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MOTTO

Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka, Allah dan Rasul-Nya, serta orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada Allah Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. Kata “i’malû” berarti beramallah.
Kata ini juga bisa berarti “bekerjalah”.1 (QS. At-Tawbah Ayat 105)
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Al Qur’an dan Terjemahan Surat At Tawbah Ayat 105

ABSTRAK
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja pegawai merupakan
suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi. Organisasi atau
instansi perlu mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan pegawai sebagai
landasan untuk memperbaiki kelemahan dan menguatkan kelebihan dalam rangka
meningkatkan produktifitas dan pengembangan pegawai sehingga kinerja pegawai
pada setiap instansi harus dioptimalkan demi tercapainya tujuan instansi tersebut.
Untuk itu perlu dilakukan penilaian tingkat kinerja melalui beberapa indikator
pengukuran kinerja seperti kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas,
kemandirian, dan komitmen kerja. Indikator pengukuran ini dimaksudkan untuk
mengetahui tingkat kinerja dari pegawai sudah sesuai dengan harapkan atau
belum. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kinerja Pegawai
Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari secara
umum dapat dikatakan sudah baik, berdasarkan dari data hasil capaian kinerja
yang ada. Namun terdapat beberapa kekurangan pada beberapa aspek yang perlu
dibenahi lagi.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penentu keberhasilan implementasi
kebijakan dan pelayanan publik pada birokrasi atau lembaga-lembaga negara
proses penyelenggaraan Pemerintahan. Atas dasar ini Pemerintah Menerbitkan
Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
dengan tujuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mewujudkan sistem merit dalam kebijakan dan
manajemen ASN, profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai
perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.2
Kebijakan ini merupakan penyempurnaan kebijakan tentang kepegawaian
sebelumnya. Selain itu ASN menjadi isu sentral secara nasional dari segi kinerja
dan disiplinnya. Untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan, prestasi kerja
dan kesejahteraan ASN daerah, pemerintah memberikan kewenangan untuk
mengatur hal tersebut dengan kebijakan ditingkat daerah.
Kelancaran penyelenggaraan tugas dan pembangunan nasional sangat
tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pada kesempurnaan
aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Instansi pemerintah
sekarang dituntut untuk menciptakan kinerja pegawai yang tinggi guna
pengembangan pelayanan publik. Pemerintah harus mampu membangun dan
2

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, hlm 19.
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meningkatkan kinerja didalam lingkungannya. Keberhasilan pemerintah tersebut
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor penting adalah sumber daya
manusia, kerena sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan dari
tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber
daya lainnya yang dimiliki oleh pemerintah.
Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta
untuk memajukan kesejahteraan umum, maka tidak terlepas dari peran Pegawai
Negeri, sehingga diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai warga negara
Indonesia maupun sebagai aparatur negara. Aparatur di bidang administrasi
adalah pegawai negeri tersebut.
Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri
yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar
1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya
guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan
tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.
Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut
adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil.
Kepegawaian merupakan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan
penggerak dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat pelayanan. Dalam
melaksanakan suatu pekerjaan, pegawai tidak terlepas dari aturan-aturan yang
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telah dibuat dan ditetapkan oleh organisasi dimana pegawai tersebut
mengembangkan keahliannya.3
Dengan mematuhi peraturan yang berlaku dalam organisasi, diharapkan
dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang dimiliki individu tersebut.
Aturan yang ada dalam sebuah organisasi biasanya tercermin dalam suatu
tindakan disiplin. Jika pegawai dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik,
maka kinerja yang dimiliki oleh pegawai akan lebih baik dan berkualitas dari
sebelumnya. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu
tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Kriteria keberhasilan
ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada
tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui
karena tidak ada tolak ukurnya4.
Kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam jangka
waktu tertentu. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap
instansi termasuk pada Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, karena
kinerja merupakan cerminan bagi kemampuan instansi dalam mengelola dan
mengalokasikan pegawainya, oleh karena itu kinerja para pegawai mempunyai
pengaruh yang sangat penting bagi berlangsungnya kegiatan instansi dan
berpengaruh bagi proses tujuan instansi.

3

http://www.google.com/jurnal tentang tingkat kinerja pegawai negeri sipil, akses 10
September 2019.
4
Mohamad Mashun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik,(Yogyakarta;BPFE,2013),hlm. 25
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Manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi organisai,
tetapi juga menejer dan individu. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi
antara lain adalah dalam menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan
individu, meperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, dan
lain sebagainya.
Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen penilai
untuk menilai kinerja pegawai dengan cara membangdingkan kinerja atas kinerja
dengan uraian pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing pegawai dalam
mengembangkan kualitas kerja, pembinaan selanjutnya, tindakan perbaikan atas
pekerjaan yang kurang sesuai, serta untuk keperluan yang berhubungan dengan
ketanaga kerjaan lainnya.
Kecamatan Batin XXIV merupakan suatu instansi pelaksana kebijakan
daerah di bidang pemerintahan di wilayah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi,
dimana keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam instansi
tergantung pada kinerja para pegawai yang ada di instansi ini, pentingnya disiplin
kerja dan kinerja pegawai yang ada pada Kecamatan Batin XXIV. Berkaitan
dengan Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Batin XXIV dan kenyataan di
lapangan berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat keluhan-keluhan dari
orang-orang atau para pegawai yang sering berurusan. Kinerja aparatur
pemerintah yang belum professional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
seperti kurangnya persiapan, pengawasan, serta pengendalian sehingga banyak
yang merasa tidak puas atas hasil kinerja yang diberikan dari para pegawai di
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Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari kepada orang-orang atau
para pegawai yang sering berurusan dikarenakan pegawai sering berulang kali
mengurus suatu keperluan administrasi dan itu membutuhkan waktu yang cukup
lama serta hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Apabila pimpinan dalam
hal ini camat tidak dapat mengantisipasi dan memperbaiki perilaku pegawai serta
sistem di instansi tersebut, tentunya yang ditimbulkan adalah budaya organisasi
yang tidak baik.
Seperti yang dikatakan oleh ibu Nur Indah Sari salah satu masyarakat
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari pada saat wawancara dengan
penulis bahwa:
“Menurut ibu untuk pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan
Batin XXIV ini masih belum memuaskan, saat kami mengurus sesuatu
keperluan administrasi pelayanan yang ada sangat lamban, kandang bisa
membutuhkan jangka waktu lama untuk menyelesaikan satu keperluan”
Berdasarkan observasi masih ditemukan bahwa untuk yang datang tepat
waktu dan pulang tepat waktu di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten
Batang Hari masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak taat akan aturan,
masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang datang terlambat dan pulang tidak pada
waktunya ini dapat berdampak pada kinerja yang tidak maksimal. Fenomena
kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari belum seperti yang diharapkan, hal ini juga bisa dilihat
dari pegawai yang kurang menanggapi prosedur yang sudah ditetapkan oleh
Kantor Camat tersebut, sehingga masih banyaknya pegawai yang pada saat jam
kerja tidak berada ditempat.
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dalam bentuk karya ilmiah
(skripsi) dengan judul: “Tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi”.
B . Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar tidak menjadi kerancuan
dalam proposal skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahannya dengan
rumusannya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin
XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil
di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi?
3. Apa upaya atau solusi factor penghambat Tingkat Kinerja Pegawai Negeri
Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi
Jambi?
C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian skripsi ini diperlukan agar pembahasan
dan tujuan terarah dan tidak menjalar menjadi luas, dengan ini maka penulis akan
membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya pada tingkat
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten
Batang Hari Provinsi Jambi selama 2 bulan penelitian dari Agustus sampai
Oktober tahun 2019.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak
dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah keadaan
yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan rangka penulisan
proposal skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui apa factor pendukung dan penghambat tingkat kinerja
Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang
Hari Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui apa upaya atau solusi factor penghambat Tingkat Kinerja
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang
Hari Provinsi Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau
kegunaan bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan penelitian ini
sebagai berikut:
a. Untuk mengembangkan teori keilmuan khususnya ilmu pemerintahan yang
berkaitan dengan tingkat kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan
Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
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b. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pemikiran
tentang tingkat kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari.
c. Bagi Penulis, hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk
memperoleh program gelar proses sarjanasastara satu (S1) pada jurusan Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Syari’ah, UIN Sulthan Thaha Saiffudin Jambi.
E. Kerangka Teori
Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkap
konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori
mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (eplantion), meramalkan
(prediction) dan pengendalian (control) suatu gejala. Sedangkan kerangka teoritis
didefinisikan sebagai suatu model konseptual tentang bagaimana teorisasi dari
suatu hubungan antara masing-masing faktor yang telah didefinisikan sebagai
penting untuk masalah.5
Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan
dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat,
maka penulis menganggap perlu kerangka teori sebagai landasan berfikir guna
mendaptkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan proposal skripsi ini
maka saya menggunakan teori kinerja dari Bernadin dan Rusel (dalam
Ruky,2002) memberikan pengertian kinerja sebagai berikut “performance is
defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity
during time period”, artinya prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil
5

Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, Cet,ke 3, (Bandung ; Refika Aditama, 2012)

hlm, 91
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yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun
waktu tertentu.6 Kemudian teori dari McKenna dan Beech (1995) untuk mengukur
kinerja secara individual, ada bebearapa indikator-indikator yang sering
digunakan untuk menilai kinerja individu pegawai adalah pengetahuan,
kemampuan dan keterampilan pada pekerjaan, sikap kerja, diekspresikan sebagai
antusiasme, komitmen dan motivasi, kualitas pekerjaan, dan interaksi. Teori
kinerja ini penulis menganggap sangat tepat dengan penilitian yang dilakukan di
Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi jambi.
F. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep
satu dengan yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.7 Agar peneliti lebih
terarah dan tepat maka penulis menganggap perlu kerangka konseptual sebagai
landasan berpikir guna mendaptakan konsep yang benar dan tepat dalam
penyusunan skripsi ini maka saya menggunakan konsep sebagai berikut :
1. Kinerja
Pengertian kinerja karyawan menurut Simamora adalah tingkat hasil kerja
karyawan dalam mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan yang diberikan.
Kinerja adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan Simamora,“Kinerja adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program

6

https://teorionline.wordpress.com/2010/01/25/teori-kinerja/amp/, akses tanggal 11
November 2019
7
https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/, akses tanggal 11
Noveber 2019
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atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.8
Teori kinerja ini penulis pakai untuk membahas dan dijadikan sebagai tolak ukur
mengenai tingkat kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari.
Pengertian kinerja menurut Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2018 tentang
tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi
Jambi, dalam bab 1 pasal 1 ayat 16 “Kinerja adalah hasil kerja yang dipakai oleh
setiap pegawai dari suatu kegiatan pada satuan organisasi yang telah direncanakan
dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi”.9
Pengertian kinerja (Prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya.10 Mangkunegara menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan
menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi, kinerja individu adalah
hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar
kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari
kinerja individu dengan kinerja kelompok (Mangkunegara, 2005).
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi

8

Reza Surya dan Santosa Tri Hananto, Pengaruh Emotional Quotient Auditor Terhadap
Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik, Perspektif, 2004 Volume 9, hlm 1
9
Peraturan gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan pegawai negeri
sipil di lingkungan pemerintah provinsi jambi, hlm 4.
10
Anwar Prabu Mangkumanegara, evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, (Bandung;
Refika aditama,2005), hlm 67
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bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral
maupun etika.11
Dari beberapa definisi yang diangkat dari pendapat dan pandangan yang
dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa pengertian kinerja dalam penelitian ini adalah suatu hasil kerja
yang dicapai oleh masing-masing pegawai yang dalam pelaksanaan tugas
pekerjaan berdasarkan ukuran dan waktu yang telah ditentukan guna mewujudkan
tujuan organisasi. Penulis juga dapat pijakan untuk menggali secara mendalam
mengenai tolak ukur kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan Batin
XXIV Kabupaten Batang Hari.
Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu tujuan,
ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan
strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan
mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi
terhadap setiap personel. Walaupun demikian, penentuan tujuan saja tidaklah
cukup, sebab itu dibutuhkan ukuran, apakah seseorang telah mencapai kinerja
yang diharapkan. Untuk kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap
tugas dan jabatan memegang peranan penting.
2. Indikator Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan
menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan.
11

Prawirosentono, Suryadi, Kebijakan Kinerja Karyawan, (Yogyakarta; BPFE, 1999),

hlm2

12

Menurut Bernardin dan Russel (2003) kriteria dalam pengukuran kinerja
adalah sebagai berikut:
a. Kualitas (quality) yaitu merupakan tingkat sejauhmana proses atau hasil
pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan
yang diharapkan.
b. Kuantitas (quantity) yaitu merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya
jumlah rupiah, unit dan siklus kegiatan yang dilakukan.
c. Ketepatan waktu (timeliness) yaitu merupakan sejauh mana suatu
kegiatan

diselesaikan

pada

waktu

yang

dikehendaki,

dengan

memperhatikan koordinasi output lain.
d. Efektivitas (cost effectiveness) yaitu tingkatan dimana penggunaan
sumber daya organisasi berupa manusia, teknologi dan keuangan
dimaksimalkan

untuk

mendapatkan

hasil

yang

tertinggi

atau

pengurangan kerugian dari tiap unit.
e. Kemandirian (need for supervision) yaitu tingkatan dimana seorang
karyawan dapat melakukan pekerjaannya tanpa perlu meminta
pertolongan atau bimbingan dari atasannya.
f. Komitmen Kerja (interpersonal impact) yaitu dimana seorang pegawai
merasa percaya diri, punya keinginan yang baik dan bekerjasama
dengan rekan kerja.
Penerapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi
indicator kinerja melalui system pengumpulan dan pengelolahan data / informasi
untuk menentukan capaian tingkatan kinerja program organisasi. Keberhasilan
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organisasi dalam mencapai tujuan dapat diketahui dengan menggunakan evaluasi
atau penilaian kegiatan organisasi tersebut berdasarkan pertauran, norma dan etika
yang berlaku. Penilaian kinerja dalam kurun waktu tertentu ini disebut dengan
pengukuran kinerja organisasi, hasilnya dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan
kegiatan organisasi.12
3. Pegawai Negeri Sipil
Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa
mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju
kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu
yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja
tersebut. Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat
menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian
tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk
menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan. Manusia yang
terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai.
Pengertian Pegawai Negeri Sipil di UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara. Di dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara ada
terminologi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur
Sipil Negara terdiri dari 2 yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara
Pegawai Negeri Sipil dedifikasi dalam angka 3 yang berbunyi “Pegawai Negeri
Sipil yang kemudian disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang

12

http://media.neliti.com, akses tanggal 1 oktober 2019
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memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk pengadaan jabatan pemerintahan.13
A.W. Widjaja berpendapat bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja
manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa
dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja
sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).14
Musanef berpendapat bahwa pegawai adalah orang-orang yang melakukan
pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari
pemerintah atau badan swasta.15
Dari beberapa defenisi pegawai yang telah dikemukakan para ahli tersebut
diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah pegawai mengandung pengertian Pegawai
negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas
negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan

dan

digaji

menurut

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.5Pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota
Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Karena dalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada Pegawai Negeri Sipil,
maka selanjutnya hanya dijelaskan mengenai perincian Pegawai Negeri Sipil.

13

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, hlm 3
A.W Widjaja, administraasi Kepegawaian,( ; Rajawali,2006), hlm 113
15
Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta, Gunung Agung, 1984),
14

hlm,5
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G. Tinjauan Pustaka
Penelitian ini yang menjelaskan tentang Tingkat Kinerja Pegawai Negeri
Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari. Sebelumnya
sudah ada yang melakukan penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan
penelitian ini, berdasarkan penelusuran ke perpustakaan dan internet. Terdapat
penelitian yang membahas mengenai kinerja Pegawai Negeri Sipil diantaranya
sebagai berikut :
Pertama, penelitian ini disusun oleh Muhammad Nur Alim NIM:
E21109992 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanudin angkatan 2013 yang berjudul Kinerja Pegawai
Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Polewali
Mandar. Pada penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana kinerja Pegawai
bidang tenaga kerja pada dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten
Poliwali Mandar.16
Kedua, penelitian yang disusun oleh Al Juffri NIM: 10875004595 Jurusan
Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim tahun 2015 yang berjudul Analisis Kinerja Pegawai Negeri
Sipil Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Pada penelitian skripsi ini
membahas Bagaimana Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Dinas
Pendidikan Kabupaten Karimun.17

16

Skripsi Muhammad Nur Alim, Kinerja Pegawai Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Poliwali Mandar
17
Skripsi Al Juffri, Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Karimun
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Ketiga, penelitian yang disusun oleh Muhammad Rio Firdaus NIM:
1110081000090 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2016 yang berjudul Analisis Faktor-faktor
Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai (studi kasus pada Puskesmas Pisangan).
Pada penelitian skripsi ini membahas tentang Faktor-faktor apa sajakah yang
berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Puskesmas Pisangan.18
Sejauh penelusuran pustaka yang peneliti temukan dari beberapa karya
ilmiah diatas ada kesamaan judul, akan tetapi penelitian yang penulis lakukan
berbeda dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan ditempat dan
waktu yang berbeda. Supaya adanya perbedaan penelitian yang akan dilakukan
antara penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti ini lebih berfokus
pada tingkat kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari, bagaimana kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, faktor apa saja yang menjadi
pendukung dan penghambat kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan
Batin XXIV Kabupaten Batang Hari dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam
meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari.

18

Skripsi Muhammad Rio firdaus, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja
Pegawai (Studi Kasus Pada Puskesmas Pisangan)

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang
menekankan pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu
masalah dari pada melihat sebuah permasalahan.
Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi,
cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakan proses maknanya.
Sementara metode deskriftif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian
(seasorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan
fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.36
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang
Hari Provinsi Jambi tepatnya pada Kantor Kecamatan Batin XXIV dan berfokus
pada tingkat kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan dari bulan
Agustus sampai Oktober tahun 2019.

36

Amaruddin,Metode Penelitian Sosial,(Yogyakarta : Parama Ilmu, 2016), hlm 98
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C. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data untuk mendaptakan informasi mengenai tingkat kinerja Pegawai
Negeri Sipil di kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari maka,
perlu data-data yang akurat meliputi data primer dan data sekunder.
1) Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian,
atau keseluruhan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. 37 Data
yang diperoleh dari penelitian tersebut berupa hasil wawacara dengan para
informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan
tungkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari.
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh secara langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh
dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena
diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.
b. Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian lapangan pendekatan kualitatif dengan
mengumpulkan data-data yang bersumber dari informan-informan dari hasil
37

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi,(Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN
STS Jambi dan Syari’ah Press, 2012) hlm. 45.
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wawancara, observasi, dan data dokumentasi yang ada di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Batang Hari tepatnya pada kantor Kecamatan Batin
XXIV.
D. Teknik dan Pengumpulan Data
Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara
yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara
tersebut menunjukan kepada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam
benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.38
a. Observasi
Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan
kegiatan pemuatan perhatian objek dengan menggunakan seluruh panca indra.39
Observasi dilakukan dengan menggunakan panduan observasi yang disiapkan
untuk memudahkan dan membantu peneliti dalam memperoleh data. Panduan
tersebut dikembangkan dan diperbarui selama penulis berada dilokasi penelitian.
Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
observasi partisipan, yang mana peneliti melibatkan diri secara langsung dalam
lingkungan penelitian. Observasi ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan
data mengenai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari, interaksi pegawai dan masyarakat dalam melaksanakan
pekerjaan atau pelayanan, keadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang
kinerja Pegawai Negeri Sipil, serta keadaan para Pegawai Negeri Sipil dan Staf
yang ada di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
38

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 134
39
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 156.
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b. Interview (wawancara)
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancara
untuk memperoleh informasi dari terwawancara.40 Wawancara dilakukan untuk
memahami informasi secara detail dan mendalam dari informan sehubungan
dengan fokus masalah yang diteliti. Melalui wawancara diharapkan respon dan
opini subjek penelitian yang berkaitan dengan tingkat Kinerja Pegawai Negeri
Sipil di kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
Dalam melaksanakan teknik wawancara, pewawancara harus mampu
menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan
merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik
wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan
menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada
informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah
dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu
melebar.
Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait tingkat
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten
Batang Hari, adapun informannya adalah sebagai berikut:
a. Sekretaris Camat Bapak Sarmada, SE, untuk mendaptakan informasi
tentang kualitas pekerjaan dan efektivitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil
di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.

40

Ibid, hlm 155.
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b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Ibu Sugiarni, untuk mendaptakan
infomasi tentang kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, disiplin
pegawai, keadaan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan
Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
c. Pegawai Negeri Sipil Bapak Palahudin, untuk mendapatkan informasi
tentang kemandirian pegawai dan

komitmen kerja dari Pegawai

Negeri Sipil yang ada.
d. Masyarakat Kecamatan Batin XXIV salah satunya Ibu Nur Indah sari,
untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan terhadap masyarakat.
E. Teknik Analisis Data
Setalah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis
data. Pada data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenarankebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam
penelitian, setelah jenis data yanag dikumpulkan maka analisis data penelitian ini
bersifat kualitatif. Ada tiga tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis
penelitian kualitatif, yaitu:
1. Reduksi Data
Reduksi data adalah sajian analisis suatu bentuk analisis mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan.
2. Sajian Data
Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan
kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data, penelitian
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akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan perkerjaan suatu analisis
ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.
3. Penariakan Kesimpulan
Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis
kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola,
penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan
proporsi.
F. Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk mendapatkan gambaran yang jelas
mengenai isi skripsi ini, maka penulis susun sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan : Merupakan bab pendahuluan, yang berisikan tentang latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori,
landasan konseptual dan tinjauan pustaka.
BAB II : Metode penelitian : Dalam bab ini dibahas tentang pendekatan
penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisis data.
BAB III : Gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari

Geografis,

Demografi, Struktur Organisasi, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia,
Tugas dan Fungsi, Visi dan Misi Dari Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten
Batang Hari.
BAB IV : Pembahasan : Dalam sub bab ini berisi mengenai Tingkat kinerja
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
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Provinsi Jambi, factor pendukung dan penghambat tingkat kinerja Pegawai Negeri
Sipil di kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
dan upaya atau solusi penghambat tingkat kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
BAB V : Penutup : Dalam sub ini berisi tentang kesimpulan, Serta saran-saran dan
kata penutup terkait tentang “Tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi”.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Geografis
1. Geografis Kecamatan Batin XXIV
Kecamatan Batin XXIV dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No
60 Tahun 1991 tanggal 22 Oktober 1991, dan merupakan

pemekaran dari

Kecamatan Muara Tembesi yang sebelumnya berstatus Perwakilan Kecamatan
Batin XXIV. Sejak disahkannya Peraturan Pemerintah itu maka status Kecamatan
Batin XXIV menjadi Kecamatan Defenitif.
Kecamatan Batin XXIV secara administratif memiliki luas wilayah +
79,20 Km2 atau 79.200 Ha dengan ketinggian rata-rata 57 meter dari permukaan
laut dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
-

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Tembesi.

-

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Bulian.

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun.

-

Dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Maro Sebo Ulu.
Kecamatan Batin XXIV yang memiliki 17 Desa/Kelurahan, dan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2002
perihal pembentukan 6 (enam) Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Batang hari,
dimana 2 (dua) Kelurahan diantaranya terdapat diwilayah Kecamatan Batin XXIV
yang semula berstatus desa meningkat menjadi kelurahan yakni Kelurahan Muara
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Jangga dan Kelurahan Durian Luncuk yang diresmikan pada tanggal 30
September 2002. dan pada tahun 2004 Berdasarkan SK Bupati Batang Hari Tahun
2015 tentang Pembentukan Desa Simpang Aur Gading maka saat ini Kecamatan
Batin XXIV secara administratif terdiri dari 15 Desa dan 2 Kelurahan, antara lain:
1. Kelurahan Muara Jangga

9. Desa Koto Buayo

2. Kelurahan Durian Luncuk

10. Desa Simpang Karmeo

3. Desa Jelutih

11. Desa Karmeo

4. Desa Olak Besar

12. Desa Jangga Aur

5. Desa Aur Gading

13. Desa Terentang Baru

6. Desa Hajran

14. Desa Jangga Baru

7. Desa Pakuaji

15. Desa Bulian Baru

8. Desa Matagual

16. Desa Simpang Jelutih
17. Desa Simpang AurGading

Desa dan kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Batin XXIV, sebagian
besar berada di pinggir sungai Batanghari dengan pemukiman masih bersifat
tradisional dengan kondisi social Budaya yang masih Homogen.46
2. Demografi Kecamatan Batin XXIV
Jumlah penduduk Kecamatan batin XXIV sampai dengan akhir bulan
Desember 2018 sebanyak 33.833 jiwa yang terdiri dari laki-laki 17.391 jiwa dan
perempuan sebanyak 16.442 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 8.939 kepala

46

Sumber data Kantor Kecamatan Batin XXIV, tanggal 26 Agustus 2019
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keluarga. Penduduk Kecamatan Batin XXIV sangat heterogen yang terdiri dari
berbagai macam suku agama. 47
3. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Batin XXIV
a. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Batin XXIV terdiri dari :
- Camat
- Sekretaris Camat
- Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Kasubag Keuangan
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pelayanan
- Kelurahan, dan
- Kelompok Jabatan Fungsional ( Dinas /Instansi Kecamatan ).
b. Aparatur Kecamatan
Dari seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Batin XXIV, telah
memiliki Kepala Desa/Kelurahan yang Definitif, dan guna membantu kelancaran
jalannya roda pemerintahan baik di desa maupun kelurahan maka desa/kelurahan
yang ada di wilayah Kecamatan Batin XXIV saat ini telah memiliki Aparatur
Pemerintahan Desa, sedangkan 2 Kelurahan saat ini masih kekurangan Pegawai
47

Sumber data Kantor Kecamatan Batin XXIV, tanggal 26 Agustus 2019
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Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan structural pada unit Kantor Kelurahan
sesuai dengan Perda No. 06 Tahun 2000.
Sedangkan Dinas Instansi dan Jabatan Fungsional lainya yang membantu
Camat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan,
dan Kemasyarakatan yang ada antara lain :
-

Muspika Kec.Batin XXIV

-

Puskesmas Durian Luncuk

-

Puskesmas Jangga Baru

-

Kantor UPTD P dan K Kecamatan

-

BP3K

-

BBI Simpang Karmeo

-

KUA Kecamatan

-

Mantri Pertanian / Mantri Perkebunan, dan

-

Mantri Statistik
Pelaksanaan tugas dan tingkat koordinasi Dinas Instansi tingkat

Kecamatan Batin XXIV telah berjalan dengan baik dan lancar. Namun disamping
itu masih terdapatnya Instansi yang bergabung dengan instansi yang berada di
Kecamatan lain (Kecamatan Muara Tembesi) seperti Kantor Pos dan Giro,
Danramil, Kacabdis Kehutanan, dan Kacabjari. Hal ini berdampak lambannya
penanganan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
Dinas/instanasi tersebut.48

48

Sumber data Kantor Kecamatan Batin XXIV, tanggal 26 Agustus 2019
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4. Sumber Daya Alam
Wilayah Kecamatan Batin XXIV mempunyai Potensi Sumber Daya Alam
sebagai berikut :
a. Sumber Daya Mineral
Dari potensi pertambangan baru sebagian kecil yang telah dieksploitasi
antara lain batu kerikil, pasir dan sertu. Disamping itu juga terdapat
sumber batu bara
b. Sumber Daya Pertanian dan Perkebunan
Dari potensi pertanian dan perkebunan terdapat pertanian palawija dan
perkebunan sawit serta karet.49
B. Visi dan Misi
1.

Visi Kecamatan Batin XXIV
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan

Yang Baik Menuju Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan
Ketaqwaan.
2. Misi Kecamatan Batin XXIV
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, etos kerja dan disiplin, agar
mampu memberikan pelayanan prima.
b. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis masyarakat.
c. Meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai nilai agama dan keragaman
budaya.

49

Sumber data Kantor Kecamatan Batin XXIV, tanggal 26 Agustus 2019
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d. Meningkatkan tata kelola pemerintah Kecamatan penunjang reformasi
birokrasi.50
C. STRUKTUR ORGANISASI

Menganai pembagian tugas pokok dan fungsi (tufoksia) masing-masing
jabatan pada struktur organisasi tersebut sebagaimana sudah ada dasarnya sesuai
dengan peratutan Bupati Batang Hari Provinsi Jambi Nomor 58 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Tugas dan Fusngsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan yang menjelaskan bahwa:
1. Camat
Camat sebagai kepala pemerintah kecamatan yang bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas antara lain:
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

50

Sumber data Kantor Kecamatan Batin XXIV, tanggal 26 Agustus 2019
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c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penerapan perda dan peraturan
Bupati
e. Mengkoordinsikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau
kelurahan
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah
daerah Kabupaten dan Kecamatan
i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan

sebagian

urusan

pemerintah

yang

menjadi

kewenangan daerah Kabupaten.
Dan mempunyai fungsi diantara lain:
a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
Kecamatan
c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan
Kesatuan Bangsa
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
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e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan
dibidang ketentraman dan ketertiban umum
f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan
pembangunan
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan

bidang sosial dan

kemasyarakatan
h. Pelaksanaan penata usahaan kecamatan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepad Camat, dan
dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, dan sekretarian membawahi langsung
subbagian Umum dan Kepegawaian, dan subbagian Keuangan.
Adapun tugas Dari sekretariat ini adalah:
a. Melaksanakan urusan umum
b. Penyusunan perencanaan
c. Pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan keuangan
d. Koordinasi pelaksanaan tugas Seksi dilingkungan Kecamatan
Mempunyai fungsi antara lain:
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan anggaran,
evaluasi dan pelaporan
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan
keuangan
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c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian keuangan berada dibawah sekretariat. Subbagian keuangan
dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada sekretaris.
Adapun tugas dari subbagian umum dan kepegawaian antara lain:
a. Melakukan penyiapan dan penyusunan rencana, program dan
anggaran
b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan, pembayaran,
pembukuan dan verifikasi
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
peraturan perundang-undangan.
4. Subbagian Keuangan
Subbagian keuangan berada dibawah sekretariat. Subbagian keuangan
dipimpin oleh Kepala subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada sekretaris.
Adapun tugas dari subbagian umum antara lain:
a. Melakukan penyiapan dan penyusunan rencana, program dan
anggaran
b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan, pembayaran,
pembukuan dan verifikasi

33

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
peraturan perundang-undangan.
5. Seksi Pemerintahan
Seksi Pemerintahan berada dibawah Camat.Seksi Pemerintahan dipimpin
oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi
dan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Seksi ketentraman dan ketertiban berada dibawah Camat. Seksi
ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi ketentraman dan ketertiban
mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan
kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan
Seksi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan berada dibawah Camat.
Seksi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh kepala seksi
berkedudukan

dibawah

dan

bertanggung

jawab

kepada

Camat.

Seksi

pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
Desa/Kelurahan.
8. Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial berada dibawah Camat. Seksi Kesejahteraan
Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
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kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial.
9. Seksi Pelayanan Umum
Seksi pelayanan berada dibawah Camat. Seksi pelayanan dipimpin oleh
Kepala seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi
pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan
pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
10. Kelurahan
Kelurahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat
Lurah mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
b. Melakukan pemberdayaan masyarakat
c. Melaksanakan pelayanan masyarakat
d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Kelurahan terdiri atas:
a. sekretariat
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b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
d. Seksi Kesejahteraan Sosial.51

51

Perbup Batang Hari No 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
Adapun data yang diolah dalam penelitian ini adalah data tentang tingkat
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten
Batang Hari. Dari penelitian telah terkumpul sejumlah data yang diperlukan, data
dokumen kantor dan data wawancara tentang tingkat Kinerja Pegawai Negeri
Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaetn Batang Hari.
Kinerja sering digunakan untuk menyebut tingkat prestasi atau tingkat
keberhasilan individu atau kelompok. Kinerja bisa diketahui jika individu atau
kelompok mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Penelitian ini
menjelaskan mengenai tingkat kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan
Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari disini yang dimaksud adalah untuk menggambarkan
mengenai tingkat pencapaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ada di kantor
tersebut. Tingkat pencapaian tersebut apakah sudah sesuai dengan sasaran dan
tujuan, visi, misi dari Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
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Tingkat pencapaian mengenai kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari dapat dilihat dari hasil kerja
pegawai/karyawan itu sendiri. Hasil kerja sangat penting diketahui oleh instansi
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pemerintah dalam hal ini kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.
Sampai dengan tahun ini jumlah pegawai yang berkerja di Kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari adalah 44 orang, yang terdiri dari
30 orang Pegawai Negeri Sipil dan 14 orang pegawai honorer.
Tabel 1
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2019
No
1
2

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

Jumlah
22
8
30

Persentase
73,3%
26,67%
100%

Sumber: Dokumen Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
Dari tabel 3 diatas dapat dilihat jenis kelamin pegawai laki-laki sebanyak
22 orang (73,3%) dan perempuan sebanyak 8 orang (26,67%). Hal ini
menunjukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Kantor Kecamaan
Batin XXIV Kabupaten Batang Hari didominasi oleh laki-laki dibandingkan
perempuan.
Untuk menentukan keberhasilan pencapaian dari sebuah kinerja yang telah
direncanakan sebelumnya dibutuhkan beberapa indikator dalam pengukuran
tingkat kinerja. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau targert
dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kriteria dalam
pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:
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1. Kualitas Pekerjaan
Tingkat pendidikan pada dasarnya berkaitan erat dengan kinerja yang
dihasilkan, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka
semakin besar pengetahuan yang ia miliki terutama teoritis. Tingkat pendidikan
seseorang pada umumnya menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam
melakukan kegiatan yang dijalani. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang
maka semakin cepat seseorang mengerti atau memahami kondisi dan pekerjaan
yang dilimpahkan kepadanya. Pegawai yang dibekali pengetahuan dalam
melaksanakan pekerjaannya dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan yang
dihasilkan dan dengan adanya pengetahuan yang dimiliki berdassarkan tugas
masing-masing akan mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara
professional dan dengan pengetahuan yang luas seorang pegawai diharapkan
mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif. Karena dengan adanya
pengetahuan yang sesuai dengan bidang dan pekerjaan yang dikerjakan oleh para
pegawai dapat membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan. Dimana
pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan, baik yang diperoleh
secara formal maupun non formal yang memberikan kontribusi kepada seseorang
didalam pemecahan masalah, daya cipta termasuk dalam melakukan atau
menyelesaiakan pekerjaan.
Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Camat Kecamatan Batin XXIV
dari hasil wawancara tanggal 7 Oktober 2019 yaitu:
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“Pengaruh tingkat pendidikan sangat besar, lebih mudah untuk
menunjuk siapa pegawai yang akan saya berikan tugas dan pemberian
pengetahuan yang sesuai dengan bidang pendidikan dan pengetahuan
yang dilaksanakan sangat menunjang serta mendukung peningkatan
kinerja instansi ini sebagai perencanaan pembangunan di Kecamatan
Batin XXIV secara komperehensif dan para pegawai juga dapat
mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, selain itu tingkat
pendidikan menjadi salah satu tolak ukur untuk menunjuk salah satu
pejabat di kantor ini misalnya pada operator inti pada kantor ini pun
Sarjana Komputer karna pengetahuannya lebih mendalam mengenai
computer, maka dari itu saya mengatakan tingkat pendidikan mempunyai
pengaruh besar dalam kinerja pegawai, mereka sangat membantu dalam
hal meningkatkan kinerja di kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten
Batang Hari”.56
Tabel 2
Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil tahun 2019
No
1
2
3

Jenjang Pendidikan
S2
S1
SMA Sederajat
Jumlah

Jumlah
1
10
19
30

Persentase
3,3 %
33,3 %
63,3 %
100%

Sumber: Kabupaten Batang Hari Dokumen Kantor Kecamatan Batin XXIV
Dari tabel diatas diketahui tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di
Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari yaitu terdapat 1 orang
(3,3%) pegawai yang berpendidikan S2, kemudian 10 orang (33,3%) pegawai
yang berpendidikan S1 dan 19 orang (63,3%) pegawai yang berpendidikan SMA
sederajat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai sudah
cukup baik, dimana pegawai yang pendidikannya tinggi mampu memberikan
pengarahan bagi pegawai yang belum mengerti sepenuhnya tentang pekerjaan

56

Wawancara dengan Bapak Sarmada, SE Sekretaris Camat Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari
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Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan dan pelatihan juga merupakan
bagian dari investasi sumber daya manusia, semakin lama waktu yang digunakan
seseorang untuk pendidikan dan pelatihan semakin tinggi kemampuan atau
kompetensi serta pengetahuan dalam melakukan pekerjaan dan dengan demikian
semakin tinggi kinerja dalam suatu organisasi/instansi.
2. Kuantitas Pekerjaan
Kuantitas pekerjaan ini berhubungan dengan jumlah/volume tugas
(pekerjaan) yang diselesaikan pada waktu yang ditentukan. Kuantitas pekerjaan
dapat diperoleh dari hasil pengukuran kerja atau penetapan tujuan partisipatif.
Penetapan kuantitas kerja dapat dilakukan melalui pembahasan antara atasan
dengan para bawahannya, dimana materi pembahasan mencakup sasaran-sasaran
pekerjaan, peranannya dalam hubungan dengan pekerjaan-pekerjaan lain,
persyaratan-persyaratan organisasi dan kebutuhan pegawai. Dengan demikian
kuantitas ini bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa
jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang
pegawai. Dalam menentukan kualitas pekerjaan yang harus dilakukan adalah
mengidentifikasi baik jumlah pegawai maupun pekerjaan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan organisasi.
Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik dalam suatu organisasi,
salah satu unsur yang harus diperhatikan adalah pihak organisasi harus mampu
mengatur antara jumlah/volume pekerjaan dengan jangka waktu yang telah
ditentukan. Hal ini dilakukan agar antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan
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yang lainnya dapat selesai sesuai dengan waktu/jadwal yang telah ditentukan
dengan kata lain tugas yang lainnya tidak saling mengganggu.
Hal ini juga dibenarkan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu ibu
Sugiarni tanggal 7 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa:
“Dengan proses perencanaan yang ada sangat membantu kita
dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jadwal yang ditentukan karena
masing-masing bidang telah melakukan rencana yang rutin dilaksanakan
sehingga tiap bidang tersebut dapat melaksanakan kewajibannya dengan
benar dan tepat waktu sesuai yang direncanakan”.57
Dari uraian wawancara diatas dapat disimpulkan Jumlah pekerjaan
pegawai diselesaikan berdasarkan proses perencanaan yang telah ditetapkan
sesuai dengan bidang masing-masing yang mana pekerjaan-pekerjaan tersebut
tidak saling berbenturan karena sudah tercantum dalam beban kerja setiap
pegawai sehingga lebih banyak program kerja yang terlaksana. Dan tidak terlepas
dari jumlah pegawai yang sudah ditetapkan untuk mengerjakan setiap sasaran
kerja yang dibagi berdasarkan bidang masing-masing, sehingga jumlah beban
kerja dengan jumlah pegawai yang bekerja dapat berimbang agar setiap pekerjaan
dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Dengan demikian diharapkan dapat
mendukung pengembangan kinerja dari Pegawai Negeri Sipil di kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari mencapai target sasaran kerja
yang lebih maksimal lagi sehingga kinerja instansi lebih meningkat lagi.
3. Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu ini juga merupakan salah satu faktor suatu pekerjaan
dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Berkaitan
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Wawancara dengan ibu Sugiarni Kasubbag Umum dan Kepegawaian kantor Kecamatan
Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
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dengan hal itu, dalam suatu organisasi harus kita ketahui bagaimana suatu
pekerjaan yang dikerjakan oleh para pegawai dapat diselesaikan tepat pada
waktunya.
Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketepatan waktu dengan pegawai
Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu ibu Sugiarni tanggal 7 Oktober 2019
yaitu sebagai berikut:
“Setiap pegawai disini dek, itu telah memahami tugasnya masingmasing karena setiap pegawai sudah memiliki tanggung jawab masingmasing sesuai dengan proses prencanaan yang dibuat, dan dengan
adanya hal yang seperti itu maka diharapkan para pegawai dengan
mudah menyelesaikan setiap pekerjaan mereka tepat pada waktunya
sehingga pekerjaan yang lain tidak saling berbenturan akibat
penyelesaian tugas yang terlambat”.58
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai di
kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari sudah cukup serius dalam
mengerjakan pekerjaan mereka dan berusaha untuk menyelesaikannya tepat pada
waktunya karena setiap pegawai/Individu sudah memiliki tanggung jawab
masing-masing yang dapat dipertanggung jawabkan oleh para pegawai terhadap
tugas yang harus mereka kerjakan walaupun masih ada beberapa pegawai yang
kurang serius dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk itu perlu ditingkatkan
disiplin pegawai dalam hal menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya
bahkan sebelum dibutuhkannya pekerjaan tersebut sehingga bisa mencapai target
kerja organisasi yang telah ditetapkan.
4. Efektivitas
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Efektivitas disini mengenai tingkatan dimana penggunaan sumber daya
organisasi yang mana didalamnya menyangkut penggunaan fasilitas kantor yang
berupa manusia, teknologi dan keuangan dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil
yang tertinggi atau pengurangan kerugian dari tiap unit. Didalamnya melaksankan
tugasnya para pegawai diharapkan untuk dapat memberdayakan/menggunakan
segala sumber daya yang ada didalam organisasi yang bersangkutan guna
membantu penyelesaian tugas pekerjaan baik dari segi waktu maupun hasil kerja.
Penggunaan fasilitas kantor dalam bekerja sangat membantu proses penyelesaian
pekerjaan dengan mudah dan cepat sehingga dapat terselesaikan baik dari segi
waktu dan hasil kerja.
Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari pada saat wawancara dengan penulis pada tanggal 7
Oktober 2019 bahwa:
“Pegawai dalam bekeja memang sudah menguasai fasilitas kantor
dimana dalam penggunaan fasilitas tersebut sangat membantu mereka
dalam menyelesaikan pekerjaan mereka namun adapun sebagian kecil
pegawai yang masih kurang dalam menggunakan fasilitas atau sarana
kantor tersebut dikarenakan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap
pegawai”.59
Berdasarkan informasi wawancara yang diperoleh maka dapat
disimpulkan bahwa pegawai menguasai penggunaan fasilitas kantor dengan baik
karena dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh kantor maka dengan
mudah para pegawai menyelesaikan pekerjaannya dengan sukses sehingga dapat
mengefesienkan waktu dalam bekerja, walaupun masih ada sebagian kecil
pegawai yang kurang menguasai fasilitas kantor tersebut. Dengan demikian
59
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kinerja organisasi dapat ditingkatkan semaksimal mungkin, untuk itu para
pegawai diharapkan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan teknis
dalam hal mengefektivitaskan penggunaan sarana kantor semata-mata untuk
organisasi bukan untuk kepentingan pribadi sehingga hasil kerja yang dihasilkan
dapat maksimal karena didukung oleh penguasaan fasilitas kerja sebagai
penunjang proses penyelesaian pekerjaan.
Kinerja lembaga/instansi juga sangat dipengaruhi oleh penggunaan
teknologi yang paling mutakhir bukan saja untuk mempercepat proses produksi
dan meningkatkan kualitasnya, akan tetapi dalam rangka memenangkan
persaingan. Namun harus disadari bahwa teknologi maju tersebut dapat
dimanfaatkan hanya bila didukung oleh sumber daya manusia berkualitas yang
mampu mengoperasionalkannya secara optimal. Penggunaan peralatan dan
teknologi maju sekarang ini bukan saja dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja,
akan tetapi dipandang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam
bekerja.
Apabila pekerjaan yang dikerjakan dengan menggunakan segala sarana
dan prasarana yang dimiliki kantor maka pekerjaan yang dikerjakan dapat
diselesaikan dan juga disamping itu segala fasilitas kantor haruslah didukung
dengan fasilitas kantor yang baik atau memadai yang dapat digunakan dalam
penyelesaian pekerjaan.
5. Kemandirian
Kemandirian disini dilihat dari tingkatan dimana seorang individu dalam
melaksanakan pekerjaannya tidak meminta bantuan kepada orang lain dengan kata
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lain individu tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan mandiri tanpa
membutuhkan pertolongan dari atasan maupun teman rekan kerja, jika menemui
masalah dalam proses pekerjaan.
Dalam suatu organisasi pekerjaan yang sulit maka pegawai tersebut
dituntut untuk dapat bekerja dengan madiri, berfikir kreatif dalam mencari solusi
atas masalah pekerjaan yang diohadapi. Dengan demikian dapat mengembangkan
daya berpikir pegawai guna pengembangan organisasi kearah yang lebih baik lagi
sehingga kinerja dari individu itu sendiri dapat menjadi lebih optimal.
Senada dengan pernyataan Bapak Palahudin selaku pegawai di kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Harai tanggal 7 Oktober 2019
sebagai berikut:
“Pada saat kita melaksanakan pekerjaan/tugas dan kita dapatkan
pekerjaan yang sulit untuk kita selesaikan sendiri, kita selaku pegawai
disini tidak sungkan untuk menanyakan kepada rekan kerja yang lain yang
lebih memahami karena dengan adanya kerjasama maka suatu pekerjaan
yang sulit sekalipun akan diselesaikan dengan mudah”.60
Tabel 3
Daftar Rekapitulasi Penilaian Kinerja Perorangan Tahun 2019
No
1
2
3

Kinerja Perorangan(%)
Jumlah Pegawai
85-95
20
75-85
7
65-75
1
Jumlah
28
Keterangan : 85-95 = Sangat Baik, 75-85 = Baik , 65-75 = Cukup Baik

Persentase
71,5%
25%
3,5%
100%

Sumber: Kabupaten Batang Hari Dokumen Kantor Kecamatan Batin XXIV
Dari tabel diatas dapat diliahat kinerja perorangan Pegawai Negeri Sipil di
Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari sudah baik. Dengan
60
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persentase kinerja perorangan sangat baik (71,5%) berjumlah 20 orang pegawai,
kemudian persentase kinerja perorangan baik (25%) berjumlah 7 orang pegawai
dan persentase kinerja perorangan cukup baik (3,5%) berjumlah 1 orang pegawai.
Bahwa dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan dari data tabel diatas
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
mempunyai koordinasi dan kerjasama yang baik dalam bekerja, apabila menemui
pekerjaan yang sulit maka mereka meminta petunjuk dan arahan kepada pimpinan
untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga proses kerja dan
penyelesaian tugas-tugas organisasi tidak terhambat dan sasaran kerja yang
dikerjakan dapat terealisasikan dengan baik. Walaupun kemandirian pegawai
dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit belum cukup maksimal tetapi pegawai
masih memiliki kesadaran untuk bertanya kepada atasan ataupun rekan kerja
untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang sulit, sehingga dengan demikian
tidak terulur-ulur waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas yang
lainnya pun tidak saling berbenturan. Meskipun para pegawai masih perlu
meningkatkan kemandirian mereka dalam bekerja, tetapi harus memperhatikan
serta focus pada setiap pekerjaan yang dikerjakan sehingga dapat terselesaikan
dengan baik.
Dengan demikian sedikit demi sedikit kemandirian para pegawai dapat
terbangun dengan sendirinya dan mereka mampu bekerja secara professional
dalam bidangnya dan dapat meningkatkan setiap kinerja individu yang ada
didalamnya.
6. Komitmen Kerja
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Komitmen kerja disini menyangkut dimana seorang pegawai merasa
percaya diri, punya keinginan yang baik, dan bekerjasama dengan rekan kerja.
Dalam setiap organisasi, komitmen dalam bekerja sangat diperlukan guna
membangun dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang mana bawahan atau para
pegawai akan meningkatkan kinerjanya apabila mempunyai komitmen terhadap
apa yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk itu dalam suatu organisasi para
pegawai perlu bekerja dalam kondisi kerja yang baik sehingga dapat mendorng
para pegawai memiliki keinginan untuk memberikan kinerja terbaik mereka untuk
organisasi tersebut.
Disamping itu kerjasama dengan tim juga dapat membantu dalam proses
penyelesaian pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu penyelesaian pekerjaan.
Selain itu masalah-msalah pekerjaan yang sulit dapat diatasi dengan kerjasama
yang baik sehingga setiap target kerja yang akan dicapai oleh organisasi dapat
terealisasikan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.
Menurut salah satu pegawai Bapak Palahudin pada saat wawancara
tanggal 7 Oktober 2019 mengatakan bahwa:
“Pegawai disini sudah mampu untuk bekerjasama dalam satu tim
yang mana pekerjaan yang dibebankan kepda mereka dapat dikerjakan
dengan baik dan lebih memudahkan para pegawai untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan cepat”61

61
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Tabel 4
Daftar Rekapitulasi Penilaian Perilaku Kerja Tahun 2019
No
1
2
3

Perilaku Kerja(%)
Jumlah Pegawai
85-95
26
75-85
1
65-75
1
Jumlah
28
Keterangan : 85-95 = Sangat Baik, 75-85 = Baik , 65-75 = Cukup Baik

Persentase
93%
3,5%
3,5%
100%

Sumber: Kabupaten Batang Hari Dokumen Kantor Kecamatan Batin XXIV
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perilaku kerja Pegawai
Negeri Sipil di Kantor Keacamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari dengan
persentase katagori sangat baik berjumlah 26 orang pegawai, persentase katagori
baik hanya berjumlah 1 orang pegawai dan persentase kategori cukup baik
berjumlah 1 orang. Jadi, bisa disimpulkan untuk perilaku kerja Pegawai Negeri
Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Sudah Baik.
Maka dapat simpulkan dari hasil wawacara dan data tabel diatas bahwa
tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari sudah baik dan mampu bekerjasama dengan tim dalam
menyelesaikan pekerjaan dan dengan terjalinnya kerjasama yang baik maka para
pegawai dapat menguraikan masalah pekerjaan menjadi bagian atau tugas/
kegiatan pekerjaan yang sederhana yang mudah untuk dapat diselesaikan sehingga
kualitas pekerjaan dapat ditingkatkan dengan baik.
7. Disiplin
Pada suatu organisasi disiplin menunjukan suatu kondisi atau atau sikap
hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan dan ketetapan organisasi.
Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara

50

organisasi dan pegawai. Yang mana sikap disiplin ini menyangkut perilaku dari
pegawai itu sendiri. Ketaatan pegawai dalam menghormati aturan-aturan
organisasi dimana dengan dia bekerja dapat mendorong seorang pegawai untuk
bekerja lebih prima karena dengan kedisiplinan pegawai yang tercipta dengan
sendirinya maka pegawai tersebut akan betah bekerja dalam organisasi.
Menurut pernyataan dari Ibu Sugiarni selaku Kasubbag Umum dan
Kepegawaian di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari yang
menyatakan bahwa:
“Berbicara mengenai kedisipilan pegawai untuk hadir tepat waktu
di kantor itu masih rendah, belum sesuai dengan harapan dengan kata
lain belum mengarah kearah yang lebih baik, namun walaupun demikian
tetap akan diusahakan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai”62
Tabel 5
Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019
No

Nama

1
2
3
4
5
6
7

Erwin, S.Sos
Sarmada, SE
M. Guntur, S.Ag
Nurhayati, S.Kom
Herman Plani, S.IP
Rahman, SP
Sugiarni

8

Tendi Efriza, SE

9

A. Basid

10

Samsuar, SE

11
12

Suparno
Ikromiyah, A

13

Subkan, SE
62

Jabatan
CAMAT
SEKCAM
KASI KESSOS
KASI Pem
KASI PMD
KASI TRANTIB
Kasubbag umum
dan kepegawaian
Kasubbag
Keuangan
Pengadministrasian
umum
PLH KASI
Pelayanan Umum
Pramu Bakti
Pengelola Data
Kepegawaian
Pengadministrasian

DTW
JML BBT
90
4,5
100
5
24
1
100
5
95 4,75
100
5
100
5

PTW
JML
BBT
100
5
100
5
95
4,75
100
5
100
5
95
4,75
100
5

JML
100
100
100
100
100
100
100

HK
BBT
10
10
10
10
10
10
10

76

3,75

100

5

100

10

0

0

0

0

0

0

100

5

100

5

100

10

81
100

4
5

0
100

0
5

81
100

8
10

90

4,5

100

5

100

10
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14

Nazrul Helmi

15

Yuliarni

16

Al Jufri

17
18

Sarbaini
Zuhdi

19
20

Amir Ahmad
Mardianto

21

Eriyanto

22

Habibullah

23
24
25

Husniatun
Rusmina
Palahudin

26

Suati

27

Ernawati Puji Astuti

28

Syafrizal

Pemerintahan
Penglola Data
Bantuan Sosial
Pengadministrasian
Keuangan
Pranata Pelindung
Masyarakat
Pengemudi
Pengelola Pember
Masyarakat
Petugas Keamanan
Pengadministrasi
Umum
Pengelola Prog dan
kegiatan
Pengelola Keseh
Sosial
Pengelola Data PEK
Pengelola BMD
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum
Bendahara

81

4

90

4,5

90

9

95

4,75

100

5

100

10

100

5

100

5

100

10

86
100

4,25
5

100
95

5
4,75

100
100

10
10

100
81

5
4

100
95

5
4,75

100
100

10
10

95

4,75

95

4,75

100

10

90

4,5

95

4,75

100

10

100
100
100

5
5
5

100
100
100

5
5
5

100
100
100

10
10
10

95

4,75

95

4,75

95

9,5

76

3,75

71

3,5

76

7,5

95

4,75

100

5

100

10

Keterangan: DTW = Datang Tepat Waktu, PTW = Pulang Tepat Waktu, HK = Hadir
Kerja
JML = Jumlah Capaian (%), BBT = Nilai Bobot (%)

Sumber: Dokumen Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa yang 100% datang tepat
waktu 12 orang Pegawai Negeri Sipil dan yang datang tidak tepat waktu ada 16
orang Pegawai Negeri Sipil. Kemudian dapat kita lihat yang 100% pulang tepat
waktu 17 orang Pegawai Negeri Sipil dan yang pulang tidak tepat waktu sebanyak
11 orang Pegawai Negeri Sipil. Kemudian dapat kita lihat juga yang 100% hadir
kerja ada 23 orang Pegawai Negeri Sipil dan yang tidak hadir kerja 5 orang. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa untuk yang datang tepat waktu dan pulang tepat waktu
di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari masih banyak Pegawai
Negeri Sipil yang tidak taat akan aturan, masih banyak Pegawai Negeri Sipil yang
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datang terlambat dan pulang tidak pada waktunya ini dapat berdampak pada
kinerja yang tidak maksimal.
Berdasarkan hasil wawancara dan dari data tabel diatas tersebut maka
disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari masih kurang taat dan hormat terhadap peraturan yang
telah ditetapkan oleh pihak organisasi. Ketegasan dalam suatu organisasi dapat
menjaga kedisiplinan pegawai dan juga membantu organisasi mencapai visi dan
misinya secara prima serta ada semacam peraturan yang mengikat sehingga dalam
bekerja para pegawai dalam organisasi betul-betul serius sehingga dapat
membantu organisasi dalam mencapai kinerja yang prima. Sanksi yang tegas
secara tidak langsung mendorong para pegawai dalam organisasi berusaha untuk
mengerjakan setiap tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Tingkat Kinerja Pegawai Negeri
Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi
Jambi
Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor
internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya,
kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan
seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang yang mempunyai kinerja
jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan yang rendah dan orang
tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaikan kemampuannya. Faktor
eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal
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dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan
atau pemimpin, fasilitas kerja, dan iklim organisasi.63
1. Faktor Pendukung Tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
Faktor pendukung adalah factor-faktor yang mendukung keberhasilan
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten
Batang Hari. Berdasarkan hasil penelitian berikut merupakan factor pendukung
tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:
a. Faktor Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana yang baik menjadi salah satu faktor pendukung
kinerja sehingga dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dapat
berjalan tepat waktu, lancar, dan baik.
b. Factor pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP)
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan salah satu
faktor pendukung peningkatan kinerja pegawai yang ada di Kantor Kecamatan
Batin XXIV Kabupaten Batang Hari. Disni pemerintahan Kabupaten Batang Hari
telah mengeluarkan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2017 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
Tahun Anggaran 2017, tujuan pemberian tambahan penghasilan ini adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan, disiplin dan motivasi kinerja pegawai.
63
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c. Faktor hubungan komunikasi antara atasan dan bawanan yang baik
Di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari hubungan
komunikasi antara atasan (Camat) dengan bawahan (Pegawai) berjalan dengan
baik sehingga para pegawai menjadi termotivasi dalam bekerja dan dapat
mengerjakan tugasnya dengan cepat dan tepat.
d. Faktor hubungan komunikasi antara sesama pegawai
Di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari hubungan
komunikasi antara sesama pegawai sudah berjalan dengan baik, sehingga dalam
pekerjaan mereka dapat saling membantu satu dengan yang lainnya apabila
terdapat masalah dalam pengerjaan tugas yang diberikan, sehingga pekerjaan yang
diberikan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
Untuk faktor pendukung terhadap kinerja dari pegawai yang ada di kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, saat ditanyakan kepada Ibu
Sugiarni tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP) Ibu itu menjelaskan:
“Untuk tambahan penghasilan pegawai itu sangat membantu
pegawai dalam meningkatkan kinerja karena dengan adanya TPP
tersebut pegawai disini menjadi termotivasi untuk lebih giat dalam
bekerja dan menyelesaikan tugas-tugasnya”.64
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian tambahan
penghasilan pegawai (TPP) merupakan salah satu faktor pendukung untuk
meningkatkan kinerja pegawai.
2. Faktor Penghambat Tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Kecamatan Kabupaten Batang Hari

64
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Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan
sebagai hal, keadaan atau pentebab lain yang menghambat (merintangi, menahan,
menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah suatu yang dapat
menghalangi kemajauan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini factor
penghambat tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil didefinisikan sebagai hal,
keadaan yang dapat merintangi, menahan dan menghalangi tingkat Kinerja
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
Secara umum penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Kinerja Pegawai
Negeri Sipil antara lain sebagai berikut:
a. Faktor sarana dan prasarana pendukung tugas lapangan yang masih kurang
Di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari masih perlunya
sarana dan prasarana pendukung dalam tugas pelaksanaan dilapangan seperti
mobil atau motor tambahan dari pemerintah Kabupaten Batang Hari yang dapat
menunjang pekerjaan lapangan, karena daerah Kecamatan Batin XXIV yang luas
dan ada beberapa Desa yang akses menuju ke Desa tersebut membutuhkan
kendaraan khusus. Jadi, apabila sarana dan prasarana itu ada dapat mempercepat
atau mempermudah pekejaan dilapangan sehingga menjadi lebih efektif dan
optimal.
b. Faktor tenaga staf yang kurang berkompeten dibidangnya
Di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari masih sangat
membutuhkan tenaga staf yang berkompeten pada bidangnya untuk dapat
menunjang kinerja yang ada, apabila tenaga yang berkompeten masih kurang
maka kinerja yang dihasilkan tidak dapat tercapai dengan baik.
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c. Faktor pendidikan dan pelatihan aparatur yang masih kurang
Di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari dari data yang
didapatkan masih banyak pegawai yang pendidikannyan tamatan dari SMA, ini
merupakan salah satu penghambat kinerja yang ada karena keterbatasan
pengetahuan tentang beberapa hal dibidang yang mereka kerjakan, sehingga
beberapa tugas yang diberikan tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu, dan
juga masih kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk pegawai sehingga
pengalaman dan keahlian pegawai yang ada tidak dapat berkembang dengan baik
dan cepat. Apabila pelatihan-pelatihan banyak dilakukan tidak menutup
kemungkinan dapat meningkatkan pengalaman dan keahlian pegawai sehingga
para pegawai memiliki kemampuan yang baik lagi dalam menyelesaikan segala
tugas yang telah diberikan, sehingga visi dan misi dari kantor Kecamatan Batin
XXIV dapat tercapai.
d. Faktor minimnya dana operasional rutin Kecamatan Batin XXIV Kabupten
Hari
Minimnya dana operasional yang ada di Kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari menjadi salah satu factor pengambat kinerja pegawai,
karena dengan minimnya dana tersebut dapat membuat pekerjaan menjadi tidak
optimal dan efektif.
Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sugiarni selaku Kasubbag Umum dan
Kepegawaian adalah sebagai berikut
“kami di sini masih membutuhkan sarana dan prasarana
pendukung untuk tugas pekerjaan dilapangan seperti transportasi mobil
atau motor yang bisa membuat pekerjaan menjadi optimal dan efektif,
karena untuk mencapai beberapa Desa yang ada di Kecamatan Batin
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XXIV sangat tidak mudah karena masih beberapa akses jalan yang
kurang baik”.65
Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana
yang baik dan memadai dapat lebih meningkatkan kinerja pegawai dalam
menyelesaikan tugasnya.
C. Upaya atau Solusi Penghambat Tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di
Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
Untuk lebih efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan di
Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, ada beberapa upaya atau
solusi dari penghambat tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai
berikut:
a. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan lagi supaya kinerja
pemerintahan jadi lebih efektif
Sampai dengan tahun ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di
Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari sudah bisa
dikatakan dalam keadaan baik. Hanya ada beberapa yang berada dalam
keadaan rusak seperti air conditioner, printer, computer, toilet dan alat
perekam E-KTP rusak berat. Untuk menunjang kinerja pelaksanaan tugas
dilapangan, Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari saat
ini membutuhkan transportasi khusus untuk menjangkau Desa yang
memiliki akses jalan yang masih kurang baik.

65

Wawancara dengan ibu Sugiarni Kasubbag Umum dan Kepegawaian kantor Kecamatan
Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
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b. Perlunya tambahan dana rutin Kecamatan yang lebih proporsional dalam
rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari bukan unit
penghasil, oleh karena itu, tidak ada pos pendapatan dalam Kecamatan
Batin XXIV. Kecamatan Batin XXIV tahun ini menganggarkan dana
anggaran sebesar Rp. 5.539.216.780,00, dengan rincian sebagai berikut
untuk gaji dan tunjangan sebesar RP. 3.342.423.580,00, untuk dana
pelaksanaan

program

pelayanan

administrasi

sebesar

Rp.

526.524.500,00, untuk program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur sebesar Rp. 125.622.500,00, untuk peningkatan disiplin aparatur
sebesar Rp. 25.000.000,00, untuk program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur sebesar Rp. 59.500.000,00, untuk program pengembangan
system

pelaporan

capian

kinerja

dan

keuangan

sebesar

Rp.

37.500.000,00, untuk program peningkatan pelayanan Kecamatan
sebesar Rp. 38.725.000,00, untuk program pengembangan tilawatil
qur’an Kecamatan Rp. 119.100.000,00, untuk program penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum sebesar Rp. 666.071.200,00 dan untuk
program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Desa/Kelurahan sebesar Rp. 598.750.000,00. Anggran yang dibuat
tersebut merupakan jumlah sumber dana yang diperlukan untuk
menunjang pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Batin XXIV
Kabupaetn Batang Hari.
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c. Dibutuhkan tenaga staf yang profesional dibidang masing-masing
Di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari saat ini
masih sangat kurang staf yang professional dibidang masing-masing, saat
ini Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Kecamatan Batin XXIV
banyak yang berpendidikan SMA hal tersebut bisa dilihat dari tabel 4
diatas yang berjumlah 19 orang, lulusan S1 sebanyak 10 orang dan
lulusan S2 hanya 1 orang. Tingkat pendidikan pada dasarnya berkaitan
erat dengan kinerja yang dihasilkan, hal ini dikarenakan semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pengetahuan yang ia
miliki terutama teoritis. Tingkat pendidikan seseorang pada umumnya
menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan
yang dijalani. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka
semakin cepat seseorang mengerti atau memahami kondisi dan pekerjaan
yang dilimpahkan kepadanya. Oleh karena itu, saat ini di Kantor
Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari sangat membutuhkan
staf yang professional sehingga visi dan misi dari organisasi dapat
terpenuhi dengan baik.
d. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan
Tujuan dilaksanakannya program pendidikan dan pelatihan pada
dasarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
sikap seorang aparatur agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan
dengan baik. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara
umum merupakan kunci keberhasilan pembangun Nasional, karena
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diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang
produktif, terampil, kreatif, disiplin, professional, khususnya untuk
Pegawai Negeri sSipil agar dicapainya kompetensi tertentu.

BAB V
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tingkat Kinerja Pegawai Negeri
Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, dapat ditarik
kesimpulan dan saran sebagai berikut:
A. Kesimpulan
1. Tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari secara umum dapat dikatakan sudah baik. Namun
terdapat beberapa kekurangan pada sebagian aspek yang masih perlu
dibenahi.
2. Penghambat Tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan
Batin XXIV Kabupaten Batang Hari adalah pada sarana dan prasarananya
yang harus lebih ditingkatkan lagi supaya kinerja yang ada dapat berjalan
dengan baik.
3. Upaya atau solusi dari penghambat Tingkat Kinerja Pegawai Negeri Sipil
di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaetn Batang Hari yaitu sarana
dan prasarana yang perlu ditngkatkan lagi sehingga kinerja Pegawai
Negeri Sipil dapat lebih efektif, perlunya tambahan dana rutin Kecamatan
yang lebih proporsional dalam rangka menunjang pelaksaan tugas
pemerintahan, dibutuhkan tenaga staf yang professional dibidang masingmasing

dan

perlunya

pendidikan

berkesinambung.
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dan

pelatihan

pegawai

yang
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B. Saran
1. Diharapkan para Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Batin XXIV
Kabupaten Batang Hari dapat terus diberikan pelatihan-pelatihan
kepegawaian agar kualitas sumber daya manusianya bisa lebih meningkat
dan setara antara pegawai lainnya agar dalam bekerja dapat menghindari
kesalahan-kesalahan dalam bekerja sehingga dalam melaksanakan
pekerjaannya dapat lebih optimal lagi.
2. Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,
seharusnya tidak hanya melihat dari aspek sumber daya manusianya saja
namun harus dilihat juga dari aspek sarana dan prasarana yang baik agar
tingkat kinerja dapat berjalan dengan optimal.
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LAMPIRAN
Nama-Nama Pegawai di Kantor Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NAMA
ERWIN, S. Sos
SARMADA, SE
NURHAYATI, S.KOM
M. GUNTUR S.Ag
RAHMAN, SP
HERMAN PLANI, S.IP
SARGAWI
TENDI EFRIZA
SUGIARNI
Y.RICKY CAHYONO D.P S.STP
SYAIFU, MY, A.Md
SAMSUAR, SE
HUSNIATUN
SUPARNO. J
HABIBULLAH
ERNAWATI PUJI ASTUTI
ERIYANTO
MARDIANTO
SUATI

NIP
197409191994031006
19770315200212100
198112072006042008
197608162006041015
98103202007011000
198610102011011004
196310031988031001
198304102010011001
197403191996022001
199204012012061001
196312311983101000
196807251994011001
198101132008012004
196404181985031001
197908152007011000
197301232012122001
197811062008011003
197803261997031000
197220112009012001

GOL
IV/a
III/c
III/c
III/c
III/b
III/c
III/d
III/b
III/b
III/b
IV/a
III/c
II/b
II/d
II/c
II/a
II/c
II/c
II/b

JABATAN
Camat
Sekretaris Camat
Kasi Pemerintahan
Kasi Kessos
Kasi Trantib
Kasi Pmd
Kasi Pelum
Kasubbag Keuangan
Kasubbag Umum
Pengelola Data
Pelaksana
Pengelola Data
Pelaksana
Pramu Bakti
Peng Kesejahteraan Sosial
Pelaksana
Peng Program dan kegiatan
PengadmPemerintahan
Pengadministrasian Umum

20

SUBKAN,SE

197608172008011008

III/a

Pengadministrasian Umum

21

ZUHDI

197306052009061003

II/c

Peng Pemberdayaan Msy

22

SARBAINI

196702272007012014

II/b

Pengemudi

23

A.BASID

196210051983101003

IV/a

Pengadministrasian Umum

24

ALJUFRI

196208102009061002

II/b

Pranata Perlindungan Masy

25

IKROMIYAH. A

196512311992032042

II/d

Teknis Peralatan Barang

26

RUSMINA

198110102009012015

II/b

Pengelola BMD

27

AMIR AHMAD

197509142007011011

II/b

Petugas Keamanan

28

SYAFRIZAL

197212102009061002

JI/a

Bendahara

29

RIDWAN

197309282000121002

III/a

Verifikator Data Lapor Keu

PALAHUDIN
ANDRI R OKTORA, S.Pt
AREZKA DESI WARDANI
SUMIATI
FITRIANI
ENI SURYANI
AMAH MARYAMAH
VIOLOTA LIANA
MU’TASOM S.Pt
SUKEDIT
TEGUH BAYU KISWORO
ANITA
YESI MAYA SARI
DESI LESTARI
NALIAN OKAR

198509162008011001

II/c
-

Sekretaris
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PTT
PATEN
PATEN
PATEN
PATEN

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

-

