentu. Sedangkan informasi sendiri mencakup data, teks,  

image,  suara,  kode,  program  komputer,  data  bases.  Adanya  perbedaan defenisi 

informasi dikarenakan pada hakekatnya informasi tidak dapat diuraikan 

(Intangible), sedangkan informasi itu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang 

diperoleh dari data   dan observasi terhadap dunia sekitar kita serta diteruskan 

melalui komunikasi. 

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  ditarik  indikator-indikator  sebagai berikut: 

-    Pendidikan 

-    Media 

-    Transparansi informasi 

-    Pelatihan 

-    sosialisasi 
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2. 4 Teori Motivasi  

Istilah motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan 

potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan (Malayu S.P Hasibuan, 

2006:141). Pada dasarnya seorang bekerja karena keinginan memenuhi kebutuhan 

14 hidupnya. Dorongan keinginan pada diri seseorang dengan orang yang lain 

berbeda sehingga perilaku manusia cenderung beragam di dalam bekerja.  

Menurut Vroom (dalam Ngalim Purwanto 2006: 72), motivasi mengacu 

kepada suatu proses mempengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap 

bermacammacam bentuk kegiatan yang dikehendaki.  

Kemudian John P. Campbell, dkk mengemukakan bahwa motivasi mencakup 

di dalamnya arah atau tujuan tingkah laku, kekuatan respons, dan kegigihan tingkah 

laku. Di samping itu, istilah tersebut mencakup sejumlah konsep dorongan (drive), 

kebutuhan (need), rangsangan (incentive), ganjaran (reward), penguatan 

(reinforcement), ketetapan tujuan (goal setting), harapan (expectancy), dan 

sebagainya.  

Menurut Ngalim Purwanto. (2006: 72). motivasi mengandung dua komponen 

pokok, yaitu:  

1. Menggerakkan, berarti menimbulkan kekuatan pada individu, memimpin 

seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu.  

2. Mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Dengan demikian ia 

menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku individu diarahkan 

terhadap sesuatu untuk menjaga atau menopang tingkah laku, lingkungan 

sekitar harus menguatkan (reniforce) intensitas, dorongan-dorongan dan 

kekuatan-kekuatan individu.  

Berdasarkan beberapa definisi dan komponen pokok diatas dapat dirumuskan 

motivasi merupakan daya dorong atau daya gerak yang membangkitkan dan 

mengarahkan perilaku pada suatu perbuatan atau pekerjaan.  

Teori-teori motivasi menurut Malayu S. P. Hasibuan (2006:152-167) dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu:  

1. Teori Kepuasan (Content Theory)  

Teori ini merupakan teori yang mendasarkan atas faktor-faktor kebutuhan dan 

kepuasan individu yang menyebabkan bertindak dan berperilaku dengan cara 

tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang 

menguatkan, mengarahkan, mendukung dan menghentikan perilakunya. Jika 

kebutuhan semakin terpenuhi, maka semangat pekerjaannya semakin baik. Teori-

teori kepuasan ini antara lain:  

2. Teori Motivasi Klasik  

F.W.Taylor mengemukakan teori motivasi klasik atau teori motivasi 

kebutuhan tunggal. Teori ini berpendapat bahwa manusia mau bekerja giat untuk 

dapat memenuhi kebutuhan fisik, berbentuk uang atau barang dari hasil 
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pekerjaannya. Konsep dasar teori ini adalah orang akan bekerja giat bilamana ia 

mendapat imbalan materi yang mempunyai kaitan dengan tugas-tugasnya.  

3. Teori Maslow  

Hirarki kebutuhan Maslow mengikuti teori jamak yaitu seseorang berperilaku 

atau bekerja, karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacammacam 

kebutuhan. Maslow berpendapat, kebutuhan yang diinginkan manusia berjenjang. 

Maslow mengemukakan lima tingkat kebutuhan, sebagai berikut:  

a) Kebutuhan fisiologis Kebutuhan Fisiologis ialah kebutuhan yang harus 

dipuaskan untuk dapat tetap hidup, termasuk makanan, perumahan, pakaian, 

udara untuk bernafas, dan sebagainya.  

b) Kebutuhan keselamatan dan keamanan Kebutuhan akan keselamatan dan 

keamanan adalah kebutuhan akan kebebasan dari ancaman yakni merasa 

aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan 

pekerjaan.  

c) Kebutuhan sosial Kebutuhan sosial adalah kebutuhan teman, interaksi, 

dicintai, dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan kelompok pekerja 

dan masyarakat lingkungannya.  

d) Kebutuhan akan penghargaan Kebutuhan akan penghargaan adalah 

kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan diri dari pegawai dan 

masyarakat lingkungannya.  

e) Aktualisasi diri Aktualisasi diri adalah kebutuhan akan aktualisasi diri 

dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk 

mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa.  

4. Teori Herzberg  

Menurut Hezberg, orang menginginkan dua macam faktor kebutuhan, yaitu:  

a) Kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan akan pemeliharaan (maintenance 

factors). Faktor kesehatan merupakan kebutuhan yang berlangsung terus-

menerus, karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi. 

Faktor-faktor pemeliharaan meliputi balas jasa, kondisi kerja fisik, 

supervisi,macam-macam tunjangan.  

b) Faktor pemeliharaan yang menyangkut kebutuhan psikologis seseorang. 

Kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsik, kepuasan pekerjaan 

yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan menggerakkan tingkat motivasi 

yang kuat, yang dapat menghasilkan prestasi yang baik.  

5. Teori X dan Teori Y Mc. Gregor  

Menurut teori X untuk memotivasi pegawai harus dilakukan dengan cara 

pengawasan yang ketat, dipaksa, dan diarahkan supaya mau bekerja 

sungguhsungguh. Jenis motivasi yang diterapkan cenderung motivasi negatif yakni 

dengan menerapkan hukuman yang tegas. Sedangkan menurut teori Y, untuk 

memotivasi pegawai dilakukan dengan cara peningkatan partisipasi, kerjasama, dan 

keterikatan pada keputusan.  
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Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada 

diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 

Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha - usaha yang dapat menyebabkan seseorang 

atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai 

tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan 18 perbuatannya. 

Motivasi mempunyai peranan strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada 

seorang pun yang belajar tanpa motivasi, tidak ada motivasi berarti tidak ada 

kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip 

motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam 

aktivitas sehari-hari.  

1) Motivasi adalah konsep yang menggambarkan baik kondisi ekstrinsik yang 

merangsang perilaku tertentu dan respon instrinsik yang menampakkan 

perilaku-perilaku manusia (Swanburg, 2006). Motivasi merupakan keadaan 

internal organisme, baik manusia maupun hewan yang mendorongnya untuk 

berbuat sesuatu (Mohibbin, 2008).  

2) Motivasi adalah kecenderungan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 

maupun tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu atau usaha-

usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak 

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang di kehendaki 

(Poerwodarminto, 2006).  

3) Gray (dalam Winardi, 2002) Motivasi merupakan sejumlah proses yang 

bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan 

timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan 

kegiatan –kegiatan tertentu. 

 

Jenis-jenis Motivasi  

Jenis-jenis motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis menurut Malayu 

S. P Hasibuan (2006: 150), yaitu:  

1. Motivasi positif (insentif positif)  

Pimpinan memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka 

yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini semangat kerja bawahan akan 

meningkat, karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja.  

2. Motivasi negatif (insentif negatif)  

Pimpinan memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka 

yang pekerjannya kurang baik (prestasi rendah).  

Dengan memotivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam waktu pendek 

akan meningkat, karena takut dihukum. Pengunaan kedua motivasi tersebut haruslah 

diterapkan kepada siapa dan kapan agar dapat berjalan efektif merangsang gairah 

bawahan dalam bekerja.  
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Tujuan Motivasi  

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya 

untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu 

(Purwanto, 2008).  

Tingkah laku bawahan dalam suatu organisasi seperti sekolah pada dasarnya 

berorientasi pada tugas. Maksudnya, bahwa tingkah laku bawahan biasanya 

didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan harus selalu diamati, diawasi, dan 

diarahkan dalam kerangka pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakan atau 

menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan 

sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu (Ngalim 

Purwanto, 2006: 73).  

Sedangkan tujuan motivasi dalam Malayu S. P. Hasibuan (2006: 146) 

mengungkapkan bahwa:  

- Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai.  

- Meningkatkan produktivitas kerja pegawai.  

- Mempertahankan kestabilan pegawai perusahaan.  

- Meningkatkan kedisiplinan absensi pegawai.  

- Mengefektifkan pengadaan pegawai.  

- Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.  

- Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi pegawai.  

- Meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai. 

- Mempertinggi rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugasnya.  

- Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.  

Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan 

disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. 

Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi harus mengenal dan 

memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan, dan kepribadian orang 

yang akan dimotivasi. 

 

Fungsi Motivasi  

Menurut Sardiman (2007: 85), fungsi motivasi ada tiga, yaitu:  

1. Mendorong manusia untuk berbuat, motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.  

2. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, 

sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya.  

3. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
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Metode Motivasi  

Menurut Malayu S. P Hasibuan (2006: 149), ada dua metode motivasi, yaitu: 

1. Motivasi Langsung (Direct Motivation)  

Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan nonmateriil) yang diberikan 

secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan serta 

kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari 

raya, dan sebagainya.  

2. Motivasi Tak Langsung (Indirect Motivation)  

Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan 

fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja, sehingga lebih 

bersemangat dalam bekerja. Misalnya, mesin-mesin yang baik, ruang kerja yang 

nyaman, kursi yang empuk, dan sebagainya.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Motivasi adalah energi aktif yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada 

diri seseorang yang nampak pada gejala kejadian, perasaan, dan juga emosi, 

sehingga mendorong individu untuk bertindak atau melakukan sesuatu dikarenakan 

adanya tujuan, kebutuhan, atau keinginan yang harus terpuaskan. 

 

Motivasi Kerja  

Motivasi kerja adalah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang baik yang 

berasal dari dalam dan luar dirinya untuk untuk melakukan suatu pekrjaan dengan 

semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang 

dimilikinya.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja banyak hasil penelitian atau 

pendapat yang memperlihatkan bahwa motivasi dari seseorang atau pegawai yang 

mendorong untuk bekerja baik atau berprestasi dipengatuhi faktor-faktor pekerjaan 

itu sendiri. Keberhasilan pelaksanaan, tanggung jawab, pengakuan dan 

pengembangan.  

Disamping masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi kerja 

seperti sikap pimpinan, persaingan, kebanggaan, penghargaan, sarana penunjang, 

pendidikan dan latihan, jamainan kerja, kedisiplinan dan sebagainya. Pembahasan 

dalam tulisan ini tetap mengacu pada faktor-faktor yang diyakini berpengaruh 

terhadap motivasi kerja pegawai, yang meliputi :  

a. Lingkungan dan Sarana Kerja  

Lingkungan dan sarana kerja merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan 

dalam menciptakan kondisi kerja yang baik serta kelancaran pelaksanaan tugas-

tugas pegawai dalam suatu organisasi. Lingkungan dan sarana kerja yang dimaksud 

tersebut meliputi penyediaan ruangan kerja yang kondisinya memenuhi syarat-syarat 

kesehatan, tersedianya peralatan kantor yang memadai dan sarana angkutan 

mobilitas pekerjaan pelaksanaan pekerjaan.  
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b. Insentif  

Istilah insentif kadang-kadang disebut tambahan upah atau bonus, yang 

dimaksudkan untuk dapat meningkatkan produktivitas pegawai dan 

mempertahankan pegawai yang berprestasi, untuk tetap berada dalam organisasi 

atau perusahaan. Tujuan pemberian insentif pada hakekatnya adalah meningkatkan 

motivasi pegawai dalam berupaya mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

menawarkan perangsang financial diatas dan melebihi upah dan gaji besar.  

c. Kedisiplinan  

Asal kata disiplin ini dari bahasa latin, dengan kata dasarnya „discipline‟ yang 

bearti “latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan 

tabiat (Martoyo, 2000 : 151)”. Seringkali terdapat pengertian lain tentang disiplin 

yakni merupakan suatu tindakan membangun untuk memperbaiki perilaku 

seseorang.  

Untuk menjamin kelancaran aktivitas dalam organisasi maka faktor disiplin 

merupakan masalah yang urgen bagi manajemen dalam organisasi. Disamping 

faktor disiplin, ada dua faktor yang lain yaitu moral dan tanggung jawab dalam 

organisasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari faktor disiplin, atau 

dengan kata lain, ketika faktor itu merupakan suatu kesatuan, sekalipun dapat 

dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Secara umum ada tiga tipe kegiatan 

pendisiplinan yang dikemukakan oleh Hari Handoko (Martoyo, 2000 : 154) yaitu  

1. Preventiv  

Yang dimaksud dengan type disiplin ini adalah bentuk kegiatan yang 

dilakukan disertai dengan tujuan untuk menggerakkan para pegawai sehingga dapat 

mengikuti berbagai standar dan aturan, dan kemudian dapat mencegah terjadinya 

berbagai jenis penyelewengan, atau pelanggaran. Tujuan utama jenis disiplin ini 

yakni semata-mata untuk meningkatkan disiplin dari para pegawai. Disamping itu 

diharapkan juga bahwa dengan cara ini, masing-masing pegawai dapat melakukan 

disiplin terhadap dirinya dengan penuh kesadaran.  

2. Korektif  

Disiplin korektif merupakan suatu upaya dalam rangka menggerakkan setiap 

pegawai untuk tertib melakukan suatu peraturan serta mampu megarahkan pegawai 

untuk tetap mematuhi aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran 

ada kemungkinan dapat terjadi. Disiplin korektif ini dilakukan dalam bentuk 

hukuman, seringkali dikenal dengan istilah “tindakan pendisiplinan” (disciplinary 

action) yaitu dalam bentuk peringatan atau skorsing. Tujuan tipe disiplin ini 

terutama untuk mendidik, mengoreksi, dan bukanlah tindakan untuk menjatuhkan 

pegawai yang sedang melakukan kesalahan.  

3. Progresif  

Disiplin progresif dilakukan adalah untuk memberikan sanksi kepada pegawai 

atau pegawai yang telah sering kali melakukan pelanggaran dan kelihatan tidak 

berkeinginan untuk melakukan perubahan terhadap perilakunya. Maksud tindakan 
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ini untuk memperbaiki perilaku pegawai yang tidak berubah dan cenderung untuk 

senantiasa melakukan pelanggaran.  

Seyogyanya tujuan dari suatu tindakan pendisiplinan semata-mata adalah 

untuk menciptakan keharmonisan kehidupan dalam berorganisasi baik formal 

maupun non formal. Sebab kondisi keharmonisan dalam organisasi hanya 

dimungkinkan jika hubungan antara sesama anggota organisasi dapat dilaksanakan 

berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan dengan kesadaran yang 

cukup tinggi, kemudian harus diwujudnyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban 

yang harus dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi.  

Handoko (2000 : 208) mengartikan disiplin sebagai kegiatan manajemen 

untuk menjalankan standar-standar organisasi yang ditetapkan dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi. Menurut Hamzah B. Uno (2008: 66-67), kerja adalah 

sebagai : 

1) aktivitas dasar dan dijadikan bagian esensial dari kehidupan manusia,  

2) kerja itu memberikan status, dan mengikat seseorang kepada individu lain 

dan masyarakat,  

3) pada umumnya wanita atau pria menyukai pekerjaan, 

4) moral pekerja dan pegawai itu banyak tidak mempunyai kaitan langsung 

dengan kondisi fisik maupun materiil dari pekerjaan,  

5) insentif kerja itu banyak bentuknya, diantaranya adalah uang.  

Motivasi kerja merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan lingkungan 

kerja yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga. Keberhasilan dan kegagala 

memang sering dikaitkan dengan motivasi kerja pegawai. Pada dasarnya manusia 

selalu menginginkan hal yang baik-baik saja, sehingga daya pendorong atau 

penggerak yang memotivasi semangat kerjanya tergantung dari 26 harapan yang 

akan diperoleh mendatang jika harapan itu menjadi kenyataan maka seseorang akan 

cenderung meningkatkan motivasi kerjanya. 

 

2.5    Pelayanan Publik 

Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, 

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan 

di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik  oleh  birokrasi  publik  

merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  fungsi Aparatur Negara sebagai abdi 

masyarakat di samping sebagai abdi negara untuk mensejahterakan  masyarakat  

(Warga  Negara).  Apalagi  saat  ini  masyarakat semakin sadar apa yang menjadi 

hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam  hidup  bermasyarakat,  

berbangsa,  dan  bernegara.  Masyarakat  semakin berani untuk mengontrol apa yang 

dilakukan pemerintahannya. 
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Kottler dalam (Supranto, 2001:227)  mengatakan bahwa jasa/pelayanan 

merupakan suatu kinerja penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang, lebih dapat 

dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berperan aktif dalam 

proses mengkonsumsi jasa tersebut.untuk dapat melihat dan merasakan baik 

tidaknya layanan yang diberikan kepada pelanggan, maka sangat terkait penilaian 

atau perasaan pelanggan yang biasa disebut kepuasan pelanggan. 

Menurut Irawan (2002:2), kepuasan adalah persepsi terhadap produkatau jasa 

yang telah memenuhi harapan, pelanggan merasa puas jika persepsinya sama atau 

lebih dari yang diharapkan. Disini terlihat bahwa kepuasan adalah respon permulaan  

dari konsumen,  hasil  penilaian  dari  konsumen  bahwa  produk  atau pelayanan 

telah memberikan tingkatan kenikmatan dimana tingkat pemenuhannya bisa lebih 

atau kurang. 

Menurut Gerson (2002:5), kepuasan pelanggan adalah sebuah produk/jasa 

memenuhi  atau  melampaui  harapannya.  Selanjutnya  Kottler  dalam  (Supranto, 

2001:230), mengemukakan bahwakepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang  yang  muncul  setelah  membandingkan  antara  persepsi  (kesannya 

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya). 

Menurut  Supriyanto  dan Sugiyanti (2001:38), pelayanan sebagai upaya 

untuk membantu, menyediakan atau mengurus keperluan orang lain. Keperluan 

atau sesuatu yang disampaikan, disajikan atau dlakukanoleh pihak yang melayani 

kepada pihak yang dilayani dinamakan layanan. 

Bertitik tolak dari teori Maslow jelas terlihat bahwa para manajer suatu 

organisasi, terutama para manajer puncak harus selalu berusaha memuaskan 

berbagai jenis kebutuhan para bawahannya. Salah satu cara yang dikenal untuk 

memuaskan kebutuhan para bawahan itu adalah dengan menggunakan teknik 

motivasi yang tepat. Teknik motivasi yang efektif ialah teknik yang ditunjukan 

kepada dan disesuaikan dengan kebutuhan individual. Sasarannya ialah bahwa 

dengan demikian manajer yang bersangkutan akan lebih mampu meyakinkan para 

bawahannya bahwa dengan tercapainya tujuan organisasi, tujuan-tujuan pribadi para 

bawahan itu akan ikut tercapai pula dan berbagai kebutuhannya akan tercapai sesuai 

dengan persepsi bawahan yang bersangkutan. Artinya, dengan demikian dalam diri 

para bawahan itu terdapat keyakinan bahwa terdapat sinkronisasi antara tujuan 

pribadinya dengan tujuan organisasi sebagai keseluruhan.  

Dalam rangka untuk memotivasi bawahan dalam suatu organisasi, sangat 

ditentukan oleh kepiawaian seorang pimpinan untuk memahami faktor-faktor 

motivasi sebagai daya pendorong atau penguat (reinforcement) sehingga individu 

tergerak untuk bekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu, 

pemahaman terhadap motivasi sangat penting artinya bagi pimpinan. Tidak 

sepenuhnya penghargaan dalam bentuk financial menjadi alat motivasi utama. Hal 

ini dikarenakan rencana organisasi bisa saja tidak lengkap dalam hal kompensasi 

financial baik dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus, komisi dan sebagainya. Dengan 
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demikian diperlukan tindakan-tindakan sederhana untuk memotivasi tanpa harus 

bergantung kepada kompensasi financial. 

 

Etika Pelayanan Publik 

Etika pelayanan publik merupakan suatu cara dalam melayani publik dengan  

menggunakan  kebiasaan-kebiasaan  yang  mengandung  nilai-nilai  hidup dan  

hukum  atau  norma-norma  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia  yang dianggap 

baik, dengan kata lain penggunaan atau penerapan standar-standar etika yang telah 

ada sebagai tanggung jawab aparatur birokrasi pemerintahan dalam 

menyelenggarakan pelayanan bagi kepentingan publik. Fokus utama dalam etika 

pelayanan publik adalah apakah aparatur pelayanan publik telah mengambil 

keputusan dan berperilaku yang dapat dibenarkan dari sudut pandang etika (agar 

manusia  mencapai  kehidupan  yang  baik).   

Apabila  dikaitkan  dengan  birokrasi maka  etika  birokrasi  merupakan  

panduan  norma  bagi  aparat  birokrasi  dalam menjalankan  tugas  pelayanan  pada  

masyarakat.  Etika  birokrasi  harus menempatkan  kepentingan publik  di atas 

kepentingan pribadi,  kelompok,  dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada 

pilihan-pilihan kebijakan yang benar- benar mengutamakan kepentingan 

masyarakat luas. 

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan integritas dalam pelayanan 

publik adalah sebagai berikut: 

1. Pelaku  pelayan  publik  (Pegawai  Negeri)  harus  sejalan  dengan  misi 

pelayanan publik dari instansi tempat mengabdi. 

2. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diandalkan. 

3. Warga Negara memperoleh perlakuan “tanpa pandang bulu” sesuai dengan 

ketentuan hukum dan keadilan. 

4. Sumber daya digunakan secara tepat, efisien, dan efektif. 

 

Dimensi etika dimasukkan dalam pertimbangan atau keputusan pelayanan 

publik, karena pelayanan publik ditujukan untuk kebaikan masyarakat, bangsa, 

dan Negara. Etika digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan 

sebagai  criteria  untuk  menilai  baik-buruknya  keputusan.  Selain  itu,  hubungan 

etika dan pelayanan publik tercermin dalam kenyataan bahwa warga negara telah 

mempercayakan sumber daya publik kepada birokrasi (sebagai pengelola sumber 

daya dan penjaga kepercayaan yang diamanatkan oleh warga negara). Kemudian, 

nilai-nilai tertinggi yang harus diacu oleh aparatur pelayanan publik (birokrasi) 

adalah nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 

(Konstitusi), dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. 

 

2.6  Pengertian Pegawai 

Didalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai 

kedudukan yang makin penting, meskipun Negara Indonesia menuju kepada 
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masyarakat yang berorientasi kerja yang memandang kerja adalah sesuatu yang 

mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut. 

Demikian juga halnya dalam satu ornanisasi, unsur manusia sangat menentukan 

sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang 

ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi 

tersebut kearah yang telah ditetapkan. Manusia yang terlibat dalam suatu organisasi 

ini disebut juga pegawai. Untuk lebih jelasnya dikemukakan pendapat beberapa ahli 

mengenai defenisi pegawai. A. W. Widjaja (2006:133) berpendapat bahwa : 

“ Pegawai  adalah  merupakan  tenaga  kerja  manusia  Jasmaniah 

maupun Rohaniah (Mental dan Pikiran) yang senantiasa dan oleh 

karena   itu   menjadi   salah   satu   modal  pokok   dalam   usaha 

kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Organisasi) “. 

Selanjutnya A. W. Widjaja mengatakan bahwa Pegawai adalah orang-orang 

yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu baik dilembaga-lembaga pemerintah 

maupun dalam badan-badan usaha. 

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa   Pegawai merupakan modal pokok 

dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.   

Dikatakan   bahwa   pegawai   merupakan   modal  pokok   dalam  suatu organisasi 

karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung 

pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam 

organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya 

dalam melaksanakan tugas maupun pekerjaan baik organisasi pemerintah maupun 

organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang 

telah dikerjakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Musanef (2004:5) yang 

mengatakan bahwa : 

“Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan 

mendapatkan  imbalan  jasa  berupa  gaji  dan  tunjangan pemerintah 

ataupun swasta.” 

Selanjutnya Musanef  memberi definisi pegawai sebagai pekerjaan adalah 

mereka yang secara langsung digerakkan oleh seorang menejer  untuk bertindak 

sebagai menejer untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan 

pekerjaan sehingga karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. 

Dari definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pegawai sebagai 

tenaga kerja atau yang menyelenggarakan pekerjaan perlu digerakkan sehingga 

mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam bekerja yang pada 

akhirnya akan dapat menghasilakan karya-karya yang bermanfaat untuk tercapainya 

tujuan organisasi. 
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Berdasarkan uraian diatas, pegawai merupakan modal pokok dalam suatu 

organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan 

bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil 

atau tidak organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang 

memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. 

Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan 

tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta 

akan mendapatkan imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan. 

Serta sangat berpengaruh terhadap kualitas, disiplin, serta loyalitas kerja pada 

pegawai. 

Merujuk pada sejarah orde baru berbagai permasalahan pemerintahan banyak 

bermunculan, dimana kekuasaan tertinggi tidak berada pada tangan rakyat 

melainkan berada pada penguasa birokrasi yang mengakibatkan rakyat tidak 

dilibatkan dalam mengawasi jalannya birokrasi pemerintahan. Penguasa orde baru 

juga menyalahgunakan kekuasaanya untuk mengatur dan menguasai birokrasi 

pemerintahan yang berkewajiban memihak pada penguasa.  

Birokrasi pemerintahan seharusnya memiliki unsur ideal sesuai yang 

dikemukakan oleh Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah 

dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada 3 (tiga) unsur dari pemerintahan 

yang berkonstitusi, yaitu sebagai berikut :  

 

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.  

2. Pemerintahan dilaksanakan, bukan hukum yang dibuat secara 

sewenangwenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.  

3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas 

kehendak rakyat, bukan paksaan-paksaan tekanan yang dilaksanakan 

pemerintahan despotic. 

Birokrasi pemerintahan sendiri bertumpu pada aparatur-aparatur sipil negara 

yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Konsep aparatur sipil negara tercantum pada 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 1 ayat 

1, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Pengertian tersebut dapat disederhanakan dengan menggolongkan kategori pegawai 

yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara, yakni :  

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)  

2. Pegawai Pemerintah dangan Perjanjian Kerja (PPPK)  

Mencermatika hal tersebut perlu dibedakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, walaupun keduanya samasama termasuk pada 

Aparatur Sipil Negara namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Hak 

pegawai negeri sipil berbeda dengan hak Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian 
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Kerja karena status kepegawaian yang berbeda pula. Pegawai negeri sipil berhak 

atas:  

a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas  

b. Cuti,  

c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua  

d. Perlindungan, dan  

e. Pengembangan kompetensi 

Berbeda dengan pegawai negeri sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja memiliki semua hak yang juga dimiliki oleh pegawai negeri sipil kecuali hak 

mendapatkan jaminan pesiun dan jaminan hari tua, dikarenakan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja merupakan Aparatur Sipil Negara yang sifatnya bukan 

pegawai tetap pemerintah.  

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” 

berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), “Negeri” 

berarti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja 

pada pemerintah atau negara.28 Selain itu Pegawai Negeri Sipil memiliki pengertian 

Stipulatif dan Ekstensif.  

1. Pengertian Stipulatif  

Pengertian Stipulatif Pegawai Negeri Sipil terdapat pada pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan Pegawai 

Negeri Sipil 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, digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pula pengertian Pegawai 

Negeri Sipil pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai Negeri Sipil yaitu warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara 

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.  

2. Pengertian Ekstensif  

Pengertian ektensif Pegawai Negeri Sipil dimana dalam hal-hal tertentu 

diberlakukan sama atau dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengertian tersebut 

antara lain terdapat pada : 

a. Ketentuan yang terdapat pada pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan 

jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan 

jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya 

sebagau orang yang diserahi suatu jabatan publik, baik tetap maupun 

sementara. Jadi, orang yang diserahi suatu jabatan publik itu belum tentu 

Pegawai Negeri Sipil secara stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam 

kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia menganggap diperlakukan 

sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.  
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b. Ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan 

rakyat, anggota dewan daerah, dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, 

dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri Sipil 

adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-

peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi 

anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya.  

c. Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperluas pengertian dari Pegawai 

Negeri.  

d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan 

Pegawai Negeri dalam usaha swasta 

Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa 

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan 

merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan, dan kemudian dapat 

disimpulkan bahwa :  

a. Pegawai Negeri baik rendah maupun yang berpangkat tinggi adalah unsur 

apatur negara  

b. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri bertugas memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak :  

1) Jujur dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang 

bersifat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai mana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bersih.  

2) Adil dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak adil, tidak 

memihak kepada siapapun  

3) Merata, bahwa kepentingan-kepentingan yang dilayani mempunyai hak 

sama dengan lainnya.  

c. Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil tidak hanya 

menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu 

melaksanakan, menggerakan serta memperlancar pembangunan untuk 

kepentingan rakyat.  

Tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam 

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan 

kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didsarakan pada pokok-pokok pikiran 

bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga 

harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah 

bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu 

menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah 

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Narbuko dan Achmadi 

(2004:44) memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan 

pengamatan dan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterpretasi, ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Danim (2002:41) 

memberikan beberapa ciri dominan dari penelitian deskriptif yaitu: 

1. Bersifat  mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang  bersifat faktual. 

Adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi  atau  

narasi  semata-mata  dari  suatu  fenomena,  tidak untuk mencari hubungan 

antar variabel, menguji hipotesis, atau membuat ramalan. 

2. Dilakukan  secara  survei.  Oleh  karena  itu  penelitian  deskriptif sering  

disebut  juga  sebagai penelitian  survei.  Dalam arti luas, penelitian 

deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali yang bersifat 

historis dan eksperimental. 

3. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail. 

4. Mengidentifikasi masalah-masalah untuk  mendapatkan keadaan dan 

praktek-praktek yang sedang berlangsung; dan 

5. Mendeskripsikan  subjek  yang  sedang  dikelola  oleh  kelompok orang 

tertentu dalam waktu yang bersamaan. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor camat Kecamatan  Siantar, Kecamatan  

Tapian Dolok dan Kecamatan  Raya. Penulis memilih lokasi penelitian dikarenakan 

mudah dijangkau, selain  itu  juga tertarik dengan  melihat  begitu  besar  

keinginan  Camat  untuk  meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. 

 

3.3 Informan 

Informan adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek 

penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian 

dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap 

jumlah objek penelitian (Mardalis, 2003: 56).Penelitian yang dilakukan oleh penulis 

tidak melakukan analisa terhadap populasi, karena semua responden yang penulis 

wawancarai merupakan informan yang dianggap mengetahui secara menyuluruh 

tentang  permasalahan penelitian  ini.  Dalam penelitian  ini penulis melakukan 

wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan mengerti 
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tentang permasalahan dalam penelitian ini dan masyarakat yang berkunjung 

kekantor kecamatan dalam rangka keperluan pengurusan dan berbagai hal lainnya. 

Dalam melakukan teknik pengambilan informan penulis menggunakan 

metode non probability sampling di mana dalam teknik ini jumlah atau ukuran 

informan disesuaikan dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Spesifikasi 

metode non probability sampling yang dipakai penulis adalah purposive sampling, 

yakni teknik penentuan sampel (informan)secara sengaja dengan pertimbangan 

tertentu(Sugiyono, 2006: 96).  

Maksudnya, peneliti menentukan sendiri informan yang akan di ambil karena 

ada pertimbangan tertentu. Jadi, informan yang diambil tidak secara acak, tetapi 

ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian 

ini berjumlah 10 orang yaitu: Camat, Sekcam, Kasi, Kasubag dan Pegawai yang 

dianggap mengetahui dan mengerti tentang permasalahan dalam penelitian ini dan 

masyarakat sebagai output yang menerima pelayanan selama berkunjung kekantor 

kecamatan dalam proses pengurusan keperluan adminitrasi dan lain-lain. 

 

3.4 Sumber Data Dan Tehnik Pengumpulan Data 

Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Data  Primer,  yaitu  data  yang  langsung  diperoleh  dari  lapangan  yang 

diperoleh melalui: 

1. Observasi,   yaitu   suatu  teknik   dengan   mengamati  langsung   serta 

mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Chalid 

Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 76-77); Pada penelitian kualitatif, 

observasi merupakan salah satu mengumpulkan data yang populer. Untuk 

terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen, yaitu 

pedoman observasi. Pedoman tersebut biasanya dalam bentuk daftar cek 

(chek list) atau daftar isian. Adapun aspek yang diobservasi meliputi 

keperilakuan, keadaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan subjek 

tertentu dan sebagainya.(Danim, 2002: 140) 

2. Wawancara,  teknik  pengumpulan  data  dengan  sebuah  percakapan 

antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti 

kepada  subjek  atau  sekelompok  subjek  penelitian  untuk  dijawab 

(Danim, 2002: 130). Instrumen yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yaitu pedoman wawancara. Wawancara biasanya dilakukan 

kepada sejumlah responden/informan yang jumlahnya relatif terbatas 

dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung 

secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupu n 

telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini 

data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan  
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judul penelitian seperti buku-buku, artikel,  makalah, perarutan- peraturan, 

struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan 

lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang ditelit 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi, 

Observasi yaitu “suatu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat 

hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti” (Narbuko  dan 

Achmadi, 2004: 76-77); Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan salah 

satu mengumpulkan data yang populer. Untuk terlaksananya observasi dengan 

baik perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman tersebut 

biasanya dalam bentuk daftar cek (chek list) atau daftar isian. Adapun aspek 

yang diobservasi meliputi keperilakuan, keadaan fisik, pertumbuhan dan 

perkembangan subjek tertentu dan sebagainya. (Danim, 2002: 140). Dalam 

hal ini, pengamatan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 

1. Pengamat berperan serta, yaitu seorang pengamat melakukan dua peran 

sekaligus sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari objek atau 

kelompok yang diamati. 

2. Pengamatan   tanpa   berperan   serta,   yaitu   seorang   pengamat   hanya 

berfungsi untuk melakukan pengamatan saja, tanpa ikut menjadi anggota 

dari objek yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu 

Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung ditempat yang menjadi objek 

penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah Strategi peningkatan 

motivasi kerja pegawai Kantor Camat Siantar dalam menjalankan tugasnya 

masing- masing. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud  tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak,  yaitu  pewawancara  (interviewer)  yang  

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:135). Ada 

bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam 

kepustakaan, diantaranya dikemukakan oleh Patton (dalam Moleong, 

2002:197) dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua model 

wawancara yaitu : 

1. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu jenis 

wawancara yang mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

a) Pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang 

dinyatakan dalam proses wawancara 

b) Penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan. 
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c) Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. 

d) Penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal 

tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. 

e) Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang 

proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang 

direncanakan dapat tercakup seluruhnya. 

f) Wawancara  baku  terbuka,  yaitu  jenis  wawancara  yang  

menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-

katanya dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui peninggalan  

tertulis,  seperti arsip-arsip  dan  termasuk  juga  buku-buku  tentang 

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai 

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 

2002:191). 

 

Pada dasarnya proses studi dokumentasi bukan merupakan kegiatan yang 

berdiri sendiri, akan tetapi seringkali bersamaan dengan penggunaan teknik 

pengumpulan data yang lainnya. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif adalah suatu metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Moleong, 2002;4). Peneliti merupakan 

instrumen kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan 

skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan 

wawancara dengan informan. 

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian dimaksudkan untuk 

mendapatkan data-data yang valid dan realible. Namun, untuk membantu 

kelancaran dalam melaksanakannya, peneliti juga didukung oleh instrumen 

pembantu  sebagai  panduan  wawancara.  Oleh  karena  itu,  sebelum  turun  ke 

lapangan maka peneliti akan membuat terlebih dahulu panduan wawancara untuk 

memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Alat bantu yang digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu dokumen, laporan-laporan dan lain sebagainya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai d i  Kantor Camat Dalam 

Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat 

Peran kepemimpinan dalam efektivitas pencapaian tujuan dapat dilakukan 

dengan melakukan upaya-upaya memberikan bimbingan dan pengarahan, 

mempengaruhi perasaan dan perilaku orang lain, serta menggerakkan orang lain 

sehingga   dapat   meningkatkan   partisipasi  pegawai  dan   bertanggung   jawab 

terhadap kerjanya, mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. 

Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin dalam 

mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok 

atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan, 

sehingga   menghasilkan   hasil   yang   maksimal.   Strategi   merupakan   proses 

penentuan  rencana  para  pemimpin  puncak  yang  berfokus  pada  tujuan  jangka 

panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai. 

Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  Kualitas 

pelayanan jasa pada umumnya dikaitkan dengan suatu derajat keberhasilan atau 

suatu yang excelent, merupakan derajat kesempurnaan hasil yang melampaui rata- 

rata. Produktivitas biasanya selalu dikaitkan dengan kualitas dan probilitas 

Tjiptono Fandy (2001:53). 

Selain itu menurut Agus Tulus Muhammad, dalam Manajemen Sumber Daya 

Manusia (2003:355) mengatakan kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan 

atau dicapai. pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses 

atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. 

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi 

suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila disimak lebih lanjut apa 

yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atan jabatan adalah suatu proses yang 

mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk 

mengukur  hasil  kinerja  individu,  bersumber  dari  fungsi-fungsi  yang 

diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan 

tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas 

hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu 

dalam pencapaiannya, terutama tujuan organisasi. 

Dalam mewujudkan pelaksanaan kerja Pegawai Kantor Camat yang 

diharapkan masyarakat perlu kiranya ditunjang dengan perangkat yang memiliki 
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kemampuan disiplin kerja, semangat kerja yang tinggi serta kesadaran akan tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Maka dalam 

Pemerintahan Pegawai harus memiliki indikator-indikator, diantaranya yaitu : 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas kerja 

3. Pendidikan 

4. Kemampuan 

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muchdarsyah Sinungan 

(1995:95), bahwa faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja  dapat  dilihat  dari 

manusianya yang meliputi : 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas Kerja 

3. Pendidikan 

4. Kemampuan 

5. Kinerja. 

 

4.2 Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Camat Siantar, diketahui bahwa 

Camat belum sepenuhnya melakukan peran yang menerapkan prinsip atau teknik 

kepemimpinan yang tepat kepada para pegawainya. Hal tersebut ditandai dengan 

kelemahan   dan tidak optimalnya Camat dalam menciptakan ketiga parametaer di 

atas. Camat tidak optimal dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk 

menyesuaikan diri terhadap  berbagai  tuntutan  dan  perubahan  yang  terjadi.  Selain  

itu  Camat  juga  tidak optimal dalam meningkakan produktivitas untuk mencapai 

target kerja sesuai Perbub. Nomor: 02 Tahun 2009, dan belum menciptakan kepuasan 

kerja bagi para pegawainya. 

 

Kemampuan Menyesuaikan Diri 

Kantor Camat Siantar sebagai salah satu institusi pelayanan publik dituntut 

agar memiliki pegawai yang mampu menunjukkan kinerja  yang tinggi, sehingga 

terwujud efektivitas pelayanan yang maksimal. Tugas dan fungsi organisasi 

Pemerintah Kecamatan  Siantar  dalam pelayanan  publik khususnya  bidang 

pengurusan administrasi E-KTP, dapat diketahui dengan melakukan penilaian 

terhadap kinerja seksi pemerintahan, yang mendapat tugas dan tanggungjawab 

khusus dalam memberikan pelayanan administrasi E-KTP kepada masyarakat 

Siantar. Hasil interpretasi tersebut dinilai melalui katagori tinggi, sedang dan rendah. 

Hasil interpretasi dinilai tinggi apabila ditandai adanya penyesuaian tugas pokok dan 

fungsi  organisasi dengan peraturan yang berlaku, adanya uraian tugas yang berlaku, 

adanya pendelegasian wewenang dan adanya petugas khusus yang ditunjuk. Begitu 

juga terhadap pencapaian semua target yang dibebankan kepada organisasi, minimal 

di atas 60% dan tidak terjadi keluhan pegawai, baik terhadap suasana kerja, beban 
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tugas dan tanggungjawab, lingkungan kerja,  proporsi insentif yang diterima dan 

lain-lain.  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada 

Camat dan  Kasi.  Pemerintahan  Kecamatan  Siantar,  yang  kemudian  dilakukan 

penilaian  melalui  parameter  yang  telah  ditentukan  di  atas,  dapat  diketahui  

bahwa kemempuan menyesuaikan diri para pegawai di Kantor Kecamatan Siantar, 

khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi E-KTP kepada masyarakat 

belum didukung sepenuhnya oleh Camat. Sehingga   masih selalu mendapat keluhan 

dari masyarakat setempat, terutama terhadap rendahnya kinerja para pegawai dan 

kepemimpinan Camat Siantar. Hasi wawancara informan dapat diketahui bahwa, 

untuk mengurus administrasi E-KTP tidak bisa ditetapkan waktu penyelesaian 

yang pasti.  

Apabila persyaratannya lengkap dan Camat yang akan menendatangani 

formulir permohonan kepada instansi pelaksana berada ditempat, maka waktu untuk 

memproses administrasi E-KTP di kecamatan hanya memakan waktu paling lama 2 

(dua) jam.  Namun kendalanya Camat selalu tidak berada di tempat, sehingga 

masyarakat harus datang berulang kali dan biasanya memakan waktu sampai 

berminggu-minggu. Selanjutnya berdasarkan obsrvasi selama penelitian ini 

berlangsung, untuk mendapatkan E-KTP   masyarakat   harus   datang   ke   tempat   

perekaman   data   di   ruangan   seksi pemerintahan Kantor Camat Siantar, dengan 

membawa persyaratan berupa surat keterangan RT yang diketahui Ketua RW, surat 

pengantar Kepala Desa/Lurah, KK, kutipan akte kelahiran, kutipan akte nikah (bagi 

yang belum berumur 17 tahun), paspor, surat izin tinggal tetap dan surat keterangan 

cacatan kepolisian (bagi orang asing), surat keterangan kepala suku/ketua adat 

setempat (bagi suku terasing), surat keterangan kehilangan/kerusakan dari kepolisian 

(bagi yang mengalami musibah). 

Semua persyaratan tersebut di fotocopi 2 (dua) rankap dan dijadikan 2 (dua) 

berkas. Berkas pertama untuk arsip Kantor Camat Siantar dan berkas kedua untuk 

dijadilan lampiran yang akan disertakan dalam formulir permohonan Camat kepada 

instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatanan Sipil Kabupaten 

Simalungun).   

Sedangkan dokumen aslinya setelah diteliti (verifikasi dan validasi) oleh 

petugas registrasi di kantor Camat Siantar, langsung dikembalikan kepada 

pemiliknya. Setelah verifikasi dan  validasi  serta    perekaman  terhadap  data  

pemohon  selesai, selanjutnya  dilakukan pomotretan. Sesuai ketentuan pasal 20, PP 

Nomor 25 Tahun 2008, bagi penduduk yang lahir pada tahun ganjil dipotret dengan 

latar belakang foto berwarna merah, sedangkan bagi yang lahir pada tahun genap 

akan dipotret dengan latar belakang foto berwarna biru. Bagi wanita muslim boleh 

berjilbab dengan ketentuan 70% tampak wajah. Kemudian dilakukan perekaman 

tandatangan pemohon, sidik mata dan sidik jari pemohon. Setelah semua proses 

tersebut selesai barulah petugas memproses dan mengajukan formulir untuk 

ditandatangan oleh Camat. 
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Selanjutnya diketahui juga bahwa, petugas pelayanan pada seksi 

pemerintahan Kecamatan Siantar masih menjadikan petunjuk pelaksanaan, petunjuk 

teknis serta prosedur pelayanan  E-KTP sebagai acuan utama dalam pelayanan 

publik dan bukan mengacu kepada keinginan atasan semata. Pelayanan yang 

mengupayakan konsep pelayanan prima dan mengedepankan kepentingan 

masyarakat tersebut, menggambarkan tingkat  kemampuan  menyesuaikan  diri para 

pegawai  pada seksi  pemerintahan dalam pelayanan publik.  

Dalam hal ini pelayanan yang diberikan mengutamakan kepuasan dan keadilan 

bagi masyarakat sebagai pengguna jasa. Seharusnya semua kemampuan dan sumber 

daya yang dimiliki petugas registrasi tersebut dikonsentrasikan hanya untuk melayani 

proses administrasi pengajuan E-KTP saja, karena tugas tersebut membutuhkan 

waktu, pikiran dan tenaga   yang khusus. Namun dalam observasi selama 

penelitian ini berlangsung terlihat bahwa 4 (empat) orang petugas yang mengurusi 

administrasi E-KTP juga melakukan tugas lain di lingkungan seksi pemerintahan, 

seperti melayani urusan surat tanah (alas hak), membina apartur dan administrasi 

desa, membantu kepala seksi ketika mengadakan penyuluhan ke desa-desa, merekap 

dan membuat laporan kependudukan dan lain-lain. 

Kemampuan  pegawai  Kantor    Camat  dalam  mengenali, merespon dan 

melakukan perubahan atas tuntutan dan aspirasi masyarakat cukup tinggi.Hal  

tersebut     dapat  dilihat  dengan  adanya  sarana  dan  saluran  komunikasi  untuk 

menampung keluhan masyarakat. Menurut informan bahwa, Pemerintahan 

Kecamatan Siantar  bahwa saran,  keluhan  dan  aspirasi  yang disampaikan,  baik 

secara langsung maupun melalui kotak saran biasanya akan dibahas untuk 

direalisasikan dalam bentuk kebijakan, kegiatan maupun prosedur pelayanan. 

Walaupun diakui bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir pembahasan tersebut belum   

pernah dilakukan, karena kesibukan pimpinan.  

Gambaran tentang parameter kecepatan waktu pelayanan dan keramahan 

petugas, antara lain dikemukakan oleh masyarakat yang mengurus permohonan E-

KTP bernama Jumari (58 tahun).  Warga Dusun II Desa Harapan Jaya itu 

mengatakan bahwa dirinya sudah sebulan menunggu dan sudah 4 (empat) kali datang 

ke Kantor Camat Siantar untuk menanyakan E-KTP yang diajukannya, namun 

petugas selalu menjawab bahwa Camat sedang tidak berada di tempat sehingga 

formulir permohonan ke instansi pelaksana belum ditandatangani dan belum bisa 

diambil untuk ditindak-lanjuti. 

Berdasarkan hasil observasi selama penelitian ini berlangsung, Camat Siantar 

memang jarang berada di tempat. Sementara jarak tempat tinggalnya dengan kantor  

kurang  lebih  20  KM  (di Jemengan,  Kelurahan    Ranai,  Kecamatan  Bunguran 

Timur). Sejumlah pegawai Kantor Camat Siantar mengatakan bahwa Camat Siantar 

selain sering melaksanakan tugas ke luar daerah,   juga mempunyai kesibukan lain 

sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) yang secara   otomatis merangkap 

tugas sebagai penasehat Bupati Simalungun bidang kebudayaan dan adat istiadat. 

Hasil wawancara kepada sejumlah nara sumber dan hasil observasi selama penelitian 
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ini berlangsung dapat dipradiksi bahwa kemampuan menyesuaikan diri para pegawai 

Kantor Camat Siantar, khususnya dalam pelayanan administrasi E-KTP 

dikatagorikan bernilai sedang, walaupun tidak didukung oleh Camat. Camat Siantar 

belum optimal melakukan peran kepemimpinan guna meningkatkan kemampuan 

menyesuaikan diri para pagawainya, sehingga berdampak menurunnya kinerja 

pegawai secara keseluruhan.  

Kelemahan atau kurang optimalnya Camat dalam    meningkatkan kemampuan 

menyesuaikan diri tersebut ditandai dengan tidak adanya uraian tugas yang jelas 

bagi pegawai pada seksi pemerintahan sesuai Perbub. Simalungun Nomor: 43 

Tahun 2009, tidak ada pendelegasian kewenangan kepada Sekcam. untuk 

menandatangani formulir permohonan E-KTP,   selalu menimbulkan keluhan 

masyarakat pengguna jasa karena selalu meninggalkan kantor untuk keperluan lain, 

tidak adanya target waktu penyelesaian administrasi dan lain-lain 

 

Kemampuan Meningkatkan Produktivitas 

Berdasarkan  hasil  observasi  selama  penelitian  ini  berlangsung,  tidak  

pernah disaksikan kegiatan yang bertujuan memberikan bimbingan dan arahan 

kepada pegawai, baik dalam bentuk apel, upacara maupun rapat-rapat pembinaan. 

Pengarahan dan bimbingan Camat Siantar kepada pegawainya hanya bersifat 

individual kepada personil tertentu yang diinstruksikan langsung untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu. Memperhatikan hasil observasi dan wawancara di 

atas, dipradiksikan bahwa dalam hal ini Camat tidak mamanfaatkan keberadaan 

struktur organisasi yang tersedia dalam berkoordinasi  dan  dalam  melakukan  

instruksi.   

Sehingga  dalam  melaksanakan  tugas pokok dan fungsinya, para pegawai 

hanya berpedoman pada aturan yang berlaku dengan mengacu pada mekanisme dan 

budaya kerja yang telah dibentuk oleh Camat terdahulu. Padahal idealnya tetap 

diperlukan penyegaran dengan merombak pembagian tugas dan pembinaan yang 

berkesinambungan kepada pegawai.  

Merujuk pada hasil dokumentasi terhadap arsip laporan harian camat (LHC) 

Siantar kepada Bupati Simalungun melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Simalungun, tahun 2007 sampai 2010 dapat diketahui bahwa 

jenis-jenis apel dan upacara yang pernah menjadi agenda rutin Kantor Camat Siantar 

adalah sebagai berikut: 

1. Apel pagi 

2. Apel setiap hari Senin pagi 

3. Upacara Tujuhbelas Hari Bulan 

4. Upacara  Hari Besar Nasional 

 

Sedangkan kegiatan rapat dalam rangka pembinaan dan peningkatan 

produktivitas  kerja  yang  pernah  menjadi  agenda  rutin  Kantor    Camat  Siantar 

tahun 2007 sampai 2010, adalah sebagai berikut: 



 

45 
 

1. Rapat rutin staf 

2. Rapat rutin aparatur  

3. Rapat bulanan staf 

4. Rapat khusus 

 

Selain  kegiatan  pembinaan  melalui  apel,  upacara  dan  rapat-rapat  

tersebut menurut  Kasi.Trantib  Kecamatan  Siantar,  masih  ada  beberapa  

kegiatan pembinaan  secara  rutin  dan  berkesinambungan  seperti  gotong-royong  

masal  secara bergilir pada setiap fasilitas umum, pengajian-pengajian keagamaan 

(Pengajian aparatur, pengajian ibu-ibu dan pengajian khusus pegawai Kantor Camat 

Siantar) dan kunjungan  kepada  masyarakat  yang  tertimpa  musibah. 

Berdasarkan  keterangan finforman dikatahui bahwa, Pemerintahan 

Kecamatan Siantar sejak dua tahun terakhir ini LHC yang dilaporkan kepada Bupati 

isinya selalu fiktif atau direkayasa demi kepentingan persyaratan administrasi. 

Diketahui juga bahwa motivasi pegawai Kantor Camat Siantar dalam bekerja 

semakin menurun yang mengakibatkan mekanisme dalam proses pelayanan dan 

pekerjaan banyak mengalami masalah, sehingga produktivitas kerja pegawai secara 

keseluruhan pun mengalami penurunan.  Berdasarkan kondisi ini dapat 

diprediksikan bahwa Camat Siantar tidak optimal dalam meningkatkan 

produktivitas kerja   pegawainya.  

Bahkan mekanisme dan budaya kerja yang pernah terbentuk dengan prestasi 

yang membanggakan di Kantor Camat Siantar berubah total. Dampaknya selain 

berpengaruh secara langsung pada menurunnya motivasi kerja pegawai yang 

mengakibatkan rendahnya kinerja pegawai secara umum, juga banyak 

menimbulkan keluahan masyarakat akibat banyak pekerjaan yang terbengkalai, 

stagnan dan berkualitas rendah. 

 

Kemampuan Menciptakan Kepuasan Kerja 

Berdasarkan  hasil  wawancara  diperoleh  keterangan  bahwa,  kepuasan  

kerja pegawai  bersifat  relatif.    Mengacu  pada  hasil  dokumentasi  terhadap  

arsip  dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Kecamatan Siantar tahun anggaran 

2012, bahwa APBD   Kabupaten   Simalungun   mengalokasikan   anggaran   untuk   

SKPD   Kecamatan Bungururan Tengah sebesar RP. 2.005.089.204‟ (Dua Milyar 

Lima Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Rupiah), yaitu untuk 

belanja langsung sebesar Rp. 985.675.000‟ (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima 

Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan belanja tidak langsung 

sebesar Rp. 1.019.414.204‟ (Satu Milyar Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat 

Belas Ribu Dua Ratus Empat Rupiah).   

Anggaran belanja tidak langsung tersebut, dialokasikan untuk pembayaran 

gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 524.039.204‟ (Lima Ratus Dua Puluh 

Empat Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) dan untuk 

pembayaran tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp. 495.375.000‟ (Empat Ratus 



 

46 
 

Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Sedangkan 

anggaran belanja langsung dialokasikan untuk program pelayanan administrasi 

perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program   

peningkatan   kapasitas   sumber   daya   aparatur   dan   program   peningkatan 

pembinaan  penyelenggaraan  pemerintahan,  penetaan  serta  pengembangan  

wilayah.  

Waktu kerja seluruh instansi di lingkunagn Pemerintah Kabupaten 

Simalungun, termasuk di dalamnya Pemerintah Kecamatan Siantar dan 

jajarannya, mulai jam 08.00 WIB sampai jam 14.00 WIB, waktu istirahat jam 

12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB kecuali hari Jumat waktu istirahatnya mulai 

jam 11.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Hari kerja mulai Senin sampai Jumat, 

sedangkan hari Sabtu dan Minggu libur.   

Berdasarkan hasil observasi dan penuturan sejumlah nara sumber tersebut 

menunjukkan bahwa  peran kepemimpinan Camat Siantar belum optimal dalam 

menciptakan kepuasan kerja bagi pegawainya. Dampaknya antara lain, banyak   

pegawai yang tidak disiplin memanfaatkan jam kerja, banyak pegawai dan 

masyarakat yang mengeluh, banyak pegawai yang menghindari pekerjaan dengan 

mencari kegiatan lain yang menghasilkan tambahan penghasilan dan lain-lain. Salah 

satu penyebabnya dipradiksikan akibat komunikasi atau pembiaan yang tidak 

berjalan sebagaimana mestinya dan  akibat adanya perbedaan antara pandangan 

Camat tentang pengertian kepuasan kerja dengan orientasi kebutuhan para 

pegawainya.   

Camat berpandangan bahwa kepuasan kerja tercipta apabila para pegawai 

mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, sehingga terkesan 

mengabaikan tuntutan pegawai berupa materi, motivasi, pengakuan atas hasil 

pekerjaannya, aktualisasi diri, situasi dan kondisi yang menyenangkan, kebebasan 

berkreasi dan berinovasi dan lain-lain. 

 

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Camat 

Siantar 

Kinerja pegawai kantor Camat Siantar  dapat dilihat dari perbandingan output  

dan autcome yang dicapai dengan peran serta masing-masing pegawai persatuan 

waktu. Pengukuran kinerja pegawai tersebut perlu dilakukan secara berkala sesuai 

kebutuhan organisasi Pemerintah Kecamatan Siantar, agar keberhasilan dan 

kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi dapat diketahui. Sehingga segala 

hambatan dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  dapat  diminimalisir,  keberhasilan  

dapat dipertahankan  atau  ditingkatkan  dan  kegagalan  dapat  diantisipasi  sejak 

dini.    

Dalam rangka pengukuran/penilaian kinerja organisasi pelayanan publik pada 

umumnya atau kinerja pegawai Kantor Camat Siantar khusunya, ada   lima indikator 

yang dapat dijadikan acuan yaitu, tinggi rendahnya produktivitas kerja pegawai , 

kualiatas pelayanan kepada masyarakat, responsivitas pelaku pelayanan, 
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responsibilitas dan akuntabilitas dalam pelayanan. Faktor yang berperan dalam 

mempengaruhi kinerja pegawai Kantor Camat Siantar, terutama dalam pelayanan 

administrasi E-KTP diantaranya adalah profesionalisme Camat Siantar dan 

pegawainya, sistem insentif kepada pegawai atau petugas khusus, visi-misi 

organisasi Pemerintah Kecamatan Siantar, struktur organisasi Kantor Camat Siantar 

dan kerja sama dalam struktur organisasi Kantor Camat Siantar. 

 

Profesionalisme 

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa kedisiplinan dan 

tanggungjawab para pegawai Kantor Camat Siantar dalam pemanfaatan waktu kerja 

sejak 2 (dua) tahun terakhir mengalami penurunan. Perubahan perilaku tersebut 

menandakan   bahwa pegawai Kantor Camat Siantar sedang mengalami  degredasi  

atau  penurunan  motivasi  kerja,  sebagai  dampak  dari  tidak terwujudnya 

kenyamanan dan kepuasan dalam bekerja.  Menurut penuturan sejumlah nara 

sumber dan merujuk pada hasil observasi selama penelitian ini berlangsung, 

dapat  dipradiksi  bahwa  komunikasi  dan  peran  kepemimpinan  Camat  

Bunguran Tangah belum mengutamakan pemberdayaan sumber daya manusia yang 

dimiliki, sehingga tidak optimal melakukan upaya meningkatkan produktivitas kerja 

pegawainya.  

Merujuk pada hasil observasi selama penelitian ini berlangsung juga diketahui 

bahwa sejak 2 (dua) tahun tarakhir banyak pandangan negatif yang terbentuk 

tentang kepemimpinan dan pelayanan di Kantor Camat Siantar. Terutama    muncul  

karena ketidakpastian  dan  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap kualitas layanan 

yang diterima dari para pegawai Kantor Camat Siantar. Padahal  sebagaimana  hasil  

penelitian  yang  dipaparkan  dalam  Bab.III,  pelayanan prima yang 

mengedepankan kepuasan pengguna jasa yang tertuang dalam misi kecamatan 

tersebut, pernah menjadi komitmen pelayanan di Kantor Camat Siantar.  

Berdasarkan observasi dapat dilihat bahwa komitmen terhadap prinsip 

pelayanan prima itu masih melekat dan mewarnai setiap proses dan prosedur 

palayanan di Kantor Camat Siantar, sehingga sampai kini para pegawainya masih 

memiliki responsivitas dan responsibilitas yang tinggi dalam bekerja. 

Responsifitas   merupakan       kemampuan   pegawai   untuk   mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Responsifitas bagi pegawai Kantor Camat Siantar ditandai   

dengan   keselarasan   antara   program   dan   kegiatan   pelayanan   dengan 

kebutuhan  masyarakat. Berdasarkan  hasil  observasi  selama  penelitian ini 

berlangsung, para pegawai Kantor Camat Siantar sangat peka merespon berbagai 

perubahan dan tuntutan kebutuhan tersebut. 

Begitu juga halnya terhadap responsibilitas,  yang ditandai dengan 

terlaksananya prinsip-prinsip administrasi yang baik  atau  sesuai  dengan  ketentuan  

dan  peraturan  yang  berlaku  dalam pelayanan administrasi E-KTP. Meskipun 
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kenyataannya belum menunjukkan ketepatan waktu pelayanan (akibat Camat selalu 

meninggalkan kantor), namun responsivitas dan responsibilitas pegawai Kantor 

Camat Siantar sudah berjalan dengan baik dan sudah menjadi budaya kerja sejak 

kecamatan itu berdiri. 

Keterbatasan komunikasi, koordinasi, petunjuk, arahan dan pembinaan dari 

Camat kepada pegawainya, membuat para pegawai Kantor Camat Siantar 

berinisiatif menjadikan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam 

menetepkan mekanisme atau prosedur pelayanan kepada masyarakat (hasil 

penelitian yang dipaparkan dalam Bab.III). Mekanisme dalam proses atau prosedur 

pelayanan yang  ditetapkan berdasarkan peraturan tersebut, berdasarkan observasi 

peneliti dapat diterima, dipedomani dan diikuti oleh masyarakat pengguna jasa.   

Kesadaran melakukan   kebijakan   demi   kepentingan   publik   itu   menandakan   

tingginya akuntabilitas pegawai Kantor Camat Siantar.  

Sehingga dapat menunjukkan seberapa  besar  kebijakan  dan  kegiatan  

Pemerintah  Kecamatan  Siantar tunduk pada  ketentuan  pejabat  politik  yang  

dipilih  rakyat,  dalam hal  ini  Bupati Simalungun dan DPRD Simalungun yang 

menetapkan peraturan dan ketentuan itu. 

Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan tingkat responsivitas, 

responsibilitas dan akuntabilitas yang memadai, didukung pula oleh tingkat 

produktivitas pelayanan administrasi E-KTP yang tergolong tinggi, maka   dapat 

dipradiksikan  bahwa  tingklat  profesionalitas  pegawai  Kantor  Camat  Siantar 

dikatagorikan dengan nilai sedang. Meskipun dalam hal ini belum menghasilkan  

kualitas  pelayanan  yang  cepat  dan  bermutu  tinggi    sebagaimana tuntutan 

sebuah profesionalitas. Sebaliknya peran Camat Siantar dalam memimpin masih 

dirangukan dan profesionalitasnya dinilai rendah. 

 

Sistem Insentif. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Camat Siantar dijelaskan bahwa  setiap  

tahun  tambahan  penghasilan  di  luar  gaji  bagi  pegawainya  sudah dialokasikan  

oleh  APBD  Simalungun.  Sambil  menunjuk  rician  dokumen  pelaksana 

anggaran  SKPD  Kecamatan  Siantar  tahun  anggaran  2012  dijelaskan bahwa 

setiap bulan pegawainya menerima tambahan penghasilan berupa tambahan 

pengahasilan berdasarkan tempat bertugas dan tambahan penghasilan berdasarkan 

kondisi  kerja.   

Merujuk  pada  hasil  dokumentasi  terhadap  dokumern  pelaksana anggaran 

SKPD Kecamatan Siantar tahun 2012, ternyata segala tunjangan dan tambahan 

penghasilan tersebut hanya untuk PNS dan tidak untuk PTT maupun PHL. 

Sementara PTT dan PHL setiap bulannya hanya menerima penghasilan sebesar Rp. 

1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dialokasikan melalui anggaran 

belanja langsung program pelayanan administrasi perkantoran dengan item penyedia 

jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran. 
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Sistem insentif yang dialokasikan APBD Simalungun kepada SKPD 

Kecamatan Siantar belum merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai, 

walaupun diberikan di luar gaji pokok. Analisis tersebut didasari kenyataan bahwa 

pemberian  tambahan  itu  hanya  berdasarkan  status  dan  jabatan  seorang  

pegawai, bukan  atas  dasar  prestasi kerjanya.  Sehingga  bagi  pegawai  PTT  atau  

PHL  yang berprestasi atau yang bertugas  mengerjakan pekerjaan khusus tidak 

mendapatkan insentif. Setiap pegawai yang melaksanakan tugas khusus dari instansi 

vertikal seperti petugas administrasi E-KTP, petugas fasilitator keluarga berencana, 

pencatat curah hujan, pengurus penyaluran beras miskin, PNPM dan lain-lain 

mendapatkan honor atau  insentif  dari  instansi  yang  menugaskan  mereka.  

Namun  bagi  pegawai yang melaksanakan tugas khusus dari Pemerintah 

Kecamatan Siantar dianggap melaksanakan tugas rutin dan tidak mendapatkan 

tambahan penghasilan apa-apa. 

 

Visi-Misi. 

Berdasarkan observasi selama penelitian ini berlangsing diketahui bahwa visi 

dan misi Pemerintah Kecamatan Siantar tertuang dalam  rencana strategi (renstra) 

pembangunan Kecamatan Siantar. Renstra yang di dalamnya memuat visi, misi, 

tujuan dan sasaran pembangunan wilayah kecamatan itu menjadi acuan bagi para 

pegawai dalam menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan 

melakukan pelayanan kepada masyarakat, sesuai tugas pokok serta fungsinya  

masing-masing.   

Manurut  keterangan  informan  bahwa,  bahwa  fungsi renstra tersebut selain 

dapat mengarahkan program kegiatan secara jelas dan realistis, juga  dapat  

dijadikan  acuan  dalam  mengantisipasi  perkembanguan,  perubahan, tuntutan 

masyarakat dan tantangan masa depan Kecamatan Siantar. Tentunya visi, misi, 

tujuan dan sasaran pembangunan dalam renstra  kecamatan ini bertujuan untuk 

mengaktualisasikan renstra Kabupaten Simalungun.  Sehinggan renstra 

Kecamatan Siantar pun disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan 

berkelanjutan serta berorientasi pada pencapaian hasil yang diharapkan. Dalam 

rangka   menjabarkan renstra tersebut Pemerintah Kecamatan Bunguran Tengan 

mengeluarkan   SK Camat Nomor: 02 Tahun 2010, tentang visi, misi, tujuan dan 

sasaran pembangunan Kecamatan Siantar. 

 

Struktur Organisasi. 

Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap data pejabat eselon atau pejabat 

struktural  di  Kantor  Camat  Bunguran  Tangah  dapat  diketahui  bahwa  

struktur organisasi Kantor Camat Siantar sejak tahun 2010 dapat terisi semua. 

Tidak ada jabatan yang tidak diisi oleh pejabat struktural yang memenuhi 

syarat kompetensi pangkat/golongan dan masa kerja, sesuai ketentuan   UU Pokok 

Kepegawaian Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 maupun PP Nomor: 

12 Tahun 2002, tentang jabatan struktural. Selain itu tidak ada pejabat yang 
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merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt), seperti tahun-tahun sebelumnya.  

Tahun 2006, (pada awal dimekarkan) Kantor Camat Siantar hanya ditempatkan 

Camat (Nurizal, S.Sos, M.Si) dan didukung oleh   6 (enam) orang pegawai (2 

PNS dan 4 PTT). Pada tahun   2007,   Kasi. PMD dijabat oleh PNS golongan II/b 

sebagai Plt, tahun   2008 Kasi.PMD merangkap jabatan sebagai Plt. Kasi Trantib. 

Sejak pertengahan tahun 2008 sampai pertengahan tahun 2010, Sekcam. Siantar 

merangkap jabatan sebagai Plt. Camat Siantar.  Struktur organisasi Kantor Camat 

Siantar baru dapat terpenuhi secara lengkap sesuai syarat kepangkatan/golongan dan 

ketentuan yang berlaku mulai 6 Juli 2010. 

Lengkapnya  pejabat  eselon  yang  menduduki  jabatan  dalam  struktur 

organisasi Kantor Camat Siantar itu menandakan telah terdapat hirarki yang jelas 

dan formal dalam sistem pemerintahan Kecamatan Siantar. Menurut  Kasi.  

Pemerintahan  Kecamatan  Siantar  ketika  diwawancarai bahwa dalam struktur 

tersebut pernah diberlakukan pembagian tugas melalui sebuah job descriptions yang 

ditetapkan dengan  SK Camat Siantar dan sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. 

 

Kerja Sama. 

Berdasarkan observasi selama penelitian ini berlangsung, kerja sama antar 

sesama pegawai Kantor Camat Siantar dapat dikatagorikan baik, begitu juga 

kerja sama antara pegawai dengan para Kasi. dan Kasubbag, kerja sama antar 

sesama Kasi., kerja sama antar sesama Kasubbag., serta kerja sama  antara Kasubag. 

dengan Kasi. Baiknya kerja sama tersebut dipradiksi karena mereka merasa 

senasib dan sama-sama pernah merasakan masa yang menyenangkan dengan 

prestasi yang membanggakan.  

Namun yang tampak kurang harmonis adalah kerja sama antar Camat dengan 

Sekcam., dengan Kasi., dengan Kasubbag., dan dengan pegawai, bahkan dengan 

sejumlah masyarakat. Begitu juga kerja sama antara Sekcam dengan Kasi., dengan 

Kasubbag., dengan pegawai dan dengan sejumlah masyarakat, tampak kurang 

harmonis, meskipun masih terlihat ada komunikasi antara mereka dengan Sekcam. 

Siantar. Kerja sama yang tidak harmonis itu ditandai banyaknya keluhan,  

banyaknya  pengawai  yang  menghindari  penugasan,  mangkir  dalam jam kerja, 

datang dan pulang tidak tepat waktu dan lain-lain. 

Kelima faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai tersebut, tidak 

satupun yang  terlaksana  dengan  baik  di  Kantor  Camat  Siantar.  Dipradiksikan  

hal tersebut  merupakan  penyebab  menurunnya  kenerja pegawai  Kantor  Camat  

Bunguran Tengah,  sehingga  lambat  atau  cepat  akan  berpengaruh  kepada  

proses  pelayanan administrasi  E-KTP.  Meskipun  diakui  sejumlah  nara  sumber  

bahwa  sampai  saat  ini 

kinerja pelayanan administrasi E-KTP paling baik bila dibandingkan dengan 

pelayanan dibidang lainnya. Diprediksikan pula bahwa untuk mengembalikan kinerja 

pegawai yang pernah menghantarkan prestasi Kecamatan Siantar menjadi kecamatan 

teladan, membutuhkan peran kepemimpinan dan perhatian Camat melalui 
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pendekatan teknik atau prinsip kepemimpinan yang tepat, dalam rangka memulihkan 

kembali budaya kerja, kedisiplinan, kerja sama, motivasi, produktivitas dan 

sebagainya yang pernah membanggakan. 

 

4.5 Pembahasan 

Strategi Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Kantor Camat Dalam 

Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat 

Strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara 

atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam rangka untuk 

memotivasi bawahan dalam suatu organisasi, sangat ditentukan oleh kepiawaian 

seorang   pimpinan   untuk   memahami   faktor-faktor   motivasi   sebagai   daya 

pendorong atau penguat (reinforcement) sehingga individu tergerak untuk bekerja 

dalam mencapai tujuan organisasi.  Oleh sebab itu, pemahaman terhadap motivasi 

sangat  penting  artinya  bagi pimpinan.   Tidak  sepenuhnya penghargaan dalam 

bentuk financial menjadi alat motivasi utama. Hal ini dikarenakan rencana 

organisasi bisa saja tidak lengkap dalam hal kompensasi financial baik dalam 

bentuk   gaji,   tunjangan,   bonus,   komisi  dan   sebagainya.   Dengan  demikian 

diperlukan tindakan-tindakan sederhana untuk memotivasi tanpa harus bergantung 

kepada kompensasi financial. (Robbins dan Judge, 2007). 

Pada intinya usaha untuk meningkatkan motivasi kerja adalah suatu 

keterampilan dalam memadukan kepentingan pegawai dan kepentingan organisasi 

sehingga keinginan-keinginan pegawai dipuaskan bersamaan dengan tercapainya 

sasaran-sasaran organisasi. Motivasi mempengaruhi kerja seseorang sebesar 80% 

sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi adalah faktor penting bagi keberhasilan 

kerja (Batubara dalam Rimawati, 2001). Dalam fungsinya sebagai salah satu 

variabel penting yang mempengaruhi prilaku pegawai dalam lingkungan kerja, 

motivasi memiliki dampak pada produktivitas kerja pegawai tersebut. 

Ditempat penelitian ini berlangsung dapat dilihat beberapa teknik  yang 

dilakukan oleh Camat dalam memotivasi bawahannya. Adapun teknik tersebut 

meliputi   :   Teknik   Persuasif   dan   Komunikatif,   Teknik   Fasilitas,   Teknik 

Keteladanan  dan  Pelayanan.  Beberapa  teknik  tersebut  dapat  dirinci  sebagai 

berikut. 

 

Kepemimpinan  Camat  Dalam  Mengunakan  Teknik  Persuasif  Dan 

Komunikatif 

Kepemimpinan Camat Dalam Mengunakan Teknik Persuasif 

Teknik Persuasif dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintahan 

maupun non pemerintahan Teknik/cara kepemimpinan seorang pemimpin dalam 

memotivasi kerja pegawai/bawahannya dalam bekerja sangat diharapkan agar 

bawahan dapat lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Teknik persuasif 

dalam kepemimpinan pemerintahan adalah strategi camat dalam membujuk 



 

52 
 

bawahan untuk bekerja lebih rajin. Bujukan biasanya termasuk strategi lunak dan 

baik,  maka dilakukan dengan  lemah  lembut. Jadi dengan teknik  persuasif  ini 

pemimpin pemerintahan melakukan pendekatan bujukan dimana untuk memotivasi 

bawahan dipergunakan strategi pemanjaan dengan begitu bawahan melaksanakan 

pekerjaan karena alasan baik hatinya atasan. (Syafiie, 2003:41) 

Di Kantor Camat Kecamatan Siantar  Kabupaten Simalungun dapat  di 

katakan bahwa kepemimpinan camat dalam menggunakan teknik persuasif dalam 

kepemimpinannya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari 

hasil wawancara dimana pimpinan selalu melakukan bujukan-bujukan kepada 

pegawai yang bekrja pada Sekretariat Kecamatan Siantar  Kabupaten Simalungun, 

bujukan-bujukan yang dilakukan pimpinan berupa ajakkan, himbauan dan nasehat 

yang diberikan secara langsung biasanya bujukan-bujukan yang dilakukan pimpinan 

pada saat apel pagi, rapat staf dan dalam ruang kerja para pegawai agar setiap 

pegawai tetap melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan fungsinya masing- masing   

sehingga   dapat   bertanggung   jawab   terhadap   pekerjaannya.    

Dapat diketahui bahwa kepemimpinan camat dalam memotivasi pegawainya 

dengan mengunakan teknik persuasif sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Syafiie (2003:41), dimana teknik persuasif merupakan suatu strategi yang harus 

dimiliki seorang pemimpin yaitu camat dalam membujuk bawahannya agar dapat 

termotivasi untuk bekerja lebih rajin dan menanamkan kesadaran betapa pentingnya 

menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan bersama. 

 

Kepemimpinan Camat Dalam Mengunakan Teknik Komunikatif 

Komunikasi sangat diperlukan dalam keseluruhan interaksi antar manusia, 

tidak terkecuali antara pelatih dan peserta pelatihan atau antar staf dan pimpinannya. 

Tanpa komunikasi antar manusia di dalam organisasi, sumber daya yang ada akan 

mengalami disintegrasi. Artinya, sumber daya insani yang ada pada 

lembaga/instansi tidak banyak berbeda dengan setumpuk benda mati yang pasif. 

dalam kepemimpinan pemerintahan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat 

penting, dimana seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan pegawainya 

dengan sebaik mungkin dengan mengunakan bahasa yang mudah di mengerti dan 

dalam menuliskan pesan dengan jelas, seperti yang dikemukakan oleh Syafiie 

(2003:41), agar apa yang disampaikan oleh pimpinan dapat dengan mudah 

dipahami oleh bawahan, sehingga bawahan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. 

Di Kantor Camat Kecamatan Siantar dapat dikatakan bahwa teknik 

kepemimpinan Camat dalam mengunakan teknik komunikatif dalam memberikan 

dorongan atau motivasi kepada pegawai dengan cara berbahasa yang baik dan 

benar, menuliskan pesan dengan jelas dan menggunakan pengeras suara yang 

memadai sudah cukup berjalan dengan baik, hal tersebut dapat terlihat pada saat 

pimpinan dalam memberikan pesan atau perintah kepada bawahan dimana 

pimpinan sudah mengunakan bahasa yang baik dan benar sehingga pegawai yang 
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bekerja pada Sekretariat Kecamatan Siantar dapat dengan mudah memahami apa 

yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaantugasnya, 

Seperti yang di kemukakan oleh Syafiie (2003:41), bahwa dalam memperlancar 

pekerjaan agar apa yang teknik kepemimpinan Camat dalam memotivasi kerja 

(Charlo Castoby)186, menjadi tujuan organisasi, seseorang pimpinan harus 

melakukan hubungan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu komunikasi, yaitu apa 

yang diinginkan oleh pimpinan sebagai pemberi pesan sama dengan apa yang 

diterima  oleh  bawahan.  Itulah  sebabnya  disebut  dengan  komunikasi.  Hal  ini 

dilakukan oleh pimpinan agar apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut dapat 

tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Berdasarkan  hasil penelitian dilapangan dapat  dilihat  bahwa,  pimpinan 

unit kerja Sekretariat Kecamatan Siantar dalam melakukan strategi peningkatan 

motivasi kerja pagawai sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

motifasi kerja pegawai, hal tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh Camat 

Siantar untuk meningkatkan semangat kerja pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

 

Kepemimpinan Camat Dalam Mengunakan Teknik Fasilitas 

Teknik  fasilitas disini adalah fasilitas yang menyangkut  dengan semua 

kebutuhan  pegawai,   dengan  terpenuhinya  segala  kebutuhan  maka  pegawai 

tersebut akan lebih semangat dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sudah 

semestinya  oleh  pimpinan  untuk  mengajukan  permohonan  untuk  memenuhi 

segala kebutuhan-kebutuhan pegawai, dalam kepemimpinan pemerintahan 

merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin 

dalam mengerakan bawahannya melalui beberapa cara, dimana teknik fasilitas ini 

menyangkut  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi oleh  seorang  pemimpin  terhadap 

kebutuhan  pegawainya  agar  dapat   memotivasi/mendorong  pegawai/bawahan 

dalam bekerja. Seperti yang di kemukakan oleh Syafiie (2003:41), teknik fasilitas 

dalam kepemimpinan pemerintahan adalah strategi pemerintah, seperti camat dalam  

memberikan  fasilitas  kepada  bawahan  untuk  memperlancar  pekerjaan karena 

bawahan tersebut terikat oleh pemberian tersebut, hal ini disebut dengan kekuatan 

pemberian. Misalnya sebagai berikut : 

a. Pemberian uang misalnya kenaikan gaji honorer dan bebagai tunjangan. 

b. Pemberian barang misalnya, motor dinas dan berbagai peralatan lainnya.  

c. Pemberian tempat misalnya jabatan yang diberikan kepada seseorang.  

d. Pemberian waktu misalnya kenyamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. 

 

Memberikan pemberian tersebut di atas merupakan hal yang penting untuk 

memotivasi kerja pegawai/bawahan, menumbuhkan disiplin diri dan menumbuhkan 

tanggung jawab dalam bekerja, selain itu, tujuan dari pemberian fasilitas-fasilitas 

tersebut diharapkan para pegawai bisa lebih kreatif lagi dalam bekerja sehingga 

mampu memberikan hasil kerja yang baik. 
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Di Kantor Camat Kecamatan Siantar teknik kepemimpinan yang dilakukan 

oleh pimpinan dalam memotivasi kerja pegawai seperti yang dikemukakan oleh 

Syafiie (2003:41) dalam bentuk pemberian berupa, uang, barang, tempat/jabatan 

dan pemberian waktu misalnya kenyamanan, ketertiban dan  kesejateraan  pada  

dasarnya  sudah  berjalan  hanya  saja  belum  maksimal, karena adanya beberapa 

dari pemberian diatas belum dilakukan oleh pimpinan yang sangat mempengaruhi 

motivasi pegawai, misalnya dalam pemberian uang seperti kenaikan gaji honorer 

serta pemberian rumah dinas dan motor dinas belum dapat dilakukan oleh pimpinan 

secara maksimal dikarenakan keputusan terhadap hal tersebut diatas harus 

menunggu keputusan atau persetujuan dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah 

Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Berkaitan dengan  hal  tersebut  salah  satu  

penyebab  motivasi  pegawai  di  Kantor  Camat itu rendah di karenakan strategi 

camat yang belum maksimal  dalam  memenuhi  kebutuhan  pegawainya  melalui  

teknik  fasilitas.  

Melihat hal tersebut sangat   diperlukan   peran   seorang   pimpinan   dalam 

mengunakan  teknik  kepemimpinannya  yaitu  melalui  teknik  fasilitas,  dengan 

teknik fasilitas ini seorang pimpinan dapat  melihat kebutuhan apa yang dapat 

diberikan kepada pegawai sehingga pegawai dapat  termotivasi dalam bekerja. 

apabila seorang pemimpin dapat mengetahui mengenai kebutuhan-kebutuhan 

tersebut  agar dapat  menumbuhkan semangat  kerja pegawai itu  sendiri dengan 

begitu pegawai/bawahan akan termotivasi dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. 

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, fasilitas yang 

diberikan belum memadai sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan terkendala dengan 

kurangnya fasilitas yang tersedia, hal ini sesuai dengan penjelasan Sekretaris   

Kecamatan   (Sekcam).   Jika   hal  tersebut   belum   memadai   maka kelancaran 

dalam pekerjaan pegawai akan terganggu. 

 

Kepemimpinan Camat Dalam Mengunakan Teknik Keteladanan dan 

Pelayanan 

Kepemimpinan Camat Dalam Mengunakan Teknik Keteladanan 

Sikap  dan  sifat  seorang  pemimpin  akan  berpengaruh  besar  kepada 

pegawai. Teknik keteladanan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah strategi 

pimpinan atau Camat dalam memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. 

Keteladanan pemimpin adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang baik, yang 

patut ditiru oleh bawahan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam tugasnya 

sebagai pemimpin, baik tutur kata ataupun perbuatannya yang dapat diterapkan 

dalam lingkungan pekerjaan. dari definisi diatas dapat dipahami bahwa teknik 

keteladanan merupakan upaya atau cara yang dilaksanakan oleh pemimpin dengan 

tujuan agar bawahan mau meniru segala perbuatan yang dilakukannya. misalnya 

dalam bekerja pimpinan selalu bertanggung jawab atas tugasnya dan juga dalam 

bekerja pimpinan mulai dan berhenti sesuai dengan waktu yang ditetapkan jadi 
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dengan  begitu  secara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  bawahannya  dalam 

bekerja. (Hasibuan:2009:193). 

Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  dikatakan  bahwa  Kepemimpinan 

Camat dalam memberikan keteladanan kepada bawahan/pegawai yang ada di 

Kantor Camat Kecamatan Siantar dalam bekerja sudah dilakukan oleh pimpinan  

dengan  baik.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  upaya  yang  sudah dilakukan oleh 

pimpinan dengan cara-cara yang dilakukan pimpinan, dimana pimpinan dalam 

memberikan keteladanan yang baik kepada pegawai, pimpinan selalu 

mencerminkan sikap disiplin baik pada saat apel, masuk kantor dan pulang kantor 

sesuai dengan waktu  yang ditentukan, serta dalam menjalan kan tugas 

pimpinan selalu bertanggung jawab, serta selalu memberikan dorongan berupa 

nasehat kepada pegawai dengan tujuan pegawai dapat termotivasi untuk lebih baik 

lagi dalam melaksanakan tugasnya sehingga apa yang menjadi tujuan pimpinan 

dalam memajukan organisasi dapat tercapai. 

 

Kepemimpinan Camat Dalam Mengunakan Teknik Pelayanan 

Pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, 

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan 

di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik  oleh  birokrasi  publik  

merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  fungsi Aparatur Negara sebagai abdi 

masyarakat di samping sebagai abdi negara untuk mensejahterakan  masyarakat  

(Warga  Negara).  Apalagi  saat  ini  masyarakat semakin sadar apa yang menjadi 

hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam  hidup  bermasyarakat,  

berbangsa,  dan  bernegara.  Masyarakat  semakin berani untuk mengontrol apa yang 

dilakukan pemerintahannya. Menurut Supriyanto dan Sugiyanti (2001:38), 

pelayanan sebagai upaya untuk membantu, menyediakan atau mengurus keperluan 

orang lain. Keperluan atau sesuatu yang disampaikan, disajikan atau dilakukan oleh 

pihak yang melayani kepada pihak yang dilayani dinamakan layanan. 

Di Kantor Camat Kecamatan Siantar teknik kepemimpinan yang dilakukan 

oleh pimpinan dalam memotivasi kerja pegawai seperti yang dikemukakan oleh 

Supriyanto dan Sugiyanti (2001:38), pelayanan sebagai upaya untuk membantu, 

menyediakan atau mengurus keperluan orang lain. Keperluan atau  sesuatu  yang  

disampaikan,  disajikan  atau  dilakukan  oleh  pihak  yang melayani  kepada  pihak  

yang  dilayani  dinamakan  layanan.  Dalam melakukan pelayanan publik pimpinan 

unit kerja Sekretariat Kecamatan Siantar sudah menunjukkan bagaimana pelayanan 

yang seharusnya dilakukan oleh pegawainya mulai dari  penyambutan,  pengarahan  

sampai  dengan  bahasa  yang  digunakan.  

Melihat   hal   tersebut   sangat diperlukan peran seorang pimpinan dalam 

mengunakan teknik kepemimpinannya yaitu melalui pelayanan, apabila seorang 
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pemimpin dapat memberikan contoh pelayanan yang seharusnya dilakukan maka 

pegawainya juga akan mengikuti contoh yang pernah dilihat dari pimpinanya. 

Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan, pelayanan yang 

diberikan sudah memadai, setiap ada masyarakat yang datang untuk melakukan 

suatu pengurusan sudah ada penyambutan dan pengarahan dari pegawai,  sehingga 

masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam urusannya. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan masyarakat setempat yaitu pelayanan yang sudah memadai tanpa 

dipersulit dalam suatu pengurusan dan tidak dipungut biaya dalam setiap 

pengurusan. 

Berdasarkan hasil penelitian dari rincian-rincian diatas, dapat kita ketahui 

bahwa pimpinan unit kerja Sekretariat Kecamatan Siantar sudah melakukan upaya-

upaya untuk melakukan peningkatan motivasi kerja pegawai dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat.  

 

Faktor-Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja 

Dalam melakukan pencapaian kinerja pegawai pada Kantor Camat Pinggir 

Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa faktor penghambat antara lain : 

1. Tidak adanya alat ukur standar peningkatan kinerja 

Dalam  melakukan  penilaian  kinerja  pegawai  hendaknya  terdapat  standard 

yang  dapat  dijadikan  sebagai  alat  ukur  dimana  alat  pengukur  tersebut 

ciri-cirinya adalah mudah digunakan, dapat dipercaya, menunjukkan perilaku 

yang kritikal, dapat didiversifikasi oleh orang lain, mengukur kinerja   yang 

ditampilkan secara reguler. 

2. Tidak adanya pencatatan hasil penilaian kinerja pegawai 

Penilaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh pimpinan organisasi harus 

tercatat secara akurat dan lengkap dalam arsip kepegawaian setiap pegawai hal 

ini dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui perkembangan kinerja yang 

ditunjukkan oleh pegawai 

3. Kurangnya kemampuan pegawai 

Dengan adanya keterbatasan kemampuan pegawai ini terutama kemampuan 

pegawai dalam melakukan pekerjaan dan dalam mencapai target kerja maka 

akan berakibat pada hasil kerja atau kinerja yang di hasilkan dimana hasil 

kerja yang dihasilkan kurang berkualitas dan target kerja tidak tercapai. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya,  maka dapat  disimpulkan 

bahwa selama ini Kantor Camat  melalui pimpinanya telah melakukan  strategi 

peningkatan motivasi kerja pegawai, pimpinan unit kerja Sekretariat Kecamatan 

Siantar sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan motivasi kerja dan  

bertanggung  jawab  terhadap  tugas-tugasnya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat melalui 

Indikator kempemimpinan Camat dalam menggunakan teknik Persuasif dan 

Komunikatif, kempemimpinan Camat dalam menggunakan teknik Fasilitas, 

kempemimpinan Camat dalam menggunakan teknik Keteledanan dan Pelayanan. 

Upaya  yang  sudah dilakukan oleh pimpinan unit  kerja Sekretariat  Kecamatan 

Siantar  sudah mulai meningkatkan motivasi kerja pegawai dari sebelumnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  melalui  kesempatan  ini  penulis 

ingin menyampaikan beberapa rekomendasi atau saran untuk perbaikan dimasa 

yang akan datang, sebagai berikut : 

1. Pimpinan unit kerja Sekretariat Kecamatan Siantar untuk terus melakukan 

upaya peningkatkan motivasi pegawai agar menjadi kebiasaan bagi pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya di Kantor Camat Siantar. 

2. Mengusahakan  terpenuhinya  fasilitas-fasilitas  yang  dibutuhkan  baik  

yang dibutuhkan pegawai maupun fasilitas kantor. 

3. Meningkatkan perhatian kepada pegawai Honorer/THL agar pegawai 

tersebut lebih termotivasi terhada pekerjaanya. 

4. Menempelkan  jadwal  masuk  dan  keluar  kantor  sesuai  dengan  

ketentuan disetiap ruangan kerja pegawai Kantor Camat Siantar. 

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan agar dapat 

bermanfaat dalam pencapaian Strategi Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Kantor  

Camat  Dalam  Memberikan  Pelayanan  Kepada  Masyarakat  di  Kantor Camat   

Kecamatan   Panton   Reu   Kabupaten   Aceh   Barat   melalui   Strategi 

peningkatan motivasi kerja yang diterapkan oleh Camat Siantar.  
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