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ABSTRAK 

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BULUNGAN 

Muhlisyah. J. Abbas 
Muhlisyah0679@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya 
sangat tergantung pada Kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat DPRD 
disamping hal tersebut juga turut mempengaruhi Kinerja DPRD dalam pe)aksanaan 
Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Dewan. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptifkualitatif, untuk mengetahui kinerja, faktor yang mempengaruhi kinerja dan 
upaya meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bulungan. Sasaran penelitian adalah Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan. Informan terdiri dari beberapa Pejabat Esselon, Anggota Dewan 
dan Pelaksana. Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
kualitatif. Proses anal isis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 
berbagai sumber yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa kualitas basil kerja belum optimal, kesesuaian antara 
perencanaan kerja dan basil kerja sudah cukup baik namun ASN belum bisa tepat 
waktu dalam menyelesaikan tugasnya, inisiatif ASN untuk menyelesaikan tugas ketika 
pimpinan tidak berada di tern pat cukup baik, kemampuan ASN dalam men~elesaikan 
tugas memiliki mutu yang cukup baik dan efisien namun tidak semua ASN memiliki 
sikap tanggap, teliti dan terampil. Dan komunikasi yang terjalin di dalam dan di luar 
organisasi cukup baik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja ASN Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan yaitu: I) faktor individu yang meliputi kemampuan, 
keterampilan dan pengalaman kerja, 2) faktor psikologis yang meliputi motivasi dan 
kepuasan kerja, dan 3) faktor organisasi yang meliputi imbalan dan kepemimpinan. 
Upaya yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan adalah 
pelaksanaan bimbingan teknis, pemberian pendidikan dan pelatihan, pemberian bonus/ 
hadiah/ imbalan, perbaikan insentif, memberikan sarana dan prasarana yang memadai. 

Kata Kunci: Kinerja Pegawai, Aparatur Sipil Negara. 
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ABSTRACT 

PERFORMANCE OF CIVIL SOCIETY APPROVAL SECRETARIAT OF 
REPRESENTATIVES (REPRESENTATIVES) REPRESENTATIVES (DPRD) 

REGENCY OF BULUNGAN 

Muhlisyah. J. Abbas 
Muhlisyah0679@gmail.com. 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

The success of the DPRD Secretariat in carrying out its Main Duties and Functions is 
highly dependent on the Performance of the State Civil Apparatus within the 
Secretariat of the DPRD as well as it also affects the performance of the DPRD in the 
implementation of the Main Duties and Functions of Board Members. This research is 
a qualitative descriptive research, to know the performance, the factors that affect the 
performance and efforts to improve the performance of State Civil Apparatus 
Secretariat of Bulungan Regency. The objective of the study is the State Civil 
Apparatus at the Secretariat of the Regional House of Representatives of Bulungan 
Regency. The informant consisted of several Eschelon Officials, Board Members and 
Executives. Data analysis in this study using qualitative data analysis techniques. The 
process of data analysis begins by reviewing all available data from various sources 
that is through observation, interviews, and documentation. The results showed that the 
quality of work is not optimal, the suitability between work planning and the work is 
good enough but ASN has not been able to timely in complete the task, ASN initiative 
to complete the task when the leadership is not in good enough place, the ability of 
ASN in completing the task has a fairly good quality and efficient but not all-ASN have 
a responsive attitude, thorough and skilled. And the communication that exists inside 
and outside the organization is good enough. While the factors that affect the 
performance of the Secretariat Secretariat ASN Bulungan District: I) individual factors 
that include skills, skills and work experience, 2) psychological factors that include 
motivation and job satisfaction, and 3) organizational factors that include rewards and 
leadership. Efforts that have been implemented by the Secretariat of Bulungan 
Regional House of Representatives is the implementation of technical guidance, 
providing education and training, giving bonus I reward I reward, improving incentives, 
providing adequate facilities and infrastructure. 

Keywords: Employee Performance, State Civil Apparatus. 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN 

. . . ~ 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Kabupaten Bulungan adalah salah satu Kabupaten di Indonesia bagian 

utara Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini telah dimekarkan menjadi 

Propinsi baru yakni Propinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Bulungan terdiri dari 

beberapa pulau, yang dialiri oleh sungai-sungai besar dan kecil, secara topologi 

memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing yang 

terja1 dan kemiringan yang tajam. 

Sejarah Kabupaten Bu1ungan diawali dengan berakhirya Kesu1tanan 

Bu1ungan dan dikeluarkannya Sural Keputusan Gubemur Kalimantan Timur 

Nomor 186/0RB/92141950, yang merupakan penetapan kedudukan 

Kesultanan. Awalnya Kabupaten Bulungan memiliki luas wilayah hingga 

18.010,50 km2 namun berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Tidung Propinsi 

Kalimantan Timur saat itu, maka luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 

13.737,92 km2. Sedangkan Letak dan batas wilayah Kabupaten Bulungan adalah 

sebagai berikut: 

Letak Posisi : 

- Bujur Timur 

- Lin tang U tara 

: 116°04'41" -117°57'56" 

: 2°09'19"- 3°34'49" 

51 
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Batas Wilayah : 

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Nunukan 

- Sebelah Timur : Laut Sulawesi dan Kota Tarakan 

- Sebelah Selatan : Kabupaten Berau 

- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau 

Kependudukan Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 13.181 ,92 km2 

denganjumlah penduduk 154.934 jiwa yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan. 

Pola persebaran penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas 

wilayah. Kepadatan adalah berkisar antara 1,48 jiwa/km2 (kecamatan peso) 

sampai 70,55 jiwa/km2 (kekecamatan Bunyu). Kepadatan penduduk Kabupaten 

Bulungan adalah 11,75 jiwa!km2. Kecamatan yang kepadatan penduduknya 

dibawah rata-rata ada1ah Kecamatan Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas, Tanjung 

Pa1as Barat dan Sekatak. 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dibentuk berdasarkan: 

a. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Seketariat DPRD Kabupaten Bu1ungan. 

b. Peraturan Bupati Nomor 06 '):'ahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan 

Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bu1ungan. 

Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah terjadi perubahan struktur 

organisasi yang baru maka per!u di tetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bu1ungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bu1ungan dan Peraturan Bupati Bu1ungan Nomor 
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34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan. Sekretariat 

DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan 

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan 

dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD; 

2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; 

3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; 

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tala KeJja Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan. 

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten bulungan terdiri dari: 

a. Sekretaris DPRD; 

b. Bagian Umum, membawahi: 

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan 

2. Sub Bagian Humas dan Protoko1 

c. Bagian Hukum, membawahi: 
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1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan 

2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan. 

d. Bagian Keuangan, membawahi: 

I. Sub Bagian Penganggaran dan Penyusunan Program; dan 

2. Sub Bagian ·Perbendaharaan. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

SEKRETARIS DPRD 

I 

KELOMPOKJABATAN 
FUNGSIONAL 

I I 
BAGIAN HUKUM · BAGIANUMUM BAGIAN KEUANGAN 

I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN KEPEGAW AlAN PENGANGGARAN & 

f- PERSIDANGAN DAN PENYUSUNAN 
DANRISALAH PERLENGKAP A PROGRAM 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN HUKUM& SUBBAGIAN 

1-
HUMASDAN '-- PERBENDAHARAAN PERUNDANG-

UNDANGAN PROTOKOL 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 
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Sampai dengan akhir Desember tahun 2016 jumlah Pegawai pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan sebanyak 71 Orang dengan rincian: 13 

orang Pejabat/tenaga Struktural 28 orang Pelaksana/ tenaga fungsional dan 30 

Orang Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil. 

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan 

pelayanan SKPD yang lebih baik. Adapun Tantangan dan peluang tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Tantangan dalam pengembangan pelayanan SKPD sebagai berikut : 

I) Mutasi Pegawai yang kurang memperhitungkan data base pengkaderan dan 

kualitas pegawai. 

2) Tuntutan stake holder atas pelayanan yang serba cepat dan kadang melampaui 

aturan yang ada serta mengabaikan jadwal perencanaan. 

3) Kurangnya toleransi dari stake holder terhadap tata kerja administrasi dan 

keuangan Setwan. 

Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : 

I) Adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; 

2) Adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan; 

3) Adanya dukungan Pimpinan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi Setwan; 

4) Adanya kesempatan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia melalui 

pendidikan formal dan non formal serta Workshop; 

5) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Seketariat DPRD Kabupaten Bulungan. 
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Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dibidang pendidikan 

dan karir pegawai. 

B. Hasil Penelitian dan pembahasan 

Pembahasan dan analisis penelitian merupakan pemaparan data dan 

informasi yang peneliti dapatkan dilapangan yang kemudian di kelompokkan 

dalam beberapa pembahasan yaitu: Kinerja Aparatur Sipil Negara sekretariat 

DPRD Kabupaten Bulungan, Faktor-faktor yang mempengaruhi kineija Aparatur 

Sipil Negara sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan, dan bagairnana upaya 

meningkat Kinerja Aparatur Sipil Negara sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. 

1- Kinerja Aparatnr Sipil Negara Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan 

Analisis data mengenai kinerja ASN sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan disesuaikan dengan teori yang dikemuka kan oleh Mitchel dalam 

Sedarmayanti (200 I :51), yaitu: 

a. Kualitas Keija 

Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan 

kesiapannya. Indikator kualitas kerja akan ditunjukkan oleh beberapa sub 

indikator, seperti: kualitas hasil keija yang diperoleh, kesesuaian hasil kerja 

dengan tujuan organisasi, dan manfaat hasil keija. 

I) Kualitas hasil kerja yang diperoleh 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaksana kebijakan dapat 

diperoleh hasil bahwa kualitas hasil keija ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan belum optimal, belum semua ASN dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan teliti dan rapi, masih ada ASN yang 
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be!um optimal da!am melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan, 

Deily Slda!le, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Kualitas kerja yang diperoleh masih dibawah standar. Dan 
pegawai belum semua mampu menyelesaikan pekerjaan 
dengan teliti dan rapi (wawancara tanggal7 September 20 17)". 

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu anggota DPRD 

Kabupaten Bulungan, Bapak Paisa! Fikri, S.T. yang menyatakan bahwa: 

"Masih ada pegawai yang belum optimal dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya. Dan be!um semua pegawai teliti dan rapi 
da!am menyelesaikan pekerjaannya (wawancara tanggal 12 
September 2017)". 

Senada dengan yang disampaikan oleh sa1ab satu ASN Sekretariat 

DPRD Kabupaten Bu1ungan, Bapak Sugiyanto, S.E. yang menyatakan 

babwa: 

"Kualitas basil kerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten 
Bulungan masih belum maksimal karena kondisi SDM yang 
masih minim. Pegawai tidak selalu mengerjakan tugas dengan 
teliti dan terampil, masih membutuhkan revisi dan perbaikan 
daripimpinan (wawancara tanggal8 September 2017)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita Tarik kesimpulan bahwa kualitas 

basil kerja yang diperoleb masih dalam kategori kurang baik, belum semua 

ASN dapat menye!esaikan pekerjaan dengan teliti dan rapi. Masih ada 

ASN yang belum optimal dalam menja!ankan tugas dan fungsinya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber data sebagaimana tabel 

dibawab ini: 
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Tabel.4.1 Triangulasi Sumber Data Hasil Ketja ASN 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

SumberData 
Sekretaris 
Dewan 

U raian Kesimpulan 
Hasil ketja yang diperoleb rata-rata Kualitas basil ketja 
baik. pegawai cukup teliti dalam yang diperoleh 

1--::----i~--;-----;;-:---Em~e:::n~gc:::er,_j·: a:::k~a:::n:..;tu:=ga:;:s:::n~y:::a ___ --:--:------1 masih dalam 
2 Kabag Umum Kualitas ketja baik, namun belum kategori kurang 

semua pegawai selalu teliti dalam baik, karena belum 

1--::----i~--;-----;;-:-;--Em~e:::n'!:=:-y!el:::e.:::sa:;:ik::a::;n~s::;uc:=a::tu:;-t= p!ek:::e::rj.~.:": aa=n;... -.,--I semua ASN dapat 
3 Kabag Hukum Kualitas basil ketja pegawai cukup menyelesaikan 

baik, dan tidak semua pegawai dapat peketjaan dengan 

l-7---i~--;-----Eb;:'ek:::e~lJ"'·a:..:s:.:;ec::cara=::;c.:;t=eli:::"t::-i-=d=an=ra=pii.:,-,--------i teliti dan rapi. Masih 
4 Kabag Kualitas basil ketja pegawai dianggap ada ASN belum 

Keuangan cukup, dan tidak semua pegawai selalu optimal dalam 
teliti dan rapi dalam menyelesaikan menjalankan tugas 
suatu peketjaan. dan fungsinya. 

t-5;;--t-;Kas;;--u'b'b-ag----t--;;K;::u::a"'lita=s=k;.:e"'lJ:;:. a=-y-a_n_g----,dt:-.p-e-ro"""'l--,ehc-m-as-;ih,.-J Berarti berada pada 

6 

7 

8 

9 

Kepegawaian dibawab standar. Dan pegawai belum kriteria kurang baik 
dan semua mampu menyelesaikan 
perlengkapan peketjaan dengan teliti dan rapi. 

Kasubbag Kualitas basil kerja pegawai sekretariat 
Persidangan DPRD Kabupaten Bulungan masih 
dan Risalah dibawah 80 persen. Dan belum semua 

Anggota 
Dewan 

Anggota 
Dewan 

Pelaksana 

pegawai dapat menyelesaikan 
peketjaan dengan teliti dan rapi 
Masili ada pegawai yang belum optimal 
dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. Dan belum semua pegawai 
teliti dan rapi dalam menyelesaikan 
peketjaannya 
Kualitas basil kerja sebagian telab 
optimal dan dibagian lain belum 
optimal. Belum semua pegawai dapat 
menyelesaikan suatu peketjaan dengan 
teliti dan rapi. 
Kualitas basil ketja pegawai Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan masih 
belum maksimal karena kondisi SDM 
yang masih minim. Pegawai tidak selalu 
mengerjakan tugas dengan teliti dan 
terampil, masih membutuhkan revisi 
dan perbaikan dari pimpinan. 

10 Pelaksana Kualitas basil ketja pegawai belum 
maksimal. Pegawai tidak selalu 
mengerjakan tugas dengan teliti dan 
terampil. 

43357.pdf



11 

12 

13 

14 
15 

• 

59 

Anggota Kualitas hasil kerja sebagian telah 
Dewan optimal semua pegawai dapat 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 
teliti dan rapi. 

Anggota Kualitas hasil kerja telah optimal. 
Dewan 
Anggota Kualitas hasil kerja cukup baik 
Dewan 
Pelaksana Kualitas hasil kerja sudah cukup baik 
Pelaksana Kualitas hasil keija pegawai cukup 

maksimal. Pegawai tidak selalu 
mengerjakan tugas dengan teliti dan 
terampil. 

Disamping triangulasi sumber data di atas indikator kualitas hasil kerja 

yang diperoleh dalam kriteria kurang baik dan ini juga didukung oleh hasil 

triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel dibawah ini: 

4.2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data tentang Hasil Keija ASN 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 
Kualitas hasil kerja yang • Kualitas hasil Kerja cukup Dokumen anjab, 
diperoleh masih dalam sesuai dengan hasil kerja risalah,dan SKP 
kategori kurang baik, belum yang diperoleh. 
semua ASN dapat • Pekerjaan yang diberikan 
menyelesaikan pekerjaan relative sesuai dengan 
dengan teliti dan rapi. tupoksi pegawai hanya 
Masih ada ASN yang belum saja masih ada sebagian 
optimal dalam menjalankan pegawai yang belum 
tugas dan fungsinya. Berarti memahami tupoksinya 
berada pada kriteria kurang 
baik. 

2) Kesesuaian hasil kerja dengan tujuan organisasi 

Berdasarkan basil wawancara mengenai kesesuaian hasil keija dengan 

tujuan organisasi dapat kita ketahui bahwa hasil kerja telah sesuai dengan 

tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Dan pekerjaan yang diberikan 

telah disesuaikan dengan tupoksinya. 
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Hal ini sesuai dengan penyampaian Sekretaris Dewan, Bapak 

Riduansyah, S.E. bahwa: 

"Hasil kerja telah sesuai dengan tujuan organisasi. Dan pegawai 
telah diberikan pekerjaan yang sesuai dengan tupoksinya 
(wawancara tanggal4 September 20 17)". 

Hal serupa mengenai kesesuaian hasil kerja dengan tujuan organisasi 

juga disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum, Bapak Syarifuddin, S.H., M.Si. 

bahwa: 

"Hasil kerja pegawai telah sesuai dengan tujuan organisasi. Dan 
pegawai telah diberikan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya 
(wawancara tanggal5 September 20 17)". 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Umurn, Bapak Drs. 

Sigit Raharjo bahwa: 

"Hasil kerja sesuai dengan tujuan organisasi. Dan pekerjaan yang 
diberikan kepada pegawai sesuai dengan tupoksinya (wawancara 
tanggal4 September 20 17)". 

Dari hasil penjelasan di atas dapat kita Tarik kesimpulan bahwa Hasil 

kerja ASN telah sesuai dengan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. 

Dan pekerjaan yang diberikan telah disesuaikan dengan tupoksinya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana label 

dibawah ini: 

Tabel4.3 Triangulasi Sumber Data Kesesuaian Hasil Kerja yang diperoleh ASN 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No Surnber Data Uraian Kesimpulan 

I Sekretaris Hasil kerja telah sesuai dengan Hasil kerja ASN telah 
Dewan tujuan organisasi. Dan pegawai sesuai dengan tujuan 

telah diberikan pekerjaan yang Sekretariat DPRD 
sesuai dengan tuooksinya Kabupaten Bulungan. 

2 KabagUmum Hasil kerja sesuai dengan tujuan 
Dan pekerjaan yang organisasi. Dan pekeriaan yang 
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diberikan kepada pegawai sesuai diberikan telah 
dengan tupoksinya disesuaikan dengan 

3 KabagHukum Hasil kerja pegawai telah sesuai tupoksinya. Hasil kerja 
dengan tu juan organisasi. Dan ASN tergolong dalam 
pegawai telah diberikan pekerjaan 
sesuai dengan tupoksinya kriteria cukup baik. 

4 Kabag Belum semua basil kerja sesuai 
Keuangan dengan tujuan organisasi, dan 

belum semua pegawai diberikan 
pekelj aan yang sesuai dengan 
tupoksinya. 

5 Kasubbag Hasil yang dipero leh sudah sesuai 
Kepegawaian dengan tujuan organisasi. Dan 
dan pekerjaan yang diberikan kepada 
perlengkapan pegawai sudah sesuai dengan 

tupoksi. 

6 Kasubbag Hasil kerja yang diperoleh belum 
Persidangan sepenuhnya sesuai dengan tujuan 
dan Risalah organisasi, baru sekitar 60-80 

persen basil kineija sesuai dengan 
tujuan organisasi. Dan belum 
semua pegawai diberikan tugas 
sesuai dengan tupoksi mereka. 
Baru sekitar 60 persen pegawai 
yang bekeija sesuai dengan 
tupoksinya 

7 Anggota 65 persen basil kelja pegawai 
Dewan telah sesuai dengan tujuan 

organisasi, namun belum 
sepenuhnya pekerjaan yang 
diberikan kepada pegawai sesuai 
dengan tupoksinya. 

8 Anggota Hasil kerja 80 persen telah sesuai 
Dewan dengan tujuan organisasi. N amun 

belum semua pegawai bekerja 
sesuai dengan tupoksi mereka. 

9 Pelaksana Iya, namun dengan catatan setelah 
mendapat revisi dan perbaikan 
dari pimpinan, barulah basil kelja 
sesuai dengan tujuan organisasi. 
Dan pekeljaan yang diberikan 
hamper tidak pemah sesuai 
dengan tupoksi yang ada atau 
selalu teijadi sengketa tupoksi. 

10 Pelaksana lya, sejauh ini sudah sesuai 
dengan tujuan organisasi. Dan 
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pekerjaan ada yang sesuai tupoksi 
ada yang tidak 

11 Anggota hasil kerja pegawai telah sesuai 
Dewan dengan tujuan organisasi, namun 

belum sepenuhnya pekerjaan yang 
diberikan kepada pegawai sesuai 
dengan tupoksinya. 

12 Anggota hasil keija pegawai telah sesuai 
Dewan dengan tu juan organisasi, namun 

belum sepenuhnya pekerjaan yang 
diberikan kepada pegawai sesuai 
dengan tujlOksinya. 

13 Anggota Hasil kerja 80 persen telah sesuai 
Dewan dengan tujuan organisasi tapi 

be1nm semua pegawai bekerja 
sesuai dengan tupoksi mereka. 

14 Pe1aksana Iya, namun dengan catatan sete1ah 
mendapat revisi dan perbaikan 
dari pimpinan. Dan pekerjaan 
yang diberikan sesuai dengan 
tupoksi yang ada 

15 Pelaksana Iya, sejauh ini sudah sesuai 
dengan tujuan organisasi. Dan 
pekerjaan ada yang sesuai tupoksi 
ada yang tidak. 

Disamping triangulasi sumber data di atas indikator kesesuaian hasi1 

kerja dengan tujuan organisasi cukup I sedang dan hal ini didukung o1eh hasil 

triangulasi teknik pengumpulan data sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabe14.4 Triangulasi Teknik Pengumpu1an Data tentang Kesesuaian Hasil Kerja 
yang dipero1eh ASN Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara 
• Hasil kerja ASN telah 

sesuai dengan tujuan 
Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bu1ungan. Dan 
pekerjaan yang diberikan 
telah disesuaikan dengan 
tupoksinya. Berarti berada 
pada kriteria cukup baik. 

Observasi 
• Hasil Kerja cukup sesuai 

dengan hasil kerja yang 
dipero1eh. 

• Pekerjaan yang diberikan 
relative sesuai dengan 
tupoksi pegawai hanya saja 
masih ada sebagian pegawai 
yang belum memahaini 
tupoksinya 

Dokumentasi 
Dokumen 
anjab,risalah dan 
SKP 

43357.pdf



63 

3) Manfaat basil kerja 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan, dapat kita ketahui 

bahwa manfaat basil kerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan telah 

dirasakan dengan baik oleb seluruh elemen baik didalam Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan, maupun stake holder Sekretariat DPRD kabupaten 

Bulungan. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleb Kepala Sub Bagian 

Persidangan dan Risalah, Bapak H. Agus Sofian bahwa: 

"80 persen basil kerja yang diperoleh sudah mampu memberikan 
manfaat, namun belum memenuhi standar pelayanan maksimal 
( wawancara tanggal 5 September 20 17)". 

Hal yang serupa juga disampaikan oleb salah satu anggota DPRD 

Kabupaten Bu1ungan, Bapak Ir. Hafidh Hassan, M.AP. bahwa: 

"Ada kepuasan akan manfaat basil kerja yang diperoleb (wawancara 
tanggal12 September 2017)". 

Hal yang sama juga disampaikan oleb salah satu anggota DPRD 

Kabupaten Bulungan lainnya, Bapak Faisal Fikri, S.T. bahwa: 

"Sejauh ini merasa puas akan basil kinerja pegawai (wawancara 
tanggall2 September 2017)". 

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Manfaat dari pekerjaan 

ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan cukup baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari basil triangulasi sumber data sebagaimana tabel dibawab ini: 

Tabel4.5 Triangulasi Sumber Data Manfaat Hasil Kerja ASN 
Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpu1an 

1 Sekretaris Dewan Manfaatnya cukup baik Manfaat dari basil 
2 KabagUmum Manfaat sudab bagus pekerjaan ASN 
3 KabagHukum Manfaat sudah baik Sekretariat DPRD 
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4 Kabag Keuangan Puas dengan manfaat basil kerja Kabupaten Bulungan 
yang diperoleb berarti berada pada 

5 Kasubbag Manfaat sudah ada kriteria cukup baik. 
Kepegawaian dan 
perlengkapan 

6 Kasubbag 80 persen basil kerja yang 
Persidangan dan diperoleb sudah mampu 
Risalah memberikan manfaat, namun 

belum memenuhi standar 
pelayanan maksimal. 

7 Anggota Dewan Sejauh ini merasa puas akan basil 
kinerja pegawai 

8 Anggota Dewan Ada kepuasan akan manfaat basil 
kerja yan11: diperoleb 

9 Pelaksana Mencapai tujuan organisasi yang 
diinginkan, menambah dan 
meningkatkan SDM pegawai yang 
bersangkutan 

10 Pelaksana Sudah baik 
II Anggota Dewan Sejauh ini merasa puas akan basil 

kinerja pegawai 
12 Anggota Dewan Sejauh ini merasa puas akan basil 

kinerja oegawai 
13 Anggota Dewan Ada kepuasan akan manfaat basil 

kerja yang diperoleh 
14 Pelaksana CukuoBaik 
15 Pelaksana Sudah baik 

Disamping triangulasi sumber data di atas dapat disimpulkan bahwa 

manfaat basil kerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan cukup baik, 

dan hal ini juga sesuai dengan basil observasi yang telah dilaksanakan. 

Tabel4.6 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Manfaat Hasil Kerja ASN 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara 
• Manfaat dari basil 

pekerjaan ASN 
Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan 
berarti berada pada 
kriteria cukup baik. 

Observasi 
• Manfaat basil kerja yang 

diperoleh bermanfaat 
dalam menunjang kinerja 
pegawai itu sendiri dan 
bermanfaat dalam 
menunjang pencapaian 
tujuan organisasi. 

Dokumentasi 
Hasil penilaian SKP 

ASNpada 
Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan 
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Dari seluruh penjelasan pada indikator Kualitas Kerja ASN Kantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan termasuk dalam kriteria cukup baik, 

karena Belum semua pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan dengan teliti dan 

rapi. Masih ada sebagian pegawai belum optimal dalam menyelesaikan 

pekeijaan yang diberikan, walaupun demikian basil kerja yang diperoleh sudah 

sesuai dengan tujuan organisasi dan pekeijaan yang diberikan sudah 

disesuaikan dengan tupoksinya. 

b. Ketepatan Waktti 

Ketepatan waktu menyelesaikan suatu pekeijaan yang dikeijakan 

sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tanpa harus mengganggu 

pekeijaan lain. Ketepatan waktu ini akan menunjukkan penataan rencana 

keija yang ditetapkan, ketepatan rencana dengan hasil keija, dan ketepatan 

waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

I) Penataan rencana keija 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa penataan rencana keija Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan sangat 

baik, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan, Bapak 

Riduansyah, S.E. bahwa: 

"Penataan rencana keija cukup baik, sudaha sesuai dengan tujuan 
organisasi (wawancara tanggal4 September 2017)". 

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bagian umum Sekretariat 

DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Drs. Sigit Rahaijo bahwa: 

"Rencana kerja sudah disusun dan ditata dengan bagus berdasarkan 
dengan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi (wawancara tanggal 4 
September 20 17)". 
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Hal yang samajuga disampaikan oleh salah satu ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan, Bapak Sugiyanto, S.E. bahwa: 

"Penataan rencana kerja sudah baik, karena yang memegang 
tupoksi ini kebetulan selalu melakukan inovasi, koordinasi dan 
berpedoman kepada SOP yang seharusnya, meskipun SOP baku 
belum ada (wawancara tanggal 8 September 20 17)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Penataan 

rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan sangat baik. sehingga 

telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 4. 7 Triangulasi Sumber Penataan Rencana Kerja ASN 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

SumberData Uraian Kesimpulan 
Sekretaris Dewan Penataan rencana kerja cukup Penataan rencana 

baik kerja Sekretariat 
KabagUmum Rencana kerja sudah disusun dan DPRD Kabupaten 

ditata dengan bagus. Bulungan telah 
KabagHuknm Penataan rencana kerja cuknp sesuai dengan 

baik kebutuhan dan 
Kabag Keuangan Penataan rancana kerja cukup tujuan organisasi 

baik berarti berada pada 

Kasubbag Penataan rencana kerja cukup krlteria sangat baik. 

Kepegawaian dan bagus 
perlengkapan 

Kasubbag Penataan rencana kerja di Kantor 
Persidangan dan Sekretariat DPRD Kabupaten 
Risalah Bulungan masih bersifat 

operasional monoton. Belum 
mengarah kepada rencana kerj a 
sesuai kebutuhan. 

Anggota Dewan Perencanaan kerja sudah cuknp 
baik 

Anggota Dewan Penataan rencana kerja sudah baik 

Pelaksana Penataan rencana kerja sudah 
baik, karena yang memegang 
tupoksi ini kebetulan selalu 
melakukan inovasi, koordinasi 
dan berpedoman kepada SOP 
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yang seharusnya, meskipun SOP 
baku belum ada. 

Pelaksana Penataan rencana keija sudah 
baik. 

Anggota Dewan Perencanaan keija sudah cukup 
baik 

Anggota Dewan Perencanaan keija sudah cukup 
baik 

Anggota Dewan Penataan rencana ketia sudah baik 
Pelaksana Penataan rencana keija sudah baik 
Pelaksana Penataan rencana kerja sudah 

baik. 

Triangulasi sumber data di atas yang menyatakan bahwa penataan 

rencana keija ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan sangat baik, hal ini 

juga didukung oleh triangulasi pengumpulan data dibawah ini: 

Tabe14.8 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Penataan Rencana Keija 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 
Penataan rencana keija • Penataan Rencana Kerja Dokumen Renja, 
Sekretariat DPRD cukup baik berdasarkan RKA 
Kabupaten Bulungan struktur organisasi yang 
telah sesuai dengan telah ditetapkan dengan 
kebutuhan dan tujuan mengacu pada ketentuan 
organisasi berarti berada Peraturan Perundang-
pada kriteria sangat undangan. 
baik. 

2) Ketepatan rencana dengan basil keJja 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa basil keija ASN telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, 

meskipun masih membutuhkan pembenahan dan penataan yang lebih matang. 

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan, Bapak Riduansyah, S.E. bahwa: 

"Hasil kerja sesuai dengan rencana keija, namun sedikit perlu 
perbaikan. (wawancara tanggal4 September 2017)". 
Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Faisal Fikri, S.T. yang menyatakan bahwa: 
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"Perencanaan sudah lumayan baik tetapi realisasi belum 
sepenuhnya sesuai dengan harapan (wawancara tanggal 12 
September 2017)". 

Hal ini juga didukung oleh salah satu ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan, bapak Sugiyanto, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"90 persen sudah tepat, karena rencana kerja disusun dengan 
ketelitian dan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang ada 
(wawancara tangga[ 8 September 2017)". 

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Ketepatan hasil 

kerja ASN telah sesuai perencaan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan, meskipun masih membutuhkan pembenahan dan penataan yang 

lebih matang agar rencana kerja dapat direalisasikan secara optimal. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel 

dibawah ini: 

Tabel4.9 Triangulasi Sumber Data Ketepatan Rencana Kerja dengan 
Hasil Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

SumberData Uraian Kesimpulan 
Sekretaris Dewan Hasil kerja sesuai dengan rencana Ketepatan rencana 

kerja, namun sedikit perlu kerja dengan hasil 
perbaikan. kerja ASN telah 

KabagUmum Hasil kerja sudah sesuai dengan sesuai dengan 
rencana kerja. rencana kerja 

KabagHukum Hasil kerja dan rencana kerja Sekretariat DPRD 
sesuai Kabupaten 

Kabag Keuangan Hasil kerja belum sesuai dengan Bulungan, meskipun 
perencanaan. Belum optimal masih membutuhkan 

Kasubbag Belum semua hasil kerja sesuai pembenahan dan 

Kepegawaian dan dengan rencana kerj a penataan yang [ebih 

perlengkapan matang agar rencana 
kerja dapat 

Kasubbag Hasil kerja belum sepenuhnya direalisasikan secara 
Persidangan dan tepat sesuai dengan rencana kerja. optimal. Berarti 
Risalah Masih perlu pembenahan dan berada pada kriteria 

penataan yang rnatang baik. 
Anggota Dewan Perencanaan sudah lumayan baik 

tetapi realisasi belum sepenuhnya 
sesuai dengan harapan 
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Anggota Dewan Realisasi rencana ketja belum 
optimal 

Pelaksana 90 persen sudah tepa!, karena 
rencana kerja disusun dengan 
ketelitian dan menyesuaikan 
kebutuhan dan kondisi yang ada. 

Pelaksana Hasil kerja sesuai dengan rencana 
kerja 

Anggota Dewan Perencanaan sudah baik 
Anggota Dewan Perencanaan sudah lumayan baik 

tetapi realisasi belum sepenuhnya 
sesuai dengan harapan 

Anggota Dewan Realisasi rencana ketja belum 
sepenuhnya optimal 

Pelaksana Perencanaan sudah tepa! 
Pelaksana Hasil kerja sesuai dengan rencana 

kerja 

Disamping triangulasi sumber data di atas, bahwa ketepatan kerja 

dengan hasil ketja baik, hal ini sesuai dengan triangulasi pengumpulan data 

dibawah ini: 

Tabel4.10 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Ketepatan Rencana 
Kerja dengan Hasil Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

Ketepatan rencana ketja • Cukup Tepa! rencana Dokumen Renja, 
dengan hasil ketja ASN telah kerja yang telah RKA 
sesuai dengan rencana kerja ditetapkan dengan hasil 
Sekretariat DPRD Kabupaten kerja yang diperoleh. 
Bulungan, meskipun masih 
membutuhkan pembenahan 
dan penataan yang lebih 
matang agar rencana kerja 
dapat direalisasikan secara 
optimal. Berarti berada pada 
kriteria baik. 

3) Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tug as yang diberikan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

perlu adanya peningkatan kedisiplinan ASN · Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan dalam hal ketepatan waktu penyelesaian tugas, masih banyak ASN 
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yang menunda pekerjaan sehingga pada akhirnya banyak pekerjaan yang 

menumpuk. 

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum, Bapak Syarifuddin, 

S.H., M.Si. yang menyatakan bahwa: 

"Belurn tepat waktu. Masih banyak pegawai yang masuk dan 
pulang kantor sesuka hati tidak mengikuti jam kerja, masih ada 
yang suka menunda pekerjaan, sehingga seringkali pekerjaan 
menumpuk (wawancara tanggal5 September 2017)". 

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan 

Perlengkapan, Deily Sidalle, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Belum tepat waktu. Banyak molor dan lamban. Pegawai banyak 
yang tidak bekerja sesuai jam kerja. Masih banyak pegawai yang 
turun siang dan pulang cepat sehingga pekerjaan tidak maksimal 
(wawancara tanggal7 September2017)". 

Hal ini juga didukung Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah, 

Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Belum semua pegawai mampu menyelesaikan tugasnya. Dan rata
rata pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan tidak bekerja 
sesuai denganjam kerja yang telah ditentukan (wawancara tanggal 
5 September 20 17)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Ketepatan 

waktu dalam menyelesaikan tugas ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan harus diperbaiki. Masih ada ASN yang suka menunda pekerjaan, 

sehingga pekerjaan menumpuk. Perlu ditingkatkan kedisiplinan ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan terutama yang berkaitan dengan jam 

masuk dan pulang kantor. Agar lebih efektif dan efisian dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber 

data sebagaimana tabel dibawah ini: 
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No Sumber Data Uraian Kesimpulan 
I Sekretaris Dewan Sedikit harus !ebih diperbaik:i. Ketepatan waktu 

Dan pegawai kurang disipilin dalam 
terhadap jam kerja menye!esaikan tugas 

2 KabagUmum Pegawai belum bisa tepat waktu ASN Sekretariat 
dalam menyelesaikan tugas. Dan DPRD Kabupaten 
belum bekerja sesuai dengan jam Bulungan harus 
kerja. diperbaiki. Masih 

3 KabagHukum Belum tepat waktu. Masih banyak banyak ASN yang 
yang menunda pekerjaan, menunda pekerjaan, 
sehingga seringkali pekerj aan sehingga pekerjaan 
menumpuk menumpuk. Per!u 

ditingkatkan 
4 Kabag Keuangan Sebagian kecil pegawai yang bisa kedisiplinan ASN 

menyelesaikan pekerjaannya tepat Sekretariat DPRD 
waktu. Dan pegawai belum Kabupaten 
bekerja sesuai dengan jam kerja Bulungan. Ketepatan 
yang telah ditetapkan. waktu dalam 

5 Kasubbag Belum tepa! waktu. Banyak molor menyelesaikan tugas 
Kepegawaian dan dan lamban. Pegawai banyak yang ASN berada pada 
perlengkapan tidak bekerja sesuai jam kerja. kriteria sedang. 

Masih banyak pegawai yang turon 
siang dan pulang cepat sehingga 
pekerjaan tidak maksimal 

6 Kasubbag Belum semua pegawai mampu 
Persidangan dan menye!esaikan tugasnya. Dan 
Risalah rata-rata pegawai sekretariat 

DPRD Kabupaten Bulungan tidak 
bekerja sesuai denganjam kerja 
yang telah ditentukan 

7 Anggota Dewan Pegawai belum bekerja sesuai 
dengan jam kerja yang ditentukan, 
sehingga pegawai tidak dapat 
menyelesaikan tugas sesuai 
dengan waktu yang telah 
ditetapkan. Namun sudah mulai 
membaik. 

8 Anggota Dewan Belum semua pegawai dapat 
menye!esaikan tugas dengan 
tepat, namun per!ahan membaik:. 
Dan pegawai belum bekerja 
sesuai dengan jam kerja yang 
telah ditentukan. 

9 Pelaksana 60 persen pegawai belum dapat 
menyelesaikan tugas dengan tepat 
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waktu. Dan masih ada pegawai 
(3 0 persen) yang tidak menaati 
jam kerja yang Ielah ditentukan. 

Pelaksana Sebagian pegawai belum dapat 
menyelesaikan tugas dengan tepat 
waktu. Dim masih ada pegawai 
yang tidak mematuhi jam kerja 

Anggota Dewan Pegawai belum bekerja sesuai 
dengan jam kerja 

Anggota Dewan Pegawai bekerja sudah sesuai 
dengan jam kerja 

Anggota Dewan Belum semua pegawai dapat 
menyelesaikan tugas dengan 
tepat, namun perlahan membaik .. 

Pelaksana pegawai belum dapat 
menyelesaikan tugas dengan tepat 
waktu 

Pelaksana pegawai sudah dapat 
menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Hasil dari triangulasi di atas yang menyatakan bahwa ketepatan waktu 

ASN dalam menyelesaikan pekerjaan berada pada !criteria sedang, hal ini 

tidak sesuai dengan hasil observasi awal penelitian ini, seperti yang tertera 

dalam pada tabel dibawah ini: 

Tabel4.12 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Ketepatan Waktu 
dalam Menyelesaikan Tugas ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 
Ketepatan waktu dalam • Relatif tepat dalam Hasil wawancara 
menyelesaikan tugas penyelesaian tugas atau dan Dokumentasi 
ASN SekretariatDPRD pekerjaansebagarrnana wawancara 
Kabupaten Bulungan tupoksi yang telah 
harus diperbaiki. Masih ditentukan. 
banyak ASN yang • Sebagian pegawai sudah 
menunda pekerjaan, bekerja sesiJai dengan 
sehingga pekerjaan ketentuan yang diatur 
menumpuk. Perin dalam peraturan yang 
ditingkatkan kedisiplinan berkaitan dengan jam 
ASN SekretariatDPRD kerja. 
Kabupaten Bulungan. 
Ketepatan waktu ASN 
termasuk !criteria sedang. 
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Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum, Bapak 

Syarifuddin, S.H., M.Si. yang menyatakan bahwa: 

"Sebagian pegawai menyampaikan ide, sebagian tidak. Inisiatif 
menyelesaikan pekerjaan cukup baik (wawancara tanggal 5 
September 2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan 

Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Pegawai sering memberikan ide/ gagasan dalam organisasi. Dan 
80 persen pegawai melaksanakan pekerjaannya dengan tanggung 
jawab. Walaupun masih perlu di komunikasikan (wawancara 
tanggal 5 September 20 17)". 

Dari penje!asan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ASN telah 

memberikan gagasan/ ide dalam organisasi, namun terkadang ide tersebut 

belum dapat diakomodir dengan baik. Inisiatif ASN dalam menyelesaikan 

pekeljaannya cukup baik, meskipun terkadang masih perlu dikomunikasikan. 

Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber data sebagaimana tabel 

dibawah ini: 

Tabel4.!3 Triangulasi Sumber Data Pemberian ide/gagasan dalam 
berorganisasi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

SumberData Uraian Kesimpulan 
Sekretaris Pegawai pernah memberikan ide/ ASN telah 
Dewan gagasan dalam organisasi. Dan inisiatif memberikan gagasan/ 

pegawai dalam mengeljakan tugas ide untuk kebutuhan 
ketika pimpinan tidak ada cukup baik. organisasi, Inisiatif 

KabagUmum Pernah, dan inisiatif cukup baik ASN dalam 
Kabag Sebagian pegawai menyampaikan ide, menyelesaikan 
Hukum sebagian tidak. Inisiatif menye!esaikan pekeljaannya cukup 

pekeJj aan cukup baik baik, meskipun 
Kabag Y a, pegawai sering memberikan ide/ terkadang masih 
Keuangan gagasan yang nantinya akan perlu 

dipertimbangkan. Dan pegawai dikomunikasikan. 
memiliki insiatif dalam menyelesaikan Dengan demikian 
pekeljaannya Inisiatif ASN 
ketika pimpinan tidak berada ditempat. 
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5 Kasubbag Pemah, memberikan ide. Tapi tidak termasuk !criteria 
Kepegawaian ada inisiatif pegawai dalam cukup baik. 
dan menyelesaikan pekerjaan kecuali 
perlengkapan diperintah 

6 Kasubbag Pegawai sering memberikan ide/ 
Persidangan gagasan dalam organisasi. Dan 80 
danRisalah persen pegawai melaksanakan 

pekerjaannya dengan tanggungjawab. 
Walaupun masih perlu di 
komunikasikan. 

7 Anggota Pegawai pemah memberikan ide dalam 
Dewan organsasi. Namun inisiatif pegawai 

masih kurang. 
8 Anggota Pegawai pemah memberikan ide/ 

Dewan gagasan dalam organisasi. Namun 
inisiatif pegawai dalam menyelesaikan 
tugas ketika pimpinan tidak ada 
ditempat dirasa kurang, karena sering 
kali tugas yang diberikan dilimpahkan 
kepada ternan/ rekan. 

9 Pelaksana Iya, namun ide tersebut hanya sebatas 
gagasan saja tanpa ada respon dan 
tanggapan dari pimpinan. Dan biasanya 
pegawai tidak berani berinisiatif 
menyelesaikan tugas jika pimpinan 
sedang tidak berada ditempat. 

10 Pelaksana Iya, namun ide terkadang terkendala 
anggaran. Dan biasanya pegawai tidak 
berani berinisiatif menyelesaikan tugas 
jika pimpinan sedang tidak berada 
ditempat. 

11 Anggota Pegawai pemah memberikan ide dalam 
Dewan organsasi. 

12 Anggota Ada Pegawai pemah memberikan ide 
Dewan dalam organsasi. Namun inisiatif 

I pegawai masih kurang. 
13 Anggota Pegawai pemah memberikan gagasan 

Dewan dalam organisasi. dan ada inisiatif 
I pegawai dalam menyelesaikan tugas 

14 Pelaksana ada gagasan walau tanpa ada respon 
dan tanggapan dari pirnpinan. 

15 Pelaksana Iya, namun ide terkadang terkendala 
angl(aran. 

Disamping triangulasi sumber data di atas, bahwa pegawai telah 

memberikan ide/gagasan dalam organisasi dan pegawai memiliki inisiatif 
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yang cukup baik dalam menyelesaikan pekerjaannya, hal ini sesuai dengan 

observasi yang telah dilaksanakan. 

Tabel4.14 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pemberian idelgagasan 
dalam berorganisasi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 
ASN telah memberikan • Sebagian pegawai sering Sura! Masuk dan 
gagasan/ ide untuk memberikan ide/gagasan Sura! Keluar 
kebutuhan organisasi, dalam upaya pencapaian 
Inisiatif ASN dalam tujuan organisai. 
menyelesaikan • Relatif memiliki inisiatif 
pekerjaannya cukup yang cukup tinggi dalam 
baik, meskipun menyelesaikan pekerjaan 
terkadang masih perlu · dan senantiasa melakukan 
dikomunikasikan. komunikasi dan 
Dengan demikian berkoordinasi manakala 
Inisiatif ASN termasuk Sekwan maupun Ketua 
kriteria cukup baik. Dewan tidak berada 

ditempat. 

2) Tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa ketika ada permasalahan ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

selalu mengkonsultasikan permasalahan tersebut kepada pimpinan. Hal ini 

disampaikan oleh Sekretaris Dewan, Riduansyah, S.E. yang menyatakan 

bahwa: 

"Ketika ada permasalahan, pegawai menyampaikan kepada 
pimpinan dan berdikusi untuk memecahkan masalah (wawancara 
tanggal4 September 20 17)". 
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Drs. 

Sigit Raharjo. yang menyatakan bahwa: 

''Permasalahan dikonsultasikan dengan pimpinan, kemudian ditindak 
lanjuti (wawancara tanggal4 September 2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan, Ibu Indah Wahyuningsih, S.E. yang menyatakan bahwa: 
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Hal ini juga didukung oleh Kepala Sub BAgian Persidangan dan Risa1ah, 

Bapak H. Agus Sofian yang menyatakan bahwa: 

"Dalam menye1esaikan permasalahan, sebagian pegawai se1alu 
mengutamakan koordinasi dalam sinkronisasi antar bagian. Dan 
pimpinan telah memverikan kesempatan kepada pegawai untnk 
menyampaikan saran dan pendapatnya terhadap sebuah 
penye1esaian masa1ah (wawancara tangga15 September 2017)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpu1an bahwa Tindakan yang 

dilakukan ASN untnk menye1esaikan permasalahan yang dihadapi selalu 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan, dan pimpinanlah yang 

memberikan so1usi penyelesaian masalah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.l5 Triangulasi Sumber Data Tindakan yang dilakukan untnk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 

1 Sekretaris Ketika ada permasalahan, Tindakan yang 
Dewan pegawai menyampaikan kepada dilakukan pegawai 

pimpinan dan berdikusi untnk untnk menyesuaikan 
memecahkan masalah permasalahan yang 

2 KabagUmum Permasalahan dikonsultasikan 
dengan pimpinan, kemudian dihadapi selalu 

ditindak lanjuti. dikonsultasikan 

3 KabagHukum Melaporkan kepada pimpinan, terlebih dahulu kepada 
dan menunggu pimpinan pimpinan, dan 
memberikan keputnsan pimpinanlah yang 

4 Kabag Pegawai menyerahkan memberikan solusi 
Keuangan permasalahan kepada pimpinan, penyelesaian masalah 

yang nantinya pimpinan akan 
tersebut. Pemberian menginstruksikan penyelesaian 

permasalahan yang ada ide/gagasan dalam 

5 Kasubbag Penyelesaian masalah menunggu berorganisasi ASN 

Kepegawaian perintah dari pimpinan. Meskipun berada pada kriteria 
dan pimpinan sudah memberikan Baik. 
perlengkapan kesempatan pegawai untnk 
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menyampaikan gagasan dalam 
penyelesaian masalah 

Kasubbag Dalam menyelesaikan 
Persidangan dan permasalahan, sebagian pegawai 
Risalah selalu mengutamakan koordinasi 

dalam sinkronisasi antar bagian. 
Dan pimpinan telah memverikan 
kesempatan kepada pegawai 
untuk menyampaikan saran dan 
pendapatnya terhadap sebuah 
penyelesaian masalah 

Anggota Dewan Setiap permasalahan diselesaikan 
dengan cara musyawarah. 

Anggota Dewan Bermusyawarah dan dilaporkan 
kepada pimJJinan. 

Pelaksana Jika pegawai mendapati masalah 
biasanya dikonsultasikan dengan 
pimpinan. 

Pelaksana Jika pegawai mendapati masalah 
biasanya dikonsultasikan dengan 
pimpinan. 

Anggota Dewan Setiap permasalahan diselesaikan 
dengan cara musyawarah. 

Anggota Dewan permasalahan diselesaikan dengan 
cara musyawarah. 

Anggota Dewan diselesaikan dengan baik melalui 
rmusyawarah 

Pelaksana dikonsultasikan dengan pimpinan. 
Pelaksana Jika pegawai mendapati masalah 

biasanya dikonsultasikan dengan 
pimpinan. 

Disamping triangulasi sumber data di atas, bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh pegawai dalam menye!esaikan masalah dengan selalu 

berkonsultasi kepada atasan, hal ini sesuai dengan hasil observasi, seperti 

yang tertera dalam tabel triangulasi pengumpulan data dibawah ini : 

Tabel4.16 Triangulasi Tekuik Pengumpulan Data Tindakan yang 
dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 
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Wawancara Observasi Dokumentasi 

• Tindakan yang dilakukan • Pegawai senantiasa Telaahan Staf 
pegawai untuk mengkomunikasikan dan 
menyelesaikan meng koordinasikan setiap 
permasalahan yang per masalahan baik itu 
dihadapi selalu kepada Sekwan maupun 
dikonsultasikan terlebih Ketua Dewan untuk 
dahulu kepada pimpinan, mencari solusinya. 
dan pimpinanlah yang • Selalu diberikan 
memberikan solusi kesempatan kepada 
penyelesaian masalah pegawai untuk 
tersebut. memberikan ide/ gagasan 

dalam upaya memecahkan 
sehuah permasalahan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan telah diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan ide/ gagasan dalam organisasi. Dan sebagian besar dari 

pegawai pemah memberikan ide/gagasan dalam organisasi meskipun tidak 

semua ide dapat diakomodir kama keterbatasan anggaran maupun karena 

alasan lainnya. Inisiatif pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan ketika 

pimpinan tidak ada ditempat sudah cukup baik. Dan ketika mereka 

menemukan permasalahan selalu dikonsultasikan dan diserahkan kepada 

pimpinan untuk dicarikan solusinya. 

d. Kemampuan 

Kemampuan merupakan kernampuan atau keahlian berasal dari dalam 

individu yang didapatkan baik melalui pendidikan ataupun keahlian. 

Indikator kemampuan ini menunjukkan kemampuan yang dirniliki oleh ASN 

yang diukur dengan kualitas hasil kerja yang bermutu dan penyelesaian tugas 

secara efiSien. Selain itu indikator kemampuan juga menunjnkkan 

keterampilan yang dimiliki oleh ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 
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Bulungan dan kemampuannya untuk memanfaatkan sumberdaya/ potensi 

yang ada. 

I) Kemampuan yang dimiliki 

Berdasarkan hasil wawancara yang telab dilaksanakan dapat kita 

ketabui bahwa belum semua pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik dan efisien. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan, 

Riduansyab, S.E. yang menyatakan babwa: 

"Tidak semua pegawai dapat menyelesaikan pekeljaan dengan 
mutu yang baik dan efisien ( wawancara tanggal 4 September 
2017)". 

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Drs. 

Sigit Raharjo. yang menyatakan babwa: 

"Belum semua pegawai mampu menyelesaikan pekeijaan dengan 
baik dan efisien. Tergantung kepada jenis pekerjaan yang 
diberikan (wawancara tanggal4 September 2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan, Bapak Sugiyanto, S.E. yang menyatakan babwa: 

''Hanya sebagian kecil pegawai yang mampu menyelesaikan 
pekeljaan secara tepa! dan efisien. Sebagian besar pegawai 
terbiasa menunda pekeljaan. (wawancara tanggal 8 September 
2017)". 

Hal ini juga didukung oleh Kepala Bagian Keuangan, Bapak Sarifudin, 

S.E., M.Si. yang menyatakan bahwa: 

"Tidak semua pegawai dapat menye!esaikan pekeljaan sesuai 
dengan yang dibarapkan, dan belum semua pegawai dapat bekelja 
secara efisien (wawancara tanggal6 September 2017)". 

Dari penjelasan di alas dapat kita tarik kesimpulan bahwa belum semua 

pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan efisien. 

Tergantung pada jenis pekeljaan yang diberikan. Hal ini disebabkan 
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keterbatasan wawasan dan keterampilan yang dimiliki. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana !abel dibawah ini: 

Tabel4.17 Triangulasi Sumber Data Kemampuan yang dimiliki 
ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Sumber Data Uraian Kesimpulan 
Sekretaris Tidak semua pegawai dapat Belum semua pegawai 
Dewan menyelesaikan pekeljaan dengan mampu 

mutu yang baik dan efisien. menyelesaikan 
KabagUmum Belum semua pegawai mampu pekeljaan dengan baik 

menyelesaikan pekeljaan dengan dan efisien. 
baik dan efisien. Tergantung Tergantung pada jenis 
kepada jenis pekerjaan yang pekelj aan yang 
diberikan diberikan. Hal ini 

KabagHukum Tidak semua pegawai dapat disebabkan 
menyelesaikan pekeljaan dengan keterbatasan wawasan 
mutu yang baik dan efisien. dan keterampilan yang 

Kabag Tidak semua pegawai dapat dimiliki. Kemampuan 
Keuangan menye!esaikan pekeljaan sesuai yang dimiliki ASN 

dengan yang diharapkan, dan Sekretariat DPRD 
belum semua pegawai dapat Kabupaten Bulungan 
bekelja secara efisien. berada pada kriteria 

Kasubbag Pegawai tidak mampu Baik 
Kepegawaian menyelesaikan pekeljaan dengan 
dan hasil yang tepa! dan efisien 
perlengkapan 

Kasubbag Tidak semua pegawai dapat 
Persidangan dan menyelesaikan pekeljaannya 
Risalah dengan tepat dan efisien (65-70 

persen ). Hal ini disebabkan 
keterbatasan wawasan dan 
keterampilan yang dimiliki. 

Anggota Dewan Tidak semua pegawai dapat 
menyelesaikan pekeljaan dengan 
tepa! dan efisien. 

Anggota Dewan Belum semua pegawai dapat 
menyelesaikan tugas secara tepa! 
dan efisien 

Pelaksana Hanya sebagian kecil pegawai 
yang rnampu menyelesaikan 
pekeljaan secara tepa! dan efisien. 
Sebagian besar pegawai terbiasa 
menunda pekeriaan. 

Pelaksana Hanya sebagian pegawai yang 
mampu menyelesaikan pekerjaan 
secara tepa! dan efisien. 
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II Anggota Dewan semua pegawai dapat 
menyelesaikan pekerjaan dengan 
tepat dan efisien. 

12 Anggota Dewan pekerjaan sudah selesai dengan 
tepat dan efisien. 

13 Anggota Dewan Belum semua pegawai dapat 
menyelesaikan tugas secara tepat 
dan efisien 

14 Pelaksana sudah mampu menyelesaikan 
pekerj aan secara tepat dan efisien. 
Sebagian besar pegawai terbiasa 
menunda pekerjaan. 

15 Pelaksana Hanya sebagian pegawai yang 
mampu menyelesaikan pekerjaan 
secara tepat dan efisien. 

Pada tabel di atas disimpulkan bahwa belum semua pegawai mampu 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan efisien, hal ini didukung oleh 

triangulasi pengo laban data dibawah ini: 

Tabel4.18 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Kemampuan yang dimiliki 
ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Doknmentasi 

• Belum semua pegawai • Sebagian besar Risalah 
mampu menyelesaikan pegawai cukup rnampu 
pekerjaan dengan baik menyelesaikan pekerjaan 
dan efisien. Tergantung dengan basil I mutu yang 
pada jenis pekerjaan cukup memuaskan. 
yang diberikan. Hal ini • Cukup Efisien dalam 
disebabkan keterbatasan menyelesaikan setiap 
wawasandan pekerjaan 
keterampilan yang 
dimiliki. 

2) Keterampilan yang dimiliki 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita 

ketahui bahwa hanya sebagian kecil pegawai yang memiliki sikap tanggap 

dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan teliti dan rapi. Hal ini 
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disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Drs. Sigit Raharjo. yang 

menyatakan bahwa: 

"Tidak semua pegawai memiliki sikap tanggap, teliti dan 
terampil. Ada beberapa pegawai yang tidak tanggap bahkan tidak 
peduli. Dan tidak semua pegawai dapat menguasai pekerjaan 
dengan cepat (wawancara tanggal4 September 2017)". 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan, Bapak 

Sarifudin S.E., M.Si. yang menyatakan bahwa: 

"Pegawai belum semua memiliki sikap tanggap, teliti dan 
terampil dalam menyeelasikan tugas. Dan belum semua pegawai 
dapat menyelesaikan dengan cepat pekerjaan yang diberikan. 
(wawancara tanggal6 September 2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan, Bapak Sugiyanto, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Menurut saya, hanya sebagian kecil pegawai yang memiliki 
sikap tanggap, teliti, dan terampil dalam melaksanakan tugas. 
Dan sebagian kecil saja pegawai yang mampu dengan cepat 
menguasai pekerjaan yang diberikan. Kebanyakan lambat. 
(wawancara tanggal8 September 2017)". 

Hal ini juga didukung oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Faisal Fikri, S.T. yang menyatakan bahwa: 

"Tidak semua pegawai memiliki sikap tanggap, teliti dan terampi1 
dalam menyelesaikan tugas. Dan juga tidak semua pegawai dapat 
dengan cepat menguasai pekerjaan yang diberikan (wawancara 
tanggal12 September 2017)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hanya sebagian 

kecil pegawai yang memiliki sikap tanggap dan dapat menye1esaikan 

pekerjaannya dengan teliti dan rapi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasi1 

triangulasi sumber data sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.19 Triangulasi Sumber Data Keterampilan yang dimiliki ASN 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 
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No SumberData Uraian Kesimpulan 

1 Sekretaris Pegawai mempunyai sikap yang Hanya sebagian 
Dewan tanggap, teliti dan terampil. Tidak kecil pegawai yang 

semua pegawai mampu dengan memiliki sikap 
cepat menguasai pekerjaan yang tanggap dan dapat 
diberikan. menyelesaikan 

2 KabagUmum Tidak semua pegawai memiliki pekerjaannya 
sikap tanggap, teliti dan terampil. dengan teliti dan 
Ada beberapa pegawai yang tidak rapi. Keterampilan 
tanggap bahkan tidak peduli. Dan yang dimiliki ASN 
tidak semua pegawai dapat Sekretariat DPRD 
menguasai pekerjaan dengan cepat Kabupaten 

3 KabagHukum Pegawai memiliki sikap tanggap, Bulungan berarti 
teliti, dan terampil. N amun tidak berada pada 
semua pegawai dapat menguasai kriteria baik. 
pekerjaan dengan cepat 

4 Kabag Keuangan Pegawai belum semua memiliki 
sikap tanggap, teliti dan terampil 
dalam menyeelasikan tugas. Dan 
belum semua pegawai dapat 
menyelesaikan dengan cepat 
pekerjaan yang diberikan. 

5 Kasubbag Tidak semua pegawai memiliki 
Kepegawaian sikap tanggap, teliti, dan terampil 
dan dalam menyelesaikan pekerjaan. 
perlengkapan Dan tidak semua pegawai mampu 

menguasai pekerjaan dengan cepat. 
Masih butuh bimbingan 

6 Kasubbag Hanya sedikit pegawai yang mampu 
Persidangan dan mengerjakan tugasnya dengan teliti 
Risalah dan rapi ( 45 persen). Dan pegawai 

belum bisa menguasai dengan cepat 
pekerjaan yang diberikan. 

7 Anggota Dewan Tidak semua pegawai memiliki 
sikap tanggap, teliti dan terampil 
dalam menyelesaikan tugas. Dan 
juga tidak semua pegawai dapat 
dengan cepat menguasai pekerjaan 
yang diberikan 

8 Anggota Dewan Pegawai sebagian besar menguasai 
pekerjaan yang diberikan. Namun 
belum semua pegawai dapat 
menyelesaikan pekerjaan dengan 
teliti dan rapi 

9 Pelaksana Menurut saya, hanya sebagian kecil 
peg a wai yang memiliki sikap 
tanggap, teliti, dan terampil dalam 

43357.pdf



85 

melaksanakan tugas. Dan sebagian 
kecil saja pegawai yang mampu 
dengan cepat menguasai pekeJjaan 
yang diberikan. Kebanyakan 1ambat. 

10 Pelaksana Sebagian keci1 peg a wai yang 
memiliki sikap tanggap, teliti, dan 
terampi1 da1am me1aksanakan tugas. 
Dan sebagian pegawai yang mampu 
menyelesaikan pekeJjaan dengan 
cepat 

11 Anggota Dewan Beberapa pegawai memiliki sikap 
tanggap, teliti dan terampil 

12 Anggota Dewan sebagian pegawai memi1iki sikap 
tanggap, te1iti dan terampi1 dalam 
menyelesaikan tugas. 

13 Anggota Dewan Hampir semua Pegawai menguasai 
pekerjaan yang diberikan. Namun 
be1um semua pegawai dapat 
menye1esaikan pekeJjaan dengan 
teliti dan rapi 

14 Pelaksana semua pegawai yang memiliki sikap 
tanggap, teliti, dan terampil serta 
cepat menguasai pekeJjaan yang 
diberikan. Kebanyakan 1ambat. 

15 Pe1aksana ada beberapa pegawai yang 
memiliki sikap tanggap, teliti, dan 
terampi1 dalam melaksanakan tugas. 
Dan sebagian pegawai yang mampu 
menyelesaikan pekeJjaan dengan 
cepat 

Dari basil kesirnpulan di atas dapat kita ketahui bahwa sebagian kecil saja 

pegawai yang memiliki sikap tanggap dan dapat menyelesaikan pekeJjaannya 

dengan teliti dan rapi. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil observasi yang telah 

dilaksanakan. 

Tabel4.20 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Keterampilan yang dirniliki 
ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

• Hanya sebagian kecil • Cukup tanggap dan SPJ Kegiatan 

pegawai yang memiliki responsive dalam 
sikap tanggap dan dapat melaksanakan tugas 

.··~ 
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menyelesaikan demikian juga halnya 
pekeijaannya dengan dengan ketelitian dalam 
teliti dan rapi. penyelesaian pekerjaan. 

• Sebagian pegawai cukup 
mampu dengan cepat 
menguasai pekerjaan yang 
ada sesuai dengan bidang 
tugasnya msing-masing 

3) Kemampuan memanfaatkan sumber daya/ potensi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa sebagian besar pegawai telah mampu memanfaatkan sumber daya dan 

potensi yang tersedia, seperti pemanfaatan komputer. Hal ini disampaikan oleh 

Kepala Bagian Umum, Bapak Drs. Sigit Rahaijo. yang menyatakan bahwa: 

"Pegawai sudah mernanfaatkan sumber daya dan mampu 
mengopersikan komputer dengan baik (wawancara tanggal 4 
September 20 17)". 

Hal senada juga disampaikan o1eh salah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Faisal Fikri, S.T. yang menyatakan bahwa: 

"Semua pegawai telah mampu memanfaatkan sumber dayal 
potensi yang ada dalam menyelesaikan pekeijaan. Namun belum 
semua pegawai mampu mernanfaatkan komputer dalam 
menyelesaikan tugasnya. (wawancara tanggal 12 September 
2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Sugiyanto, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"lya, karena ketergantungan dengan teknologi, dalam mencari 
informasi selalu mengandalkan internet. Dan sudah lebih dari 80 
persen pegawai mampu memanfatkan/ menguasai komputer 
( wa wancara tanggal 8 September 20 17)". 

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebagian besar 

pegawai telah mampu memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia, 

seperti pemanfaatan komputer sebagai sarana mempermudah penyelesaian 
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pekerjaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber data 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.21 Triangulasi Sumber Data Kemampuan memanfaatkan 
sumber daya/ potensi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

SumberData Uraian Kesimpulan 
Sekretaris Dewan Pegawai belum semua mampu Sebagian besar 

memanfaatkanl mengoperasikan pegawai telah 
komouter. mampu 

KabagUmum Pegawai sudah memanfaatkan memanfaatkan 
sumber daya dan mampu sumber daya dan 
mengopersikan komputer dengan potensi yang 
baik tersedia, seperti 

KabagHukum Semua pegawai telah 
pemanfaatan 

memanfaatkan sumber daya dan 
komputer sebagai 
saran a 

potensi yang ada. Dan sebagian 
mempermudah 

besar pegawai bisa menggunakan 
penyelesaian 

komouter 
Kabag Keuangan Pegawai sebisa mungkin 

pekerjaannya. 
Kemampuan 

memanfaatkan sumberdayal memanfaatkan 
ootensi vang ada. sumber daya/ 

Kasubbag Pegawai belum semua bisa potensi ASN 
Kepegawaian dan mengoperasikan komputer Sekretariat DPRD 
perlengkapan Kabupaten 
Kasubbag Ada sebagian saja pegawai yang Bulungan berada 
Persidangan dan dapat memanfaatkan fasilitas yang pada kriteria Baik. 
Risalah ada, karena adanya keterbatasan. 

Sehingga pekerjaan hanya 
menumpuk pada sebagian orang 
saj a Da!J. belum semua pegawai 
mampu memanfaatkan komputer 
dalam melaksanakan tugasnya. 

Anggota Dewan Semua pegawai telah dapat 
mampu memanfaatkan sumber 
dayal potensi yang ada dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Namun 
belum semua pegawai mampu 
memanfaatkan komputer dalam 
menyelesaikan tugasnya. 

Anggota Dewan Pegawai telah memanfaatkan 
sumberdayal potensi yang ada 
untuk menyelesaikan pekerjaan. 
Namun belum semua pegawai 
mampu memanfaatkan komputer 
dalam menyelesaikan tugasnya. 
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9 Pelaksana lya, karena ketergantungan 
dengan teknologi, dalam mencari 
informasi selalu mengandalkan 
internet. Dan sudab lebib dari 80 
persen pegawai mampu 
memanfatkan/ menguasai 
komputer. 

10 Pelaksana 80 persen pegawai mampu 
memanfatkanl menguasai 
komputer. 

11 Anggota Dewan Semua pegawai telab dapat 
mampu memanfaatkan sumber 
daya yang ada dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Namun 
belum semua pegawai mampu 
memanfaatkan komputer dalam 
menvelesaikan tngasnva. 

12 Anggota Dewan Semua pegawai telab dapat 
mampu memanfaatkan sumber 
daya/ potensi yang ada dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Namun 
belum semua pegawai mampu 
memanfaatkan komputer dalam 
menyelesaikan tngasnva. 

13 Anggota Dewan Pegawai telab memanfaatkan 
sumberdaya! potensi yang ada 
untnk menyelesaikan pekerjaan. 
Namun belum semua pegawai 
mampu memanfaatkan komputer 
dalam menvelesaikan tugasnya. 

14 staf selalu memanfaatkan potensi yang 
ada dengan ketergantnngan 
dengan teknologi Dan sudah lebib 
dari 80 persen pegawai mampu 
memanfatkan I menguasai 
komputer. 

15 staf Sebagian besar pegawai mampu 
memanfatkanl menguasai 
komputer. 

Dari basil kesimpulan di atas yang menyatakan babwa sebagian besar 

pegawai mampu memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada, hal ini 

sesuai dengan basil observasi yang telah dilaksnakan. 

Tabel4.22 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Kemampuan memanfaatkan 
sumber dayal potensi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 
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Wawancara Observasi Dokumentasi 

• Sebagian besar pegawai • Sebagaian besar mampu Hasil Wawancara dan 
Ielah mampu memanfaatkan potensi Dokumentasi 
memanfaatkan sumber Sumber Daya Manusia 
daya dan potensi yang yang ada padanya dalam 
tersedia, seperti penyelesaian setiap 
pemanfaatan komputer pekerjaan. 
sebagaisarana • Sebagian besar pegawai 
mempermudah yang ada mampu dalam 
penyelesaian memanfaatkan fasilitas 
pekerjaannya. computer yang ada dalam 

menyelesaikan 
pekerjaannya. 

Berdasarkan penjelasan yang ada dapat kita simpulkan bahwa tidak 

semua ASN Sekteretariat DPRD Kabupaten Bulungan dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan mutu yang baik dan efisien. Tidak semua pegawai memiliki 

sikap yang tanggap, teliti dan terampil. Dan tidak semua pegawai dapat 

menguasai pekerjaan yang diberikan dengan cepat. Namun sebagian besar 

pegawai mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

e. Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu hubungan interaksi antar seseorang atau 

kelompok, maupun komunikasi antara sesama rekan kerja untuk menjalin 

kerjasama yang baik. Dari indikator komunikasi ini kita akan mengetahui 

komunikasi yang terjalin didalam organisasi maupun diluar organisasi dan 

bagaimana relasi dan kerjasama ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

1) Komunikasi intern (kedalam) organisasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa komunikasi intern terjalin dengan sangat baik dan seluruh pekerjaan 

telah didistribusikan sesuai dengan standar dan beban kerja yang telah 
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ditentukan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan, Bapak Riduansyah, 

S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Komunikasi teJjalin dengan baik. Dan pekeJjaan telah 
didistribusikan sesuai dengan standar dan beban keJja (wawancara 
tanggal4 September 20 17)". 

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan 

Risalah, Bapak H Agus Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Hubungan komunikasi telah beJjalan dengan baik, namun perlu 
adanya peningkatan di masa yang akan datang. Dan pekeJj a an yang 
ada belum terdistribusi dengan maksimal sesuai dengan standar 
dan beban keJja (wawancara tanggal5 September 2017)". 
Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Faisal Fikri, S.T. yang menyatakan bahwa: 

''Komunikasi antar pegawai di bidang ini cukup baik, meskipun 
belum semua pekerjaan didistibusikan sesuai dengan stadar dan 
beban keJja yang telah ditentukan. Pekerjaan masih tertumpuk pada 
sebagian orang saja (wawancara tanggall2 September 20 17)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi 

interen teJjalin dengan cukup baik. Dan pekerjaan telah didistribusikan dengan 

baik sesuai dengan standard an beban keJja yang telah ditentukan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari basil triangulasi sumber data sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.23 Triangulasi Sumber Data Komunikasi Intern (kedalam) 
Organisasi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

SumberData Uraian Kesimpulan 
Sekretaris Komunikasi terjalin dengan baik. Dan Komunikasi intern 
Dewan pekeJjaan telah didistribusikan sesuai 

teJjalin dengan 
dengan standar dan beban kerja. 

KabagUmum Komunikasi sesama pegawai baik, dan cukup baik. Dan 

pekeJjaan telah didistribusikan sesuai pekeJjaan telah 

dengan standar dan beban keria. didistribusikan 

KabagHukum Komunikasi kedalam interen cukup dengan baik sesuai 
baik. Dan pekeJjaan sudah dibagi dengan standard an 
sesuai dengan standar dan beban ke!ja beban keJja yang 

Kabag Komunikasi interen baik, dan telah ditentukan. 
Keuangan pekerjaan belum sepenuhnya 

43357.pdf



91 

terdistribusi dengan baik. masih ada Komunikasi Intern 
tindih tupoksi (kedalam) 

5 Kasubbag Komunikasi didalam bidang berjalan orgamsast ASN 
Kepegawaian dengan baik. Pegawai diberikan Sekretariat DPRD 
dan pekerjaan sesuai dengan standar dan 

Kabupaten perlengkapan beban ketja. 

6 Kasubbag Hubungan komunikasi telah berjalan 
Bulungan berarti 

Persidangan dan dengan baik, namun perlu adanya berada pada kriteria 

Risalah peningkatan di masa yang akan Baile. 

datang. Dan peketjaan yang ada belum 
terdistribusi dengan maksimal sesuai 
dengan standar dan be ban ketja 

7 Anggota Dewan Komunikasi antar pegawai di bidang 
ini cukup baik, meskipun belum 
semua peketjaan didistibusikan sesuai 
dengan stadar dan beban kerja yang 
telah ditentukan. Peketjaan masih 
tertumpuk pada sebagian orang saja. 

8 Anggota Dewan Komunikasi tetjalin cukup baik. Dan 
semua tugas telah didistribusikan 
sesuai dengan standar dan beban ketja 
yang 
telah ditentukan 

9 Pelaksana Kadang tetjalin dengan baik, kadang 
tidak, tergantung kondisi. Dan 
pekerjaan belum terdistribusi sesuai 
dengan baik. 

10 Pelaksana Komunikasi tetjalin dengan baik. Dan 
peketjaan belum terdistribusi sesuai 
dengan baik. Masih tetjadi 
penumpukan peketjaan kepada 
beberapa orang saja. 

11 Anggota Dewan Komunikasi antar pegawai cukup baik, 
meskipun belum semua peketjaan 
didistibusikan sesuai dengan stadar 
dan beban ketja yang telah ditentukan. 

12 Anggota Dewan Komunikasi antar pegawai sudah 
cukup baik, meskipun belum semua 
peketjaan didistibusikan sesuai dengan 
stadar dan beban ketja yang telah 
ditentukan. Peketjaan masih 
tertumpuk pada sebagian orang saja. 

13 Anggota Dewan Komunikasi terjalin cukup baik. Dan 
semua tugas telah didistribusikan 
sesuai dengan standar dan beban ketja 
yang telah ditentukan 
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14 Pelaksana Sudah teljalin dengan baik, walaupun 
pekeljaan belum terdistribusi sesuai 
dengan baik. 

15 Pelaksana Komunikasi teljalin dengan baik. Dan 
pekeljaan belum terdistribusi sesuai 
dengan baik. Masih teljadi 
penumpukan pekerjaan kepada 
beberapa orang saja. 

Hasil kesimpulan di atas menyatakan bahwa komunikasi interen terjalin 

dengan baik, serta pembagian kelja sudah disesuaikan dengan standar dan 

beban kelja. Hal ini sesuai dengan basil observasi yang telah dilaksnakan pada 

tabel dibawah: 

Tabel4.24 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Komunikasi Intern (kedalam) 
Organisasi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

• Komunikasi intern • Komunikasi cukup baik Hasil Wawancara 
teljalin dengan cukup didalam lingkungan organisasi dan Dokumentasi 
baik. Dan pekeljaan • Semua pekeljaan sudah 
telah didistribusikan didistribusikan sesuai dengan 
dengan baik sesuai standar dan be ban kelja yang 
dengan standar dan telah ditentukan, namun masih 
beban kelja yang telah ada sebagian pegawai yang 
ditentukan. belum dapat menyelesaikan 
Komunikasi Intern peke!jaan yang diberikan 
(kedalam) organisasi sehingga pekerjaan jadi 
ASN Sekretariat tertumpu pada pegawai yang 
DPRD Kabupaten dianggap mampu. 
Bulungan berarti 
berada pada kriteria 
Baile. 

2) Komunikasi ekstem (keluar) organisasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa komunikasi ekstem dengan organisasi lain teljalin dengan baik, 

meskipun masih ada ASN yang belum bisa mengkoordinasikan pekerjaan 

dengan organisasi lain, namun secara garis besar sebagian besar ASN dapat 
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beke~jasama dengan organisasi lainjika ada pekeijaan yang harus diselesaikan 

bersama. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan, Bapak Riduansyah, S .E. 

yang menyatakan bahwa: 

"Komunikasi cukup baik, dan pegawai bisa berkoordinasi dengan 
organisasi lainjika ada pekeijaan bersama (wawancara tanggal4 
September 2017)". 

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan 

Perlengkapan, Dely Sidalle, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Komunikasi dengan organisasi/ bidang lain sudah bagus. 
Beberapa pegawai bisa mengkoordinasikan 'pekeijaan dengan 
bidang lain (wawancara tanggal 7 September 2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan 

Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Komunikasi dengan bidang lain sudah beijalan dengan baik, 
namun terkendala aturan yang tumpeng tindih. Dan pegawai 
mampu bekerjasama dengan bidang lain jika ada pekeijaan yang 
hams diselesaikan bersama. (wawancara tanggal 5 September 
2017)". 

Dari penjelasan di alas dapat kita tarik kesimpulan komunikasi dengan 

organisasi lain I ekstem teijalin dengan baik dan pegawai mampu 

mengkoordinasikan dengan organisasi lain jika ada pekeijaan yang harus 

diselesaikan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber 

data sebagaimana label dibawah ini: 

Tabel4.25 Triangulasi Sumber Data Komunikasi Entem (keluar) 
Organisasi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

SumberData Uraian Kesimpulan 
Sekretaris Komunikasi cukup baik, dan Komunikasi dengan 
Dewan pegawai bisa berkoordinasi organisasi lain I 

dengan organisasi lain j ika ada ekstem teij a !in dengan 
J>ekeijaan bersama baik dan pegawai 
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2 KabagUmum Komunikasi dengan organisasi mampu 
lain juga baik, pegawai mampu mengkoordinasikan 
berkoordinasi dengan baik dengan organisasi lain 

3 KabagHukum Komunikasi ke organisasi lain jika ada pekeijaan 
cukup baik. Tidak semua pegawai yang harus 
bisa berkoordinasi dengan bidangl diselesaikan bersama. 
organisasi lain. Komunikasi Entem 

4 Kabag Komunikasi eksteren baik, dan (keluar) organisasi 
Keuangan pegawai mampu berkoordinasi ASN Sekretariat 

dengan organisasi lainjika ada DPRD Kabupaten 
pekerjaan yang harus dikeijakan Bulungan berada pada 
bersama kriteria Baik. 

5 Kasubbag Komunikasi dengan organisasi/ 
Kepegawaian bidang lain sudah bagus. 
dan Beberapa pegawai bisa 
perlengkapan mengkoordinasikan pekeijaan 

denl!:an bidanl!: lain. 
6 Kasubbag Komunikasi dengan bidang lain 

Persidangan dan sudah beijalan dengan baik, 
Risalah namun terkendala aturan yang 

tumpeng tindih. Dan pegawai 
mampu bekerjasama dengan 
bidang lain jika ada pekeijaan 
yang harus diselesaikan bersama. 

7 Anggota Dewan Komunikasi dengan bidangl 
organisasi lain cukup baik. Dan 
pegawai mampu berkoordinasi 
dengan bidanglorganisasi lainjika 
ada tugas yang harus dilaksanakan 
bersama. 

8 Anggota Dewan Komunikasi ekstem kepada 
bidangl organisasi lain belum 
teijalin dengan baik. Namun 
pegawai bisa mengkomunikasikan 
jika ada pekeijaan yang harus 
diselesaikan bersama. 

9 Pelaksana Komunikasi dengan bidangl 
organisasi lain sangat baik. 
Namun, sebagian kecil pegawai 
sa j a yang rnampu berkoordinasi 
dengan bidangl organisasi lain 
jika ada pekerjaan yang harus 
diselesaikan bersama. 

10 Pelaksana Komunikasi dengan bidangl 
organisasi lain sangat baik. 
pegawai mampu berkoordinasi 
dengan bidangl organisasi lain 
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j ika ada pekerj aan yang harus 
diselesaikan bersama. 

11 Anggota Dewan Komunikasi ekstern kepada 
bidangl organisasi lain belum 
terjalin dengan baik. Namun 
pegawai bisa mengkomunikasikan 
jika ada pekerjaan yang harus 
diselesaikan bersama. 

12 Anggota Dewan Komunikasi dengan bidangl 
organisasi lain cukup baik. Dan 
pegawai mampu berkoordinasi 
dengan bidang/organisasi lainjika 
ada tugas yang harus dilaksanakan 
bersama. 

13 Anggota Dewan Komunikasi ekstern kepada 
bidangl organisasi lain belum 
terj alin dengan baik. N amun 
pegawai bisa mengkomunikasikan 
jika ada pekerjaan yang harus 
diselesaikan bersama. 

14 staf Komunikasi dengan bidang/ 
organisasi lain sangat baik. 
Namun, sebagian kecil pegawai 
saja yang mampu berkoordinasi 
dengan bidangl organisasi lain 
jika ada pekerjaan yang harus 
diselesaikan bersama. 

15 staf Komunikasi dengan bidangl 
organisasi lain sangat baik. 
pegawai mampu berkoordinasi 
dengan bidangl organisasi lain 
jika ada pekerjaan yang harus 
diselesaikan bersama. 

Disamping triangulasi sumber data di atas, bahwa komunikasi ekstem 

baik, hal ini didukung oleh basil observasi pada tabel dibawah ini 

Tabel4.26 Triangulasi Teknik Pengumpulan Komunikasi Entern (keluar) 
Organisasi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara 
• Komunikasi dengan 

organisasi lain I ekstem 
terjalin dengan baik dan 
pegawai mampu 
mengkoordinasikan 

Observasi 

• Cukup Harmonis 
komunikasi yang terjalin 
dengan organisasi atau 
bidang lain. 

Dokumentasi 
Koordinasi dan 
konfrrmasi dengan 
instansi terkait apabila 
ada kegiatan kunker 
anggota 

43357.pdf



96 

dengan organisasi lain • Cukup mampu dalam hal 
jika ada pekeljaan yang berkomunikasi dan 
harus diselesaikan berkoordinasi dengan 
bersama. Komunikasi organisasi atau bidang lain 
Entern (keluar) j ika ada hal yang harus 
organisasi ASN diselesaikan 
Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan 
berada pada kriteria 
Baik. 

3) Relasi dan keijasama dalam pelaksanaan tugas 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa ASN mampu bekeljasama dalarn tim meskipun perlu adanya penegasan 

dalam pembagian tugas agar tugas tersebut tidak tertumpuk pada sebagian 

pegawai saja, namun mereka bersedia untuk saling membantu dalam 

menyelesaikan tugas tim. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan, 

Bapak Sarifudin, S.E., M.Si. yang menyatakan bahwa: 

"Pegawai dapat bekerjasama dalam satu tim, tapi sebagian saja 
pegawai yang mau membantu rekannya menyelesaikan pekeljaan 
timnya (wawancara tanggal6 September 2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan 

Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Keljasama dalam tim sudah terlaksana dengan baik. Namun masih 
diperlukan penegasan. Dan semua pegawai saling membantu 
dalam penyelesaian pekeljaan tim. (wawancara tanggal 5 
September 20 17)". 

Hal ini juga disampaikan o1eh salah satu ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bu1ungan, Bapak Sugiyanto, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Biasanya pegawai mampu bekeljasama dalam satu timjika dalam 
pengawasan pimpinan. Dan para pegawai mau membantu rekan 
dalam tim untuk menyelesaikan pekeljaannya, namun terkadang 
bantuan tersebut malah menghambat penyelesaian pekeljaan 
(wawancara tanggal8 September 2017)". 
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Sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian dan Perlengkapan, Dely Sidalle, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Tidak semua pegawai bisa bekeJjasama dalam satu tim. Masih ada 
pegawai yang tidak mengerti tugas yang diberikan. Semua pegawai 
mau membantu rekan tim untuk menyelesaikan pekeJjaan 
( wa wancara tanggal 7 September 20 17)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan pegawai mampu 

bekeJjasama dalam tim meskipun terkadang dibutuhkan penegasan. Dan 

sebagian besar pegawai bersedia untuk saling membantu dalam penyelesaikan 

pekeJjaan tim. Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber data 

sebagaimana !abel dibawah ini: 

Tabel4.27 Triangulasi Sumber Data Relasi dan kerjasama dalam pelaksanaan 
tugas ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 
1 Sekretaris Mampu bekeJja dalam satu tim. Dan 

Dewan mau membantu pekeJjan rekannya. 
2 Kabag Pegawai mampu bekeJjasama dalam Pegawai mampu 

Umum tim, dan mau membantu ternan satu tim 
untuk menyelesaikan pekeJjaan tim bekeJjasama dalam 

3 Kabag Pegawai mampu bekeJjasama dalam tim meskipun 

Hukum tim, dan mau membantu ternan satu terkadang 
timnya untuk menyelesaikan tugas dibutuhkan 

4 Kabag Pegawai dapat bekeJjasama dalam satu penegasan. Dan 
Keuangan tim, tapi sebagian saja pegawai yang semua pegawai 

mau membantu rekannya saling membantu 
menyelesaikan pekeriaan timnya. 

5 Kasubbag Tidak semua pegawai bisa bekeJjasama 
dalam penyelesaikan 

Kepegawaian dalam satu tim. Masih ada pegawai pekeJjaan tim. Relasi 

dan yang tidak mengerti tugas yang dan keJjasama dalam 

perlengkapan diberikan. Semua pegawai mau pelaksanaan tugas 
membantu rekan tim untuk ASN Sekretariat 
menye1esaikan pekerjaan. DPRD Kabupaten 

6 Kasubbag Kerjasama dalam tim sudab terlaksana Bulungan berada 
Persidangan dengan baik. Namun masih diperlukan 

pada Kualitas yang 
dan Risalah penegasan. Dan semua pegawai sa1ing 

membantu dalam penye1esaian Baik. 

pekerjaan tim. 
7 Anggota Tidak semua pegawai mampu 

Dewan bekeJjasama da1am satu tim dan be1um 
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semua pegawai mampu membantu 
anggota tim nya dalam menyelesaikan 
tug as 

8 Anggota Semua pegawai mampu bekerja dalam 
Dewan tim, namun hanya sebagian pegawai 

yang mau membantu rekan satu timnya 
untuk menyelesaikan tugasnya. 

9 Pelaksana Biasanya pegawai mampu bekeijasama 
dalam satu tim jika dalam pengawasan 
pimpinan. Dan para pegawai mau 
membantu rekan dalam tim untuk 
menyelesaikan pekerjaannya, namun 
terkadang bantuan tersebut malab 
menghambat penyelesaian pekerjaan. 

10 Pelaksana Pegawai mampu bekeijasama dalam 
satu tim. Dan para pegawai mau 
membantu rekan dalam tim untuk 
menyelesaikan pekerjaannya. 

11 Anggota Tidak semua pegawai mampu 
Dewan bekerjasama dalam satu tim dan belum 

semua pegawai mampu membantu 
anggota tim nya dalam menyelesaikan 
tugas 

12 Anggota Tidak semua pegawai mampu 
Dewan bekerjasama dalam satu tim dan belum 

semua pegawai mampu membantu 
anggota tim nya dalam menyelesaikan 
tugas 

13 Anggota Semua pegawai mampu bekerja dalam 
Dewan tim, namun hanya sebagian pegawai 

yang mau membantu rekan satu timnya 
untuk menyelesaikan tugasnya. 

14 Pelaksana Biasanya pegawai mampu bekeijasama 
dalam satu timjika dalam pengawasan 
pimpinan. Dan para pegawai mau 
membantu rekan dalam tim untuk 
menyelesaikan pekeijaannya, namun 
terkadang bantuan tersebut malab 
menghambat penyelesaian pekerjaan. 

15 Pelaksana Pegawai mampu bekeijasama dalam 
satu tim. Dan para pegawai mau 
membantu rekan dalam tim untuk 
menyelesaikan pekeijaannya. 

Sesuai dengan kesimpulan di atas bahwa pegawai rnampu bekeijasarna 

dalam tim dan mau saling bekeijasama dalam menyelesaikan pekeijaan tim. 
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Hal ini telah sesuai dengan hasil observasi yang telah dilaksanakan, seperti 

yang telah tercantum ditabel dibawah ini: 

Tabel4.28 Triangulasi Teknik Pengumpulan Relasi dan kerjasama dalam 
pelaksanaan tugas ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 
Pegawai mampu • Sebagian pegawai mampu Pelayanan Sidang 
bekerjasama dalam tim bekerjasama dalam satu tim. Paripuma 
meskipun terkadang • Sebagian pegawai cukup 
dibutuhkan penegasan. memiliki komitmen dan 
Dan semua pegawai kesediaan untuk saling bahu 
saling membantu dalam membahu dalam penyelesaian 
penyelesaikan pekerjaan tugas atau pekerjaan yang ada. 
tim. Relasi dan 
kerjasama dalam 
pelaksanaan tugas ASN 
Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan 
berada pada Kualitas 
yang Baik. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa komunikasi 

yang terjalin antar ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan berjalan 

dengan baik. begitu juga komunikasi yang terjalin dengan organisasi lainnya. 

Pekerjaan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten telah terdistrubusikan 

dengan baik. Dan sebagian besar ASN mampu berkoordinasi dengan organisasi 

lain jika ada pekerjaan yang harus dilaksanakan bersarna. ASN mampu 

bekerjasama dalam satu tim, dan mereka mau saling membantu menyelesaikan 

pekerjaan dalam tim tersebut. 

Kinerja Aparatur Sipil Negara Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mitchel dalam 

Sedarmayanti (200 1 :51) dapat ditarik kesimpulan bahwa: pertama, Kualitas 

Kerja ASN Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan belum optimal. 

Belum semua pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan teliti dan rapi. Dan 
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basil ke!ja yang diperoleh sudah sesuai dengan tujuan organisasi dan peke!jaan 

sudah disesuaikan dengan tupoksinya. Kedua, Ketepatan waktu penyelesaian 

peke!jaan ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa 

penatan rencana ke!ja di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan sudah cukup 

baik, sudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Hasil ke!ja juga sudah 

sesuai dengan rencana ke!ja yang telah dibuat. Namun ASN belum bisa tepa! 

waktu dalam menyelesaikan tugas. Serta kedisiplinan ASN dalam mentaati jam 

ke!ja perlu ditingkatkan lagi. Ketiga, Pengukuran Indikator Inisiatif 

ditunjukkan dengan ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan telah 

diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide/ gagasan dalam organisasi. 

Dan sebagian besar dari pegawai pemab memberikan ide/gagasan dalam 

organisasi meskipun tidak semua ide dapat diakomodir kama keterbatasan 

anggaran maupun karena alasan lainnya. Inisiatif pegawai untuk 

menye!esaikan pekerjaan ketika pirnpinan tidak ada ditempat sudah cukup 

baik. Dan ketika mereka menemukan permasalahan selalu dikonsultasikan dan 

diserahkan kepada pirnpinan untuk dicarikan solusinya. Keempat, Pengukuran 

indikator kemampuan dapat diketahui basil babwa tidak semua ASN 

Sekteretariat DPRD Kabupaten Bulungan dapat menyelesaikan peke!jaan 

dengan mutu yang baik dan efisien. Tidak semua pegawai memiliki sikap yang 

tanggap, teliti dan terampil. Dan tidak semua pegawai dapat menguasai 

peke!jaan yang diberikan dengan cepat. N amun sebagian besar pegawai 

mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Kelima, Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat kita sirnpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antar 

ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan be!jalan dengan baik. begitu 
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juga komunikasi yang teJjalin dengan organisasi lainnya. Pekerjaan di Kantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten telah terdistrubusikan dengan baik. Dan sebagian 

besar ASN mampu berkoordinasi dengan organisasi lain jika ada pekeJjaan 

yang harus dilaksanakan bersama. ASN mampu bekerjasama dalam satu tim, 

dan mereka mau saling membantu menyelesaikan pekeJjaan dalam tim 

terse but. 

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara Kantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Somber Daya Manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat 

dalam organisasi. Kemajuan suatu organisasi ditentukan pula bagaimana 

kualitas dan kapabilitas SDM didalamnya. Organisasi yang dimaksud tidak 

terkecuali organisasi pemerintahan. Baik pemerintahan pusat maupun 

pemerintahan daerah sama-sama memerlukan kualitas SDM yang memadai 

dan memiliki kapabilitas yang baik dalam meningkatkan daya saing daerab. 

Menurut Gibson dalam Sedarmayanti (20 1 0) menyatakan bahwa faktor

faktor yang mempengarubi kineJj a sebagai berikut: 

I) Faktor individu, meliputi kemampuan, keterampilan, Ia tar belakang 

keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. 

2) Faktor psikologis, meliputi: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, 

lingkungan keJja, dan kepuasan keJja. 

3) Faktor organisasi, meliputi: struktur organisasi, desain pekeJjaan, 

kepemimpinan, dan imbalan. 
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Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kinerja ASN Sekretariat 

DPRD Kabupaten Bulungan berdasarkan kepada basil wawancara yang telah 

dilaksanakan adalah: 

a. Faktor Individu 

Faktor individu yang sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan adalah faktor kemampuan, 

keterampilan dan pengalaman. Untuk menilai faktor individu, perlu diamati 

beberapa sub indikator faktor individu yang terdiri dari kemampuan, 

keterampilan, Ia tar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan 

demografi seseorang 

1) Kemampuan 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita 

ketahui bahwa faktor kemampuan sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal ini disampaikan oleh Kepala 

Sub Bagian Persidangan dan Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang 

menyatakan bahwa: 

"Sangat berpengaruh, guna menghasilkan kualitas suatu kerja. 
Namun masih dirasa sangat lamban dan masih peru pembinaan 
secara rutin (wawancara tangga15 September 2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh saalah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Faisal Fikri, S.T. yang menyatakan bahwa: 

Menurut saya, 90 persen kinerja seseorang dipengaruhi oleh 
kemampuan yang dimiliki. (wawancara tanggal 12 September 
2017)". 

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan faktor kemampuan 

sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 
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Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber data 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.29 Triangulasi Sumber Data Faktor Kemampuan yang Mempengaruhi 
Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 

I Sekretaris Ya Faktor kemampuan 
Dewan sangat l)erpengarub 

2 KabagUmum Ya, berpengaruh besar terhadap kinerja ASN 

3 KabagHukum Y a, sangat berpegaruh Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan. 

4 Kabag Ya,40% Kemampuan yang 
Keuangan Mempengaruhi 

5 Kasubbag. Ya, 80% KinerjaASN 
Kepegawaian 

Sekretariat DPRD dan 
perlengkapan Kabupaten Bulungan 

6 Kasubbag Sangatberpengaruh,guna berada pada Kualitas 

Persidangan dan menghasilkan kualitas suatu kerja. yangBaik. 

Risa!ah Namun masih dirasa sangat 
lamban dan masih peru 
pembinaan secara rutin. 

7 Anggota Dewan Menurut saya, 90 persen kinerja 
seseorang dipengaruhi oleh 
kemampuan yang dimiliki. 

8 Anggota Dewan Ya,90% 

9 Pelaksana lya, 90% 

10 Pelaksana Iya, berpengarub 

11 Anggota Dewan Ya,90% 

12 Anggota Dewan Ya, 90% 

13 Anggota Dewan Ya,90% 

14 Pelaksana lya, 90% 

15 Pelaksana lya, berpengaruh 
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Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa faktor kemampuan 

sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan hal inijuga didukung oleh hasil observasi pada tabel dibawah ini: 

Tabel4.30 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Kemampuan yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara 

~ Faktor kemampuan 
sangat berpengaruh 
terhadap kinerja ASN 
Sekretariat DPRD 

2) Keterampilan 

Observasi 

Kemampuan cukup 
berpengaruh terhadap 
kincrja pegawai sebesar 
65% 

Dokumentasi 

Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa faktor keterampilan sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub 

Bagian Persidangan dan Risalah Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan 

bahwa: 

"Sangat berpengaruh, guna mengetahui kreativitas pegawai dalam 
menjalankan tugasnya. Keterampilan adalah kreativitas kinerja 
pegawai dalam menaplikasijan tupoksinya. Prosentasenya baru 
mencapai 57 persen. (wawancara tanggal5 September 2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan 

Perlengkapan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan, Dely Sidalle, S.E. yang 

menyatakan bahwa: 

"Faktor keterampilan berpengaruh terhadap kioerja sebesar 80 
persen (wawancara tanggal12 September 2017)" 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan faktor keterampilan 

sangat berpengaruh terhadap kioerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 
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Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber data 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.31 Triangulasi Sumber Data Faktor Keterampilan yang Mempengaruhi 
Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 
I Sekretaris Dewan Ya Faktor Keterampilan 
2 KabagUmum Y a, sangat berpengaruh sangat berpengaruh 
3 KabaKHukum Y a, sangat berpegaruh terhadap kineJja 
4 Kabag Keuangan Ya30% ASN Sekretariat 
5 Kasubbag Ya, 80% DPRD Kabupaten 

Kepegawaian dan Bulungan. 
perlengkapan Keterampilan yang 

6 Kasubbag Sangatberpengaruh,guna 
Mempengaruhi 

Persidangan dan mengetahui kreativitas pegawai 
KineJjaASN 
Sekretariat DPRD 

Risalah dalam menjalankan tugasnya. 
Kabupaten Bulungan 

Keterampilan adalah kreativitas 
kinelja pegawai dalam 

berada pada Kualitas 

menaplikasijan tupoksinya. 
yang Baik. 

Prosentasenya baru mencapai 57 
persen. 

7 Anggota Dewan Menurut saya, 90 persen 
keterampilan seseorang 
mempengaruhi kiineJjanya. 

8 Anggota Dewan Ya, 90% 

9 Pelaksana Iya, 30% 

10 Pelaksana Iya, berpengaruh 

11 Anggota Dewan Menurut saya, 90 persen 
keterampilan seseorang 
mempengaruhi kiineti any a. 

12 Anggota Dewan Menurut saya, 90 persen 
keterampilan seseorang 
mempengaruhi kiineJjanya. 

13 Anggota Dewan Ya, 90% 
14 Pelaksana lya, 30% 
15 Pelaksana Iya, berpengaruh 

Dari basil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa faktor 

Keterampilan sangat berpengaruh terhadap kinetja ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan, dan hal inijuga didukung o1eh basil observasi yang te1ah 

dilaksanakan. 
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Tabel4.32 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Keterampilan yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara 

~ Faktor Keterampilan 
sangatberpengaruh 
terhadap kinerja ASN 
Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan 

3) Latar Belakang Keluarga 

0 bservasi Dokumentasi 

Ketrampilan cukup Hasil Wawancara 
berpengaruh terbadap kinerja 
pegawai. Sebesar 50% 

Berdasarkan basil wawancara yang telab dilaksanakan dapat kita ketabui 

bahwa faktor Jatar belakang keluarga cukup berpengaruh terbadap kinerja ASN 

Sekretariat 'DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut disampaikan oleh sa lab 

satu anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Paisa! Fikri, S.T. yang 

menyatakan bahwa 

"Menurut saya, 75 persen kinerja seseorang dipengaruhi oleh Jatar 
belakang yang dimiliki (wawancara tanggal 12 September 20 17)". 

Hal ini juga disampaikan oleh salab satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan Ir. Hafidh Hassan, M.Ap. yang menyatakan babwa: 

''Faktor latar belakang berpengaruh terbadap kinerja sebesar 70 
persen (wawancara tanggall2 September 2017)". 

Hal ini sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub 

Bagian Persidangan dan Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan 

babwa: 

"Bisa jad'i latar belakang pegawai mempengaruhi kinerjanya. 
Namun prosentasenya sangat kecil (20 persen). (wawancara 
tanggal 5 September 20 17)". 

Hal ini · didukung oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD 

Kabupaten BulunganSyaifuddin, S.H., M.Si. yang menyatakan babwa: 
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"Faktor latar belakang sedikit berpengaruh terhadap kinelja 
(wawancara tanggal5 September 20 17)". 
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Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan faktor latar belakang 

pegawai cukup berpengaruh terhadap kinerja ASN Sektretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber 

data sebagaimana !abel dibawah ini: 

Tabel4.33 Triangulasi Sumber Data Faktor Latar Belakang Keluarga yang 
Mempetigaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 

I Sekretaris Dewan Ya Faktor latar 
2 KabagUmum Y a, berpengaruh belakang keluarga 
3 KabagHukum Y a, tapi sedikit cukup berpengaruh 
4 Kabag Keuangan Ya30% terhadap kinerja 
5 Kasubbag Ya, 40% ASN Sektretariat 

Kepegawaian dan 
DPRD Kabupaten perlengkapan 

6 Kasubbag Bisa jadi Ia tar belakang pegawai Bulungan. Latar 

Persidangan dan mempengaruhi kinerjanya. Belakang Keluarga 

Risalah N amun prosentasenya sangat kecil yang 
(20 persen). Mempengaruhi 

7 Anggota Dewan Menurut saya, 75 persen kinelja KinerjaASN 
seseorang dipengaruhi o Ieh Ia tar Sekretariat DPRD 
belakang yang dimiliki Kabupaten 

8 Anggota Dewan Ya, 70% 
Bulungan berada 

9 Pelaksana lya,30% pada Kualitas yang 
10 Pelaksana Sedikitberpengaruh Baik. 
11 Anggota Dewan Ya,70% 
12 Anggota Dewan Menurut saya, 75 persen kinerja 

seseorang dipengaruhi oleh latar 
belakang yang dimiliki 

13 Anggota Dewan Ya, 70% 
14 Pelaksana lya, 30% 
15 Pelaksana Sedikitberpengaruh 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor latar 

belakang pegawai cukup berpengaruh terhadap kinelja ASN Sektretariat 

DPRD Kabupaten Bulungan. 
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Wawancara Observasi Dokumentasi 
);> Faktor Jatar belakang 

keluarga berpengaruh 
terhadap kinerja ASN 
Sektretariat DPRD 

L- Kabupaten Bulungan 

4) PengalamanKerja 

Latar Belakang Keluarga Hasil wawancara 
cukup berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai. Sebesar 65% 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa faktor pengalaman keJja sangat berpengaruh terbadap kinerja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut disampaikan oleb salah 

satu anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Paisa! Fikri, S.T. yang 

menyatakan bahwa: 

"Menurut saya, 90 persen pengalaman kerja berpengaruh terhadap 
kinerja seseorang (wawancara tanggall2 September 2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh salab satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan Jr. Hafidh Hassan, M.AP. yang menyatakan bahwa: 

"Faktor pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja sebesar 90 
persen (wawancara tanggall2 September 2017)". 

Hal ini juga didukung oleh Kepala Bagian Hukum, Bapak Syarifuddin, 

S.H., M.Si. yang menyatakan bahwa: 

"Faktor pengalaman kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja 
(wawancara tangga!S September 2017)". 

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan faktor pengalaman 

kerja berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber data 

sebagaimana tabel dibawah ini: 
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Tabel4.35 Triangulasi Sumber Data Faktor Pengalaman Kerja yang 
Mempengaruhi Kinelja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Sumber Data Uraian Kesimpulan 

Sekretaris Dewan Ya Pengalaman kerja 

KabagUmum Y a, berpengaruh 
berpengaruh 
terhadap kinelja 

KabagHukum Y a, sangat berpegaruh ASN Sekretariat 
DPRD Kabupaten 

Kabag Keuangan Ya50% 
Bulungan. 

Kasubbag Ya, 60% Pengalaman Kerja 

Kepegawaian dan yang 
perle~gkapan Mempengaruhi 
Kasubbag Persidangan Pengalaman kelja sudah barang KinerjaASN 
dan Risalah tentu sangat berpengaruh Sekretariat DPRD 

terhadap kinelj a. 90 per sen 
Kabupaten pengalaman kerja menjadi kunci 

sukses dalam melaksanakan Bulungan berada 

tupoksi. Pengalaman kerja pada Kualitas 
merupakan barometer seorang yangBaik. 
pegawai dinilai mampu 
melaksanakan tugasnya. 

Anggota Dewan Menurut saya, 90 persen 
pengalaman kelja berpengaruh 
terhadap kinelja seseorang 

Anggota Dewan Ya,90% 

Pelaksana Iya, 30% 

Pe1aksana Bepengaruh 

Anggota Dewan Ya, 90% 

Anggota Dewan Menurut saya, 90 persen 
penga1aman kelja berpengaruh 
terhadap kinelja seseorang 

Anggota Dewan Ya, 90% 

Pelaksana Iya, 30% 

Pe1aksana Bepengaruh 
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Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui bahwa 

pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang telah 

dilaksanakan 

Tabel4.36 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Pengalaman 
KeJja yang Mempengaruhi Kineija ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara 

~ Pengalaman kerja 
berpengaruh terhadap 
kinerja ASN Sekretariat 
DPRD Kabupaten 
Bulungan 

5) Tingkat Sosial 

Observasi 

Pengalaman Kerja Sangat 
bepengaruh terhadap kinerj a 
pegawai. Sebesar 85% 

Dokumentasi 

Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa faktor tingkat sosial tidak terlalu berpengaruh terhadap kineija ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan 

Risalah, Bapak H, Agus Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Tingkat sosial bisa juga mempengaruhi kineija seseorang, namun 
persentasenya kecil, hanya 35 persen. (wawancara tanggal 5 
September 20 17)". 

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bagian Keuangan, Bapak 

Sarifudin, S.E., M.Si. yang menyatakan bahwa: 

"Faktor tingkat sosial berpengaruh terhadap kineija sebesar 25 
persen (wawancara tanggal6 September 2017)". 

Hal ini juga didukung oleh Kepala Bagian Hukum, Bapak Syarifuddin, 

S.H., M.Si. yang menyatakan bahwa: 

·. : 
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"Faktor tingkat sosial sedikit mempengaruhi kinerja seseorang 
(wawancara tanggal5 September 2017)". 
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Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan faktor tingkat sosial 

sedikit berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.3 7 Triangulasi Sumber Data Faktor Tingkat Sosial yang Mempengaruhi 
Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 

1 Sekretaris Ya Tingkat sosial sedikit 
Dewan berpengaruh terhadap 

2 KabagUmum Y a, sedikit berpengaruh kinerjaASN 

3 KabagHukum Sedikit mempengaruhi Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan. 

4 Kabag Ya25% Tingkat sosia1 yang 
Keuangan mempengaruhi 

5 Kasubbag Ya,30% KinerjaASN 
Kepegawaian 

Sekretariat DPRD 
dan 
perlengkapan Kabupaten Bu1ungan 

6 Kasubbag Tingkat sosia1 bisa juga berada pada kualitas 

Persidangan dan mempengaruhi kinerja seseorang, baik. 

Risalah narnun persentasenya kecil, hanya 
35 persen. 

7 Anggota Dewan Menurut saya, 75 persen kinerja 
dipengaruhi oleh tingkat sosial 
seseoranga 

8 Anggota Dewan Ya, 70% 

9 Pelaksana Iya, 5% 

10 Pelaksana Bepengaruh 

11 Anggota Dewan Ya, 70% 

12 Anggota Dewan Menurut saya, 75 persen kinerja 
dipengaruhi oleh tingkat sosial 
seseoranga 
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13 Anggota Dewan Ya, 70% 

14 Pelaksana Iya, 5% 

15 Pelaksana Bepengaruh 

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat sosial sedikit 

berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. 

Tabel4.38 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Tingkat Sosial yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

~ Tingkat sosial sedikit Tingkat Sosial cukup Hasil Wawancara 
berpengaruh terhadap bepengaruh terhadap 
kinerja ASN Sekretariat kinerja pegawai. Sebesar 
DPRD Kabupaten 65% 
Bulungan 

6) Demografi Seseorang 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa faktor demografi seseorang memiliki pe~garuh yang sangat kecil 

terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut 

disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah, Bapak H, Agus 

Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Demografi seseorang tidak berpengaruh terhadap kineija 
seseorang. Pengaruhnya hanya pada ketepatan dalam pemanfaatan 
hasil kinerjanya saja. (wawancara tanggal 5 September 20 17)". 

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan 

Perlengkapan, Dely Sidalle, S.E. yang menyatakan bahwa: 

· "Faktor demografi seseorang bisa jadi berpengaruh terhadap 
kineija sebesar 20 persen (wawancara tanggal 7 September 2017)". 

Hal ini tidak didukung oleh Kepala Bagian Hukum, Bapak Syarifuddin, 

S.H., M.Si. yang menyatakan bahwa: 
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"Faktor demografi seseorang tidak mempengaruhi kinerja seseorang 
(wawancara tanggal5 September 2017)". 

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan pengaruh demografi 

terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan sangat kecil. 

Hal tersebut dapat dilibat dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana !abel 

dibawah ini: 

Tabel4.39 Triangulasi Sumber Data Faktor Demografi Seseorang yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 

I Sekretaris Ya Pengaruh demografi 
Dewan terhadap kineJja ASN 

2 KabagUmum Tidak berpengaruh Sekretariat DPRD 

3 KabagHuknm Tidak Kabupaten Bulungan 

sangat kecil. 
4 Kabag Ya 10% Demografi Seseorang 

Keuangan yang Mempengaruhi 
5 Kasubbag Bisa jadi, 20% KinerjaASN 

Kepegawaian 
Sekretariat DPRD 

dan 
perlengkapan Kabupaten Bulungan 

6 Kasubbag Demografi seseorang tidak berada pada Kualitas 

Persidangan dan berpengaruh terhadap kinerja yangBaik. 

Risalah seseorang. Pengaruhnya hanya 
pada ketepatan dalam 
pemanfaatan hasil kineJjanya saja. 

7 Anggota Dewan Menurut saya, 65 persen 
demografi seseorang 
mempengaruhi kinerjanya 

8 Anggota Dewan Ya,60% 

9 Pelaksana Iya, 5% 

10 Pelaksana Tidak berpengaruh 

11 Anggota Dewan Ya,60% 

12 Anggota Dewan Menurut saya, 65 persen 
demografi seseorang 
mempengaruhi kinerjanya 
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Anggota Dewan Ya,60% 

Pelaksana Iya, 5% 

Pelaksana Tidak berpengaruh 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan babwa 

pe ngaruh demografi terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bu lungan sangat kecil. 

Tabel4.40 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Demografi 
Seseorang yang Mempengaruhi Kinerja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

ngaruh demografi ~ Pe 
ter 
Se 
Ka 
san 

hadap kinelja ASN 
kretariat DPRD 
bupaten Bulungan 
gat kecil. 

Demografi Seseorang Hasil Wawancara 
cukup bepengaruh 
terhadap kinerja pegawai. 
Sebesar65% 

b. Fa 

I) 

ktor Psikologis 

Persepsi 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita 

ketahui bahwa faktor persepsi seseorang sangat terhadap kinerja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut disampaikan oleh 

Sekretaris Dewan, Bapak Riduansyah, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Faktor persepsi berpengaruh terhadap kinerja seseorang 
( wawancara 4 September 20 17)". 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian 

Persidangan dan Risalah, Bapak H, Agus Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Persepsi seseorang sangat berpengaruh terhadap kinerjanya, 
kama terkait dengan beban psikologis. 65 persen kinerja 
dipengaruhi oleh persepsi seseorang. (wawancara tanggal 5 
September 2017)". 
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Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Faisal Fikri S.T. yang menyatakan bahwa: 

"Menurut saya, 80 persen persepsi seseorang berpengaruh 
terhadap kinerjanya (wawancara tanggal 12 September 
2017)". 

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor 

persepsi berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 I Triangulasi Sumber Data Faktor Persepsi Seseorang yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

SumberData Uraian Kesimpulan 

Sekretaris Ya Faktor persepsi sangat 
Dewan berpengaruh terhadap 

KabagUmum Ya, berpengaruh kinerjaASN 

KabagHukum Ya,sangatberpengaruh Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan. 

Kabag Ya30% Persepsi Seseorang 
Keuangan yang Mempengaruhi 
Kasubbag Ya, 60% KinerjaASN 

Kepegawaian 
Sekretariat DPRD dan 

perlengkapan Kabupaten Bulungan 

Kasubbag Persepsi seseorang san gat berada pada Kualitas 

Persidangan dan berpengaruh terhadap kinerjanya, yangBaik. 

Risalah kama terkait dengan be ban 
psikologis. 65 persen kinerja 
dipengaruhi oleh persepsi 
seseorang. 

Anggota Dewan Menurut saya, 80 persen persepsi 
seseorang berpengaruh terhadap 
kinerjanya 

Anggota Dewan Ya, 80% 

Pelaksana lya 10% 
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Pelaksana Sangat berpengaruh 

Anggota Dewan Ya, 80% 

Anggota Dewan Menurut saya, 80 persen persepsi 
seseorang berpengaruh terhadap 
kineJjanya 

Anggota Dewan Ya, 80% 

Pelaksana Iya 10% 

Pelaksana Sangatberpengaruh 

Hasil wawancara menyatakan bahwa faktor persepsi sangat berpengaruh 

terhadap kineJja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan, dan hal ini 

sesuai dengan basil observasi yang tertera di tabel dibawah ini: 

Tabel4.42 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Persepsi 
Seseorang yang Mempengaruhi KineJja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

~ Faktor persepsi sangat 
berpengaruh terhadap 
kinerja ASN Sekretariat 
DPRD Kabupaten 
Bulungan 

Persepsi Seseorang cukup 
bepengaruh terhadap kineJja 
pegawai. Sebesar 50% 

Hasil Wawancara 

2) Peran 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa faktor peran seseorang sangat berpengaruh terhadap kineJja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala 

Sub Bagian Persidangan dan Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan 

bahwa: 

"Peran seseorang berpengaruh terhadap kineJja pegawai, terutama 
dalam melaksanakan keJja tim. 85 persen peran seseorang sangat 
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Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Faisal Fikri S.T. yang menyatakan bahwa: 

"Menurut saya, 85 persen peran berpengaruh terhadap kineijanya 
(wawancara tanggall2 September 2017)". 

Hal ini juga didukung oleh Kepala Bagian Umum, Bapak Drs. Sigit 

Raharjo yang menyatakan bahwa: 

"Peran berpengaruh terhadap kinerja (wawancara tanggal 4 
September 20 17)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor peran 

seseorang berpengaruh terhadap kineija ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabe14.43 Triangulasi Sumber Data Faktor Peran Seseorang yang Mempengaruhi 
Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 

I Sekretaris Ya Peran seseorang 
Dewan berpengaruh terhadap 

2 KabagUmum Ya, berpengaruh kineijaASN 

3 KabagHukum Y a, sedikit berpengaruh Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan. 

4 Kabag Ya30% Peran Seseorang yang 
Keuangan Mempengaruhi 

5 Kasubbag Ya, 60% KineijaASN 
Kepegawaian 

Sekretariat DPRD dan 
perlengkapan Kabupaten Bulungan 

6 Kasubbag Peran seseorang berpengaruh berada pada Kualitas 

Persidangan dan terhadap kineija pegawai, terutama yangBaik. 
Risalah dalam melaksanakan keija tim. 85 

persen peran seseorang sangat 
mempengaruhi kineija pegawai. 
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Anggota Dewan Menurut saya, 85 persen peran 
berpengaruh terhadap kinerjanya 

Anggota Dewan Ya, 80% 

Pelaksana Iya 10% 

Pelaksana Sedikit berpengaruh 

Anggota Dewan Ya, 80% 

Anggota Dewan Menurut saya, 85 persen peran 
berpengaruh terhadap kinerjanya 

Anggota Dewan Ya, 80% 

Pelaksana Iya 10% 

Pelaksana Sedikit berpengaruh 

Hasil wawancara menunjukkan babwa peran seseorang berpengaruh 

terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. 

Tabel4.44 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Peran 
Seseorang yang Mempengaruhi Kinerja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

);> Peran seseorang 
berpengaruh terhadap 
kinerja ASN Sekretariat 
DPRD Kabupaten 
Bulungan 

Peran Seseorang cukup 
bepengaruh terhadap kinerja 
pegawai. Sebesar 50% 

Hasil Wawancara 

3) Sikap 

Berdasarkan basil wawancara yang teiab dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa faktor sikap seseorang berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat 

DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut disampaikan oleh salab satu anggota 

DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Faisal Fikri S.T. yang menyatakan babwa: 

"Menurut saya, 75 persen sikap berpengaruh terhadap kinerjanya 
(wawancara tanggall2 September 201 7)". 
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Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan 

Risalah, Bapak H, Agus Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Kinelja seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap seseorang. 45 
persen kinelja seseorang dipengaruhi sikapnya. (wawancara 
tanggal5 September 20 17)". 

Hal ini juga didukung oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan lainnya, Bapak Ir. Hafidh Hassan, M.AP. yang menyatakan bahwa: 

"Sikap seseorang berpengaruh terhadap kinelja sebesar 80 persen 
(wawancara tanggall2 September 2017)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor sikap 

seseorang dapat mempengaruhi kinelja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber data 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.45 Triangulasi Sumber Data Faktor Sikap Seseorang yang Mempengaruhi 
Kineija ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 

1 Sekretaris Dewan Ya Sikap seseorang dapat 
2 KabagUmum Y a, sedikit berpengaruh mempengaruhi kinerja 
3 KabagHukum Y a, sedikit berpengaruh ASN Sekretariat 
4 Kabag Keuangan Ya20% DPRD Kabupaten 
5 Kasubbag Ya,50% Bulungan. Sikap 

Kepegawaian dan 
perlengkapan Seseorang yang 

6 Kasubbag Kinelja seseorang dapat 
Mempengaruhi 

Persidangan dan dipengaruhi oleh sikap seseorang. Kinelja ASN 

Risalah 45 persen kinelja seseorang Sekretariat DPRD 

dipengaruhi sikapnya. Kabupaten Bulungan 
7 Anggota Dewan Menurut saya, 75 persen sikap berada pada Kualitas 

berpengaruh terhadap kinerjanya yangBaik. 
8 Anggota Dewan Ya, 80% 

9 Pelaksana lya 10% 

10 Pelaksana Sedikit berpengaruh 

11 Anggota Dewan Ya, 80% 
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15 Pelaksana Sedikit berpengaruh 
~~--~~==~~~~=-----J_------~ 

Dari basil wawancara yang telab dilaksanakan, dapat disimpulkan 

bahwa sikap seseorang dapat mempengaruhi kineija ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan 

Tabel4.46 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Sikap Seseorang yang 
Mempengarubi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara 0 bservasi Dokumentasi 

l> Sikap seseorang dapat 
mempengaruhi kinerja 
ASN Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan 

4) Kepribadian 

Sikap Seseorang cukup Hasil Wawancara 
bepengaruh terbadap kineija 
pegawai. Sebesar 65% 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketabui 

bahwa faktor kepribadian seseorang memberikan pengarub terbadap kinerja 

ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut disampaikan oleh 

Sekretaris Dewan, Bapak Riduansyah, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Kepribadian berpengarub terhadap kinerja ASN Sekretariat 
DPRD Kabupaten Bulungan (wawancara tanggal 4 September 
2017)". 
Hal ini juga disampaikan oleb salab satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Faisal Fikri S.T. yang menyatakan babwa: 

"Menurut saya, 70 persen kepribadian seseorang berpenganib 
terbadap kineijanya (wawancara tanggal12 September 2017)". 

Hal ini juga sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleb Kepala 

Bagian Umum, Bapak Drs. Sigit Rabaijo. yang menyatakan bahwa: 
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Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor 

kepribadian seseorang berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber 

data sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.47 Triangulasi Sumber Data Faktor Kepribadian Seseorang yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No Sumber Data Uraian Kesimpulan 

I Sekretaris Dewan Ya Kepribadian 

2 KabagUmum Ya, tapi tidak selalu 
seseorang 
berpengaruh 

3 KabagHukum Ya, sedikit berpengaruh 
terhadap kinerja 
ASN Sekretariat 

4 Kabag Keuangan Ya40% DPRD Kabupaten 
Bulungan. 

5 Kasubbag Ya, 50% Kepribadian 
Kepegawaian dan Seseorang yang 
perlengkapan Mempengaruhi 

KinerjaASN 
6 Kasubbag Kepribadian seseorang Sekretariat DPRD 

Persidangan dan menggambarkan pola kerjanya Kabupaten Bulungan 
Risalah dalam melaksanakan tupoksinya. berada pada Kualitas 

60 persen kinerja seseorang yang Baik. 
dipengaruhi oleh kepribadiannya. 

7 Anggota Dewan Menurut saya, 70 persen 
kepribadian seseorang berpengaruh 
terhadap kineljanya 

8 Anggota Dewan Ya, 75% 

9 Pelaksana lya20% 

10 Pelaksana Sedikit berpengaruh 

11 Anggota Dewan Ya, 75% 

12 Anggota Dewan Menurut saya, 70 persen 
kepribadian seseorang berpengaruh 
terhadap kineljanya 

13 Anggota Dewan Ya, 75% 
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14 Pelaksana Iya20% 

15 Pelaksana Sedikit berpengaruh 

Dari hasil triangulasi di atas dapat dikrhaui bahwa kepribadian 

seseorang berpengaruh terhadap kinelja ASN DPRD Kabupaten Bulungan. 

Dan hal ini didukung oleh hasil observasi seperti yang tercantum dibawah ini: 

Tabel 4.48 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Kepribadian 
Seseorang yang Mempengaruhi Kinelja ASN S 

ekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara 

)> Kepribadian seseorang 
berpengaruhterhadap 
kinerja ASN DPRD 
Kabupaten Bulungan 

5) Motivasi 

Observasi Dokumentasi 

Kepribadian Seseorang cukup Hasil Wawancara 
bepengaruh terhadap kinerja 
pegawai. Sebesar 75% 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa faktor motivasi berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan. Hal tersebut disampaikan o!eh Sekretaris Dewan, Bapak 

Riduansyah, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Motivasi berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan karena motivasi sebagai upaya yang dapat 
memberikan dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu 
tindakan yang dikehendaki, dalam konteks pekerjaan meruapakn 
salah satu factor penting dalam mendorong seseorang untuk 
bekerja (wawancara tanggal4 September 20 17)". 

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan 

Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Motivasi merupakan langkah upaya da!am mendorong sikap 
seseorang untuk !ebih baik. 60 persen kinerja pegawai dipengaruhi 
o!eh motivasi. (wawancara tanggal5 September 2017)". 
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Hal ini juga disampaikan oleh salah satu pelaksana atau ASN Sekretariat 

DPRD Kabupaten Bulungan, lbu Indah Wahyuningsih, S.E. yang menyatakan 

bahwa: 

"Motivasi sangat berpengaruh terhadap kinelja Aparatur Sipil 
Negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan (wawancara 
tanggalll September 20 17) 

· Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor motivasi 

dapat mempengaruhi kinelja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. 

Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber data sebagaimana tabel 

dibawah ini: 

Tabel4.49 Triangulasi Sumber Data Faktor Motivasi Seseorang yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No Sumber Data Uraian Kesimpulan 

1 Sekretaris Dewan Ya Motivasi dapat 

2 KabagUmum Y a, sangat pengaruh 
mempengaruhi 
kinerjaASN 

3 KabagHukum Y a, sangat berpengaruh Sekretariat DPRD 

4 Kabag Keuangan Ya40% 
Kabupaten 
Bulungan. Motivasi 

5 Kasubbag Ya, 70% Seseorang yang 
Kepegawaian dan Mempengaruhi 
perlengkapan KinerjaASN 

Sekretariat DPRD 
6 Kasubbag Motivasi merupakan langkah Kabnpaten Bulungan 

Persidangan dan upaya dalam mendorong sikap berada pada Kualitas 
Risalah seseorang untuk lebih baik. 60 

yangBaik. persen kinelja pegawai 
dipengaruhi oleh motivasi. 

7 Anggota Dewan Menurut saya, 80 persen 
motivasi mempengaruhi kinelja 
seseorang 

8 Anggota Dewan Ya, 75% 

9 Pelaksana Iya20% 
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Sangatberpengaruh 

Ya, 75% 

Menurut saya, 80 persen 
motivasi mempengarubi kinerja 
seseorang 

Ya, 75% 

Iya20% 

Sangat berpengaruh 

D ari basil triangulasi di atas dapat diketabui babwa faktor motivasi 

seseora ng berpengarub terbadap kinerja ASN DPRD Kabupaten Bulungan. 

Danba I ini didukung oleb basil observasi seperti yang tercantum dibawah ini: 

Tab e14.50 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Motivasi 
Seseorang yang Mempengaruhi Kinerja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

w awancara 

si dapat > Motiva 
mempe 
ASNS 
Kabup 

ngarubi kinerja 
ekretariat DPRD 
aten Bulungan 

ngan Kelja 

Observasi 

MotivasiSangatbepengaruh 
terbadap kinelj a pegawai. 
Sebesar85% 

Dokumentasi 

Hasil Wawancara 

6) Lingku 

B erdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketabui 

bahwa faktor lingkungan kerja berpengaruh terbadap kinerja ASN Sekretariat 

DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut disampaikan oleb Kepala Sub 

Bagian Persidangan dan Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan 

babwa 

'Lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai. 75 
ersen lingkungan kelja dapat mempengaruhi kinerja pegawai. p 

( wawancara tanggal5 September 2017)". 
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Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Ir. Hafidh Hassan, M.AP. yang menyatakan bahwa: 

"Lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai sebanyak 
80 persen (wawancara tanggall2 September 2017)". 

Hal ini sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu 

pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan, Ibu Indah Wahyuningsih, 

S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Lingkungan kerja hanya sedikit mempengaruhi kinerjanya 
(wawancara tanggall1 September 2017)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor 

lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber 

data sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabe14.51 Triangulasi Sumber Data Faktor Lingkungan Kerja yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 

1 Sekretaris Dewan Ya Lingkungan kerja 

2 KabagUmum Y a, sangat beipengaruh 
memiliki pengaruh 
terhadap kinerj a 

3 KabagHukum Y a, sedikit beipengaruh ASN Sekretariat 

4 Kabag Keuangan Ya30% 
DPRD Kabupaten 
Bu1ungan. 

5 Kasubbag Ya, 70% Lingkungan Kerja 
Kepegawaian dan yang Mempengaruhi 
perlengkapan KinerjaASN 

6 Kasubbag Lingkungan kerja dapat Sekretariat DPRD 

Persidangan dan mempengaruhi kinerja pegawai. Kabupaten Bulungan 

Risalah 75 persen lingkungan kerja dapat berada pada Kualitas 
mempengaruhi kinerja pegawai. yangBaik. 

7 Anggota Dewan Menurut saya, 75 persen 
lingkungan kerja beipengaruh 
terhadap kinerja seseorang 
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8 Anggota Dewan Ya, 80% 

9 Pelaksana lya 10% 

10 Pelaksana Sedikit berpengaruh 

11 Anggota Dewan Ya, 80% 

12 Anggota Dewan Menurut saya, 75 persen 
lingkungan kelja berpengaruh 
terhadap kinelja seseorang 

l3 Anggota Dewan Ya, 80% 

14 Pelaksana Iya 10% 

15 Pelaksana Sedikit berpengaruh 

Dari hasil triangulasi di atas dapat diketahui bahwa faktor lingkungan 

kelja dapat berpengaruh terhadap kinerja ASN DPRD Kabupaten Bulungan. 

Dan hal ini didukung oleh basil observasi seperti yang tercantum dibawah ini: 

Tabel4.52 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Lingkungan 
Kelja yang Mempengaruhi Kinelja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara 

~ Lingkungan kerja 
memiliki pengaruh 
terhadap kinelja ASN 
Sekretariat D PRD 
Kabupaten Bulungan 

7) Kepuasan Kerja 

Observasi Dokumentasi 

Lingkungan Kelja sangat Hasil Wawancara 
bepengaruh terhadap kinerja 
pegawai. Sebesar 80% 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa faktor kepuasan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN 

SekretariatDPRD KabupatenBulungan. Hal tersebut disarnpaikan oleh Kepala 

Sub Bagian Persidangan dan Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan 

bahwa: 
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"Kepuasan kerja seseorang bisa berpengaruh terhadap kinerjanya. 
75 persen kepuasan kerja seseorang dapat berpengaruh terhadap 
kinerjanya (wawancara tanggal5 September 2017)". 
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Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Faisal Fikri, S.T. yang menyatakan bahwa: 

"Menurut saya,80 persen kepuasan kerja berpengaruh terhadap 
kinerja seseorang (wawancara uinggal 12 September 201 7)". 

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan, Bapak Drs. Sigit Raharjo. yang menyatakan bahwa: 

"Kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai 
(wawancara tanggal4 September 201 7)". 

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor kepuasan 

kerja seseorang sangat mempengaruhi kinerja ASN Sekretariat DPRD 

Kabupetan Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil triangulasi sumber 

data sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabei 4.53 Triangulasi Sumber Data Faktor Kepuasan Kerja yang Mempengaruhi 
Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 

1 Sekretaris Dewan Ya Kepuasan kerja 
2 Kaba!!Umnm Y a, beroengaruh seseorang sangat 
3 KabagHukum Y a, sedikit berpengaruh mempengaruhi 
4 Kabag Keuangan Ya40% kinerjaASN 

5 Kasubbag Ya, 65% Sekretariat DPRD 
Kepegawaian dan Kabupetan 
perlengkapan Bulungan. Kepuasan 

6 Kasubbag Kepuasan kerja seseorang bisa 
Kerjayang 
Mempengaruhi 

Persidangan dan berpengaruhterhadap KinerjaASN 
Risalah kinerjanya. 75 persen kepuasan Sekretariat DPRD 

kerja seseorang dapat Kabupaten Bulungan 
berpengaruhterhadap berada pada Kualitas 
kinerjanya. yangBaik. 

7 Anggota Dewan Menurut saya,80 persen 
kepuasan kerja berpengaruh 
terhadao kineria seseorang 

8 Anggota Dewan Ya, 80% 
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Iya20% 

Sedikit berpengaruh 

Ya, 80% 
Menurut saya,80 persen 
kepuasan kerja berpengaruh 
terhadap kineria seseorang 
Ya, 80% 
Iya20% 
Sedikit berpengaruh 

Darih asi! triangulasi di atas dapat diketahui bahwa faktor kepuasan kerja 

garuh terhadap kinerja ASN DPRD Kabupaten Bulungan. Dan hal dapat berpen 

ini didukung oleh basil observasi seperti yang tercantum dibawah ini: 

4 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Kepuasan Tabel4.5 
Kerja yang Mem pengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawan cara Observasi Dokumentasi 

rja Kepuasan Kerja Sangat Hasil Wawancara 
ngat 

:1> Kepuasan ke 
seseorang sa 
mempengaruhi 
ASN Sekreta 
KabupetanB 

bepengaruh terhadap kinerja 
· kinerja pegawai. Sebesar 85% 

riatDPRD 
ulungan 

c. Faktor Orgaru sasi 

J)StrukturO rganisasi 

Berd asarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita 

ketahui b ahwa faktor struktur organisasi berpengaruh terhadap kinerja ASN 

Sekretari at DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut disampaikan oleh 

salah satu anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Faisal Fikri, S.T. 

yatakan bahwa: yang men 

enurut saya, 85 persen struktur organisasi berpengaruh "M 
terh adap kinerja (wawancara tangga112 September 2017)" 
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Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat 

DPRD Kabupaten Bulungan, Bapak Drs. Sigit Raharjo. yang menyatakan 

bahwa: 

"Struktur organisasi memiliki pengaruh terhadap kinetja 
pegawai (wawancara tanggal4 September 20 17)". 

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan 

Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Pengaruh struktur organisasi terhadap kinerja pegawai, yaitu 
tupoksi yang tumpang tindih. 40 persen kinetja pegawai 
dipengaruhi oleh struktur organisasi ( wawancara tanggal 5 
September 2017)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor 

struktur organisasi berpengaruh terhadap kinetja ASN Sekretariat DPRD 

KabupatenBulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari basil triangulasi sumber 

data sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.55 Triangulasi Sumber Data Faktor Struktur Organisasi yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Sumber Data Uraian Kesimpulan 

Sekretaris Dewan Ya Struktur organisasi 

KabagUmum Y a, berpengaruh 
berpengaruh 
terhadap kinetj a 

KabagHukum Y a, berpengaruh ASN Sekretariat 

Kabag Keuangan Ya30% 
DPRD Kabupaten 

Bulungan. Struktur 

Kasubbag Ya, 70% Organisasi yang 

Kepegawaian dan Mempengaruhi 
perlengkapan KinerjaASN 

Kasubbag Pengaruh struktur organisasi Sekretariat DPRD 
Persidangan dan terhadap kinetja pegawai, yaitu Kabupaten Bulungan 
Risalah tupoksi yang tumpang tindih. 40 berada pada Kualitas 

persen kinerja pegawai yangBaik 
dipengaruhi o leh struktur 
organisasi 
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Anggota Dewan Menurut saya, 85 persen struktur 
organisasi berpengaruh terhadap 
kineija 

Anggota Dewan Ya, 80% 

Pelaksana Iya, 60% 

Pelaksana Sedikit berpengaruh 

Anggota Dewan Ya, 80% 

Anggota Dewan Menurut saya, 85 persen struktur 
organisasi berpengaruh terhadap 
kinelja 

Anggota Dewan Ya, 80% 

Pelaksana Iya, 60% 

Pelaksana Sedikit berpengaruh 

Dari basil triangu!asi di atas dapat diketahui bahwa faktor struktur 

organisasi dapat berpengaruh terhadap kinerja ASN DPRD Kabupaten 

Bulungan. Dan hal ini didukung oleh basil observasi seperti yang tercantum 

dibawah ini: 

Tabel4.56 Triangulasi Tekuik Pengumpulan Data Faktor Struktur 
Organisasi yang Mempengaruhi Kinelja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

);> Struktur organisasi 
berpengaruh terhadap 
kinerja ASN Sekretariat 
DPRD Kabupaten 

Bulungan 

Struktur Organisasi Cukup 
bepengaruh terhadap kinelja 
pegawai. Sebesar 70% 

Hasil Wawancara 

2) Desain Peketjaan 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa faktor desain pekerjaan berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat 
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DPRD Kabupaten Bulungan. Hal terse but disampaikan oleh Sekretaris Dewan, 

Bapak Riduansyah, S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Desain pekerjaan mempengaruhi kinerja ASN Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan (wawancara tanggal4 September 20 17)". 

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Faisal Fikri, S. T. yang menyatakan bahwa: 

"Menurut saya, 75 persen kinerja pegawai dipengaruhi oleh desain 
pekerjaan (wawancara tanggall2 September 2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan 

Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan bahwa: 

"Desain pekerjaan sebagai langkah untuk menjabarkan tupoksi 
sesuai kemampuan dan keterampilan pegawai. 80 persen kinerja 
dipengaruhi oleh desain pekerjaan (wawancara tanggal 5 
September 2017)". 

Dari penje!asan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor desain 

pekerj aan merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap 

kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari basil triangulasi sumber data sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.57 Triangulasi Sumber Data Faktor Desain Pekerjaan yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 

I Sekretaris Dewan Ya Desain pekerjaan 
2 KabagUmum Y a, bemengaruh merupakan salah 
3 KabagHukum Y a, sedikit berpengaruh satu faktor yang 
4 Kabal! Keuangan Ya30% cukup berpengaruh 
5 Kasubbag Ya, 60% terhadap kinerja 

Kepegawaian dan 
ASN Sekretariat perlengkapan 
DPRD Kabupaten 

6 Kasubbag Desain pekerjaan sebagai 
Bulungan. Desain 

Persidangan dan langkah untuk menjabarkan 
Risalah tupoksi sesuai kemampuan dan Pekerjaan yang 

keterampilan pegawai. 80 persen Mempengaruhi 
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kineJja dipengaruhi oleh desain KinerjaASN 
oekeriaan Sekretariat DPRD 

Anggota Dewan Menurut saya, 75 persen kineJja Kabupaten Bulungan 
pegawai dipengaruhi oleh desain berada pada Kuaiitas 
oekeriaan 

Anggota Dewan Ya, 75% 
yangBaik. 

Pelaksana Iya,40% 

Pelaksana Sedikit berpengaruh 

Anggota Dewan Ya, 75% 
Anggota Dewan Menurut saya, 75 persen kineJja 

pegawai dipengaruhi oleh desain 
pekeJjaan 

Anggota Dewan Ya, 75% 
Pelaksana Iya,40% 
Pelaksana Sedikit berpengaruh 

Dari basil triangulasi di atas dapat diketahui bahwa faktor desain 

pekeJjaan dapat berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan. Dan hal ini didukung oleh basil observasi seperti yang 

tercantum dibawah ini: 

Tabel4.58 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Desain 
PekeJjaan yang Mempengaruhi KineJja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

:l> Desain pekeJjaan Desain PekeJjaan Sangat Hasil Wawancara 
merupakan salah satu bepengaruh terhadap kineJja 
faktor yang cukup pegawai. Sebesar 80% 
berpengaruh terhadap 
kinerja ASN Sekretariat 
DPRD Kabupaten 
Bulungan 

3) Kepemimpinan 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa faktor kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kineJja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal terse but disampaikan oleh Kepala 
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Sub Bagian Persidangan dan Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan 

bahwa: 

"Kepemimpinan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja 
pegawai sebanyak 60 persen (wawancara tanggal 5 September 
2017)". 

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Dewan, Bapak Riduansyah, 

S.E. yang menyatakan bahwa: 

"Kepemimpinan mempengaruhi kinerja ASN Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan (wawancara tangga14 September 2017)". 

Hal senada disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Ir. Hafidh Hassan. M.AP. yang menyatakan bahwa: 

"Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 80 
persen (wawancara tanggal 12 September 2017)". 

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor 

kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil triangulasi sumber data sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel4.59 Triangulasi Sumber Data Faktor Kepemimpinan yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No Sumber Data Uraian Kesimpulan 

I Sekretaris Dewan Ya Kepemimpinan 
2 KabagUmum Y a, sangat berpengaruh merupakan salah satu 

3 KabagHukum Y a, sangat berpengaruh faktor yang san gat 
berpengaruh 

4 Kabag Keuangan Ya30% terhadap kinerja 

5 Kasubbag Ya, 75% ASN Sekretariat 

Kepegawaian dan DPRD Kabupaten 

perlengkapan Bulungan. 
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6 Kasubbag Kepemimpinan merupakan Kepemimpinan yang 
Persidangan dan faktor yang mempengarubi Mempengaruhi 
Risalab kinerja pegawai sebanyak 60 Kinerja ASN 

persen. 
Sekretariat DPRD 

7 Anggota Dewan Menurut saya, 75 persen kinerja Kabupaten Bulungan 
pegawai dipengaruhi oleb berada pada Kualitas 
kepemimpinan dalam sebuab yang Baik. 
organisasi 

8 Anggota Dewan Ya, 80% 

9 Pelaksana Iya, 40% 

10 Pelaksana Sedikit berpengaruh 

11 Anggota Dewan Ya, 80% 

12 Anggota Dewan Menurut saya, 75 persen kinerja 
pegawai dipengarubi oleh 
kepemimpinan dalam sebuab 
organisasi 

13 Anggota Dewan Ya, 80% 

14 Pelaksana Iya, 40% 

15 Pelaksana Sedikit berpengaruh 

Dari basil triangulasi di atas dapat diketabui bahwa faktor 

kepemimpinan dapat berpengarub terbadap kinerja ASN DPRD Kabupaten 

Bulungan. Dan hal ini didukung oleb basil observasi seperti yang tercantum 

dibawab ini: 

Tabel 4.60 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Kepemimpinan yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

~ Kepemimpinan Kepemimpinan Sangat Hasil Wawancara 
merupakan salab satu bepengaruh terhadap kinerj a 
faktor yang sangat pegawai. Sebesar 90% 
berpengaruhterbadap 
kinerja ASN Sekretariat 
DPRD Kabupaten 
Bulungan 
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4) Imbalan 

No 
I 
2 
3 
4 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat kita ketahui 

bahwa faktor imbalan sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN Sekretariat 

DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sub 

Bagian Persidangan dan Risalah, Bapak H. Agus Sofian. yang menyatakan 

bahwa: 

"Imbalan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kinerja 
pegawai. 75 persen imbalan berpengaruh terhadap kinerja pegawai 
( wa wancara tanggal 5 September 20 17)". 

Hal iru. juga disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum, Bapak 

Syarifuddin, S.H., M.Si. yang menyatakan bahwa: 

"Imbalan mempengaruhi kinerja ASN Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan (wawancara tanggal5 September 20!7)". 

Hal serupa disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten 

Bulungan, Bapak Faisal Fikri, S.T yang menyatakan bahwa: 

"Menurut saya, 80 persen kinerja seseorang dipengaruhi oleh 
imbalan yang diterimanya (wawancara tanggal 12 September 
2017)". 

Dari penje1asan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor imba1an 

merupakan sa1ah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

triangu1asi sumber data sebagaimana tabe1 dibawah ini: 

Tabe14.61 Triangulasi Sumber Data Faktor Imbalan yang Mempengaruhi 
Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Sumber Data Uraian Kesimpulan 
Sekretaris D ewan Ya Faktor imbalan 
KabagUmu m Y a, sangat bernengaruh merupakan salah 
Kaba Huku m Ya, sangat bemengaruh satu faktor yang 
KabagKeu angan Ya40% sangat berpengaCuh 
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Kasubbag Ya, 80% terhadapkinerj a 
Kepegawaian dan ASN Sekretariat 
perlengkapan DPRD Kabupaten 

Kasubbag Imbalan merupakan faktoryang Bulungan. Imbalan 

Persidangan dan sangat mempengaruhi kinerja yang Mempengaruhi 

Risalah pegawai. 7 5 persen imbalan KinerjaASN 

berpengaruh terhadap kinerja Sekretariat DPRD 

pegawai Kabupaten Bulungan 

Anggota Dewan Menurut saya, 80 persen kinerja berada pada Kualitas 

seseorang dipengaruhi oleh yang Baik. 

imbalan yang diterimanya 
Anggota Dewan Ya, 80% 

Pelaksana Iya, 65% 

Pelaksana Sangat berpengaruh 
Anggota Dewan Ya, 80% 
Anggota Dewan Menurut saya, 80 persen kinerja 

seseorang dipengaruhi o leh 
imbalan yang diterimanya 

Anggota Dewan Ya, 80% 
Pelaksana lya, 65% 
Pelaksana Sangatberpengaruh 

Dari basil triangulasi di atas dapat diketahui bahwa faktor imbalan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja ASN DPRD Kabupaten Bulungan. Dan hal ini 

didukung oleh basil observasi seperti yang tercantum dibawah ini: 

Tabe14.62 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Faktor Imbalan yang 
Mempengaruhi Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bu1ungan 

Wawancara Observasi Dokumentasi 

);> Faktor imba1an Imbalan Sangat bepengaruh Hasil Wawancara 
merupakan salah satu terhadap kinerja pegawai. 
faktor yang sangat Sebesar85% 
berpengaruh terhadap 
kinerja ASN Sekretariat 
DPRD Kabupaten 
Bu1ungan 

Menurut Gibson dalam Sedarmayanti (2010) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut: Faktor individu, meliputi 

kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat 
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sosial dan demografi seseorang. Faktor psikologis, meliputi: persepsi, peran, 

sikap, kepribadian, motivasi, lingkungan kerja, dan kepuasan keija. Faktor 

organisasi, meliputi: struktur organisasi, desain pekeijaan, kepemimpinan, dan 

imbalan. 

Berdasarkan basil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

Seketariat DPRD Kabupaten Bulungan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara : Pertama, faktor individu yang 

sangat berpengaruh tehadap kinerja adalah faktor kemampuan, keterampilan, 

dan pengalaman keija. Kedua, faktor psikologis yang mempengaruhi kineija 

ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan adalah faktor motivasi dan 

kepuasan keija. Ketiga, faktor organisasi yang sangat berpengaruh terhadap 

kinerja ASN adalah faktor imbalan dan kepemimpinan. 

3. Upaya untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara Kantor 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Dalam upaya memenangkan persaingan di pasar be bas setiap perusahaan 

dituntut untuk mampu menghasilkan barang/jasa yang berdaya saing tinggi, 

yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Untuk 

menghasilkan barang/jasa yang berdaya saing tinggi ditentukan oleh tingkat 

efisiensi yang tinggi. Tingkat efisien yang tinggi ditentukan oleh kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM}, yaitu SDM yang professional yang dapat 

menciptakan nilai tambah baru dan mampu menjawab tantangan barn. 

Begitu juga yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

Untuk dapat memiliki pegawai yang professional, pemerintah daerah dapat 

melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan bagi pegawainya. Hanya 
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saja untuk menghasilkan prestasi kerja yang tinggi seorang pegawai tidak saja 

perlu memiliki keterampilan, tetapi ia juga memiliki keinginan dan semangat 

untuk berprestasi tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, upaya yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam hal ini 

pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kinerja 

pegawainya adalah berupa pelaksanaan bimbingan teknis, pemberian 

pendidikan dan pelatiban, pemberian bonus/ hadiah/ imbalan, perbaikan 

insentif, memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Bulungan Bapak 

Riduansyah, S.E. yang menyatakan bahwa 

"Upaya meningkatkan kinerja pegawai Ielah dilakukan seperti 
Bimbingan teknis dan pelatiban (wawancara tanggal 4 September 
2017)". 

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dan 

Risalah Bapak H. Agus Sofian yang menyatakan bahwa 

''Upaya peningkatan hasil kerja ASN yang sudah dilaksnakan 
adalah Pembinaan secara rutin, meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan melalui bimbingan teknis maupun structural 
(wawancara tanggal5 September 2017)". 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa upaya yang 

telah dilakukan pimpinan untuk meningkatkan kemampuan ASN Sekretariat 

DPRD Kabupaten Bulungan adalah pelaksanaan bimbingan teknis, pemberian 

pendidikan dan pelatiban, pemberian bonus/ hadiahl imbalan, perbaikan 

insentif, memberikan sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil triangulasi somber data sebagaimana label dibawah ini: 
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Tabel4.63 Triangulasi Sumber Data Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan 
Kualitas Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

No SumberData Uraian Kesimpulan 
1 Sekretaris Dewan Bimbingan teknis dan pelatiban Upaya yang Ielah 
2 KabagUmum Menjalin komunikasi dengan dilakukan untuk 

baik meningkatkan 

3 KabagHuknm Motivasi, Pendidikan dan kemampuan pegawai 

pelatihan, pemberian bonus/ 
Kantor Sekretariat 

hadiah 
DPRD Kabupaten 

4 Kabag Keuangan Pelatiban dan Pendidikan 
Bulungan adalah 
pelaksanaan 

5 Kasubbag Perbaikan insentif, sosialisasi bimbingan teknis, 
Kepegawaian dan dan bimbingan teknis pemberian pendidikan 
perlengkapan dan pelatihan, 

6 Kasubbag Pembinaan secara rutin, 
pemberian bonus/ 
hadiabl imbalan, 

Persidangan dan meningkatkan kemampuan dan perbaikan insentif, 
Risalah keterampilan melalui bimbingan memberikan samna 

teknis maupun struktural. dan pmsarana yang 

7 Anggota Dewan Terpenuhinya sarana dan memadai. lmbalan 

prasarana yang memadai 
yang Mempengarubi 
KineJja ASN 

8 Anggota Dewan Memberikan kendaraan dinas, Sekretariat DPRD 
pakaian dinas Kabnpaten Bulungan 

9 Pelaksana Pemberian reward atau imbalan bemda pada Kualitas 

10 Pe1aksana Pemberian hadiah atau imbalan yang Baik. 

11 Anggota Dewan Memberikan kendaraan dinas, 
pakaian dinas 

12 Anggota Dewan Terpenuhinya sarana dan 
prasarana vang memadai 

l3 Anggota Dewan Memberikan kendaraan dinas, 
pakaian dinas 

14 Pelaksana Pemberian reward atau imbalan 

15 Pelaksana Pemberian hadiah atau imbalan 

Hal ini juga didukung oleh basil triangulasi teknik pengumpulan data 

dibawah ini: 

Tabel4.64 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Upaya yang Dilakukan Untuk 
Meningkatkan Kualitas Kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Wawancara 
» Upaya yang Ielah 

dilakukan untuk 
meningkatkan 
kemampuan pegawai 
Kantor Sekretariat 

Observasi Dokumentasi 
Upaya yang telah Hasil Wawancara 
dilaksanakan untuk 
meningkatkan kemampuan 
pegawai adalah pelaksanaan 
bimtek, diklat. 
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DPRD Kabupaten 
Bulungan adalah 
pelaksanaan bimbingan 
teknis, pemberian 
pendidikan dan 
pelatihan, pemberian 
bonus/ hadiahl imbalan, 
perbaikan insentif, 
memberikan sarana dan 
prasarana yang memadai. 

Berdasarkan basil wawancara yang telah dilaksanakan, upaya yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam hal ini 

Sekretaris Dewan Kabupaten Bulungan untuk meningkatkan kinerja 

pegawainya adalah berupa mengikut sertakan seluruh Aparatur Sipil Negara 

Seketariat DPRD dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan diklat sesuai 

dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Aparatur Sipil Negara , 

pemberian bonus/ hadiahl imbalan, perbaikan insentif, dan juga memberikan 

sarana dan prasarana yang memadai. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A.KESIMPULAN 

Kinerja Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mitchel dalam 

Sedarmayanti (200 l :51) dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

l. Kualitas pekerjaan ASN Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

cukup baik, pengetahuan terhadap pekerjaan relatif cukup baik, kreativitas 

pegawai cukup baik, kerjasama juga cukup baik. Keteguhan dalam pekerjaan 

ASN Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan cukup baik selama 

pelaksanaan kegiatannya, namun kedisiplinannya perlu ditingkatkan. ASN 

kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan memiliki inisiatif pekerjaan 

yang cukup baik, dan juga memiliki kualitas pribadi yang cukup baik. 

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja ASN Kantor Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan adalah terbatasnya kualitas pegawai yang dimiliki, hal 

ini berkaitan dengan pendidikan pegawai, keterampilan, pengalaman kerja, 

motivasi dan reward yang diberikan oleh pimpinan, penempatan pegawai 

dan perubahan regulasi. 

3. Upaya yang telah dilaksanakan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah pemberian 

sosialisasi, bimbingan teknis, Pendidikan dan pelatihan, pemberian motivasi, 

pemberian kepercayaan, dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk 
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memaksimalkan kemampuannya. Namun seringkali upaya tersebut terbentnr 

oleh anggaran yang tersedia. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang dapat 

direkomendasikan sebagai berikut: 

1. Perin adanya peningkatan kinerja dengan cara mendisiplinkan ASN 

Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan terkait dengan jam kerja, dan 

pendelegasian tugas secara merata. 

2. Perin adanya peningkatan Kinerja dengan cara membuat SOP untuk semua 

program dan kegiatan masing-masing Bagian pada Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan. 

3. Perlnnya penambahan anggaran untuk kegiatan yang bersifat meningkatkan 

kapabilitas individu pegawai, diharapkan akan dapat meningkatkan basil 

kinerja ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. 
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Lampiran I. Panduan Wawancara 

Panduan Wawancara 

A. Kinerja Pegawai 

Teori Dimensi ·· lhdikator 'Item Pehanyaan 
Hasil ketja yang Bagaimana kualitas basil ketja 
diperoleh pegawai, apakah sudah maksimal? 

Apakah pegawai selalu teliti dan rapi 
dalam menyelesaikan suato 

Kualitas 
peketjaan? 

Kesesuaian basil Apakah basil ketja yang diperoleh 
Kerja kerja dengan telah sesuai dengan tojuan organisasi 

to juan organisasi Apakah peketj aan yang anda berikan 
sesuai dengan topoksi pegawai? 

Manfaat basil Bagaimana manfaat basil ketja yang 
ketja diperoleh, apakah sudah maksimal ? 

Penataan rencana Bagaimana penataan rencana ketja di 
ketja kantor secretariat DPRD Kabupaten 

Bulungan, apakah sudah baik? 

Ketepatan Bagaimana ketepatan rencana ketja 
rencana ketja dengan basil ketja yang diperoleh, 

Ketepatan dengan basil kerja apakah sudah sesuai? 
Waktu Ketepatan waktu Bagaimana ketepatan pegawai kantor 

Kinerja dalam Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pegawai menyelesaikan Bulungan dalam menyelesaikan 

togas togas, apakah sudah tepa! waktu? 
Apakah pegawai telah bekerja 
sesuaai dengan jam kerja? 

Pemberian Apakah pegawai Sekretariat DPRD 
ide/ gagasan Kabupaten Bulungan pemah I sering 
dalam memberikan ide/ gagasan dalam 
berorganisasi organisasi? 

Bagaimana inisiatif pegawai dalam 
menyelesaikan peketjaan manakala 
anda tidak berada ditempat, apakah 

Inisiatif selalu berinisiatifl 
Tindakan yang Bagaimana tindakan yang dilakukan 
dilakukan untuk untuk menyelesaikan permasalahan 
menyesuaikan yang ada, apakah ada inisiatif ? 
permasalahan Apakah anda selalu memberikan 
yang dihadapi kesempatan para pegawai untok 

memberikan gagasan/ ide dalam 
pemecahan sebuah masalah? 
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Kemampuan yang Apakah semua pegawai mampu 
dimiliki menyelesaikan pekerjaan dengan 

hasil yang tepat (mutu tinggi) 
Apakah semua pegawai mampu 
menyelesaikan pekerjaan secara 
efisien? 

Keterampilan Apakah pegawai memiliki sikap 
yang dimiliki tanggap, teliti dan terampil dalam 

Kemampuan melaksanakan tugas 
apakah pegawai mampu dengan 
cepat menguasai pekerjaan yang 
diberikan? 

Kemampuan Apakah pegawai mampu memanfaat 
memanfaatkan sumber dayal potensi yang ada dalam 
sumber daya I menyelesaikan pekerjaan ? 
potensi Bagaimana kemampuan pegawai 

dalam pemanfaatan computer, 
apakah sudah maksimal ? 

Komunikasi Bagaimana komunikasi yang terjalin 
intern (kedalam) didalam organisasi/ bidang yang 
organisasi anda pimpin, apakah sudah baik ? 

Apakah pekerjaan telah 
didistribusikan sesuai dengan standar 
dan beban kerja yang telah 
ditentukan? 

Komunikasi Bagaimana komunikasi yang terjalin 
ekstem (keluar) dengan organisasi lain/ bidang lain, 

Komunikasi organisasi apakah sudah maksimal? 
Apakah pegawai mampu 
berkoordinasi/ berkomunikasi 
dengan organisasi/ bidang lain jika 
ada hal mengharuskan penyelesaian 
tugas bersama 

Relasi dan Apakah seluruh pegawai mampu 
kerjasama dalam bekerjasama dalam satu tim? 
pelaksanaan tugas Apakah semua pegawai bersedia 

membantu anggota tim kerja dalam 
menyelesaikan tugas? 
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Faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai 

Teori Dimensi Indikator Item pertanyaan 
Apakah kemampuan 
berpengaruh terhadap kinerja 
seseorang? 

Kemampuan Seberapa besar tingkat 
kemampuan mempengaruhi 
kinerja seseorang, apakah 
sangat berpengaruh ? 
Apakah keterampiJan 
berpengaruh terhadap kinerja 
seseorang? 

KeterampiJan Seberapa besar tingkat 
keterampiJan mempengaruhi 
kinerja seseorang, apakah 
sangat berpengaruh ? 
Apakah Jatar beJakang keJuarga 
berpengaruh terhadap kinerja 

Latar Belakang 
seseorang? 

KeJuarga 
Seberapa besar Jatar belakang 
keJuarga mempengaruhi kinerja 
seseorang, apakah sangat 
berpengaruh ? 

Faktoryang Apakah pengaJaman kerja 
mempengaruhi Faktor Individu berpengaruh terhadap kinerja 
kinerja 

PengaJaman 
seseorang? 
Seberapa besar pengalaman 

kerja 
kerja mempengaruhi kinerja 
seseorang, apakah sangat 
berpengaruh ? 
Apakah tingkat sosial 
berpengaruh terhadap kinerja 
seseorang? 

Tingkat sosial Seberapa besar tingkat sosial 
mempengaruhi kinerja 
seseorang, apakah sangat 
berpengaruh ? 
Apakah demografi seseorang 
berpengaruh terhadap 
kinerjanya? 

Demografi Seberapa besar demografi 
seseorang seseorang mempengaruhi 

kinerja orang terse but, apakah 
sangatberpengaruh? 

Dari beberapa faktor individu seseorang yang 
dapat mempengaruhi kinerianva, yaitu: 
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kemampuan, keterampilan, latar belakang 
keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial, dan 
demografi seseorang. Menurut anda, faktor 
manakah yang paling berpengaruh terhadap kineJja 
seseorang? 

Apakah persepsi seseorang 
berpengaruhterhadap 
kinerjanya? 

Persepsi Seberapa besar persepsi 
mempengaruhi kinerja 
seseorang, apakah sangat 
berpengaruh ? 
Apakah peran seseorang 
berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai? 

Peran Seberapa besar peran 
seseorang berpengaruh 
terhadap kineJja pegawai, 
apakah sangat berpengaruh? 
Apakah sikap seseorang 
berpengaruhterhadap 
kineJjanya? 

Sikap Seberapa besar sikap 
seseorang mempengaruhi 
kinerjanya, apakah sangat 

Faktor berpengaruh? 
Psikologis Apakah kepribadian 

seseorang berpengaruh 
terhadap kineJjanya? 

Kepribadian Seberapa besar kepribadian 
seseorang mempengaruhi 
kineJjanya, apakah sangat 
berpengaruh? 
Apakah motivasi 
berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai? 

Motivasi Seberapa besar motivasi 
mempengaruhi kineJja 
pegawai, apakah sangat 
berpengaruh? 
Apakah lingkungan keJja 
berpengaruh terhadap kineJja 
pegawai? 

Lingkungan keJja Seberapa besar lingkungan 
keJja mempengaruhi kineJja 
pegawai, apakah sangat 
berpengaruh ? 
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Apakah kepuasan ked a 
seseorang berpengaruh 
terhadap kineijanya? 

Kepuasan kerja Seberapa besar kepuasan 
keda seseorang 
mempengaruhi kinerjanya, 
apakah sangat berpengaruh? 

Dari beberapa faktor psikologis seseorang yang 
dapat mempengaruhi kinerjanya, yaitu: persepsi, 
peran, sikap, kepribadian, motivasi, lingkungan 
kerja, kepuasan keija. Menurut anda, faktor 
manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja 
seseorang? 

Apakah struktur organisasi 
berpengaruh terhadap kinerja 

Struktur pegawai? 
Organisasi Seberapa besar struktur 

organisasi mempengaruhi 
kinerja pegawai, apakah 
sangatberpengaruh? 
Apakah desain pekerjaan 
berpengaruh terhadap kinerja 

Desain Pekerjaan 
pegawai? 
Seberapa besar desain 
pekerjaan mempengaruhi 
kinerja pegawai, apakah 
san gat berpengaruh ? 
Apakah gaya kepemimpinan 

Faktor 
berpengaruh terhadap kinerja 

Organisasi 
pegawai? 

Kepemimpinan Seberapa besar gaya 
kepemimpinan 
mempengaruhi kinerja 
pegawai, apakah sangat 
berpengaruh ? 
Apakah imbalan berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai? 

Imbalan 
Seberapa besar imbalan 
mempengaruhi kinerja 
pegawai, apakah sangat 
bef!JCngaruh ? 

Dari beberapa faktor organisasi yang dapat 
mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu: struktur 
organisasi, desain pekeijaan, kepemimpinan, 
imbalan. Menurut anda, faktor manakah yang 
paling berpengaruh terhadap kinerja seseorang ? 

Sumber: Gibson dalam Sedarmayantt (2010) 

43357.pdf



Lampiran 2. Hasil Wawancara 

HASIL WA WANCARA 
"KINERJA APARA TUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 
KABUPATENBULUNGAN 

Nama Responden 
Jabatan 

Riduansyah, S.E. 
Sekretaris Dewan 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian 
Hasil kerja yang 

Hasil Kerja 
diperoleb rata-rata baik. 

yang diperoleb 
pegawai cukup teliti 
dalam mengerjakan 
tugasnya 

Kualitas 
Hasil kerja telah sesuai 

Kerja 
Kesesuaian dengan tujuan organisasi. 
basil kerja Dan pegawai telah 
dengan tujuan diberikan pekerjaan yang 

sesuai dengan tupoksinya 

Manfaat basil 
kerja 

Manfaatnya cukup baik 

Penataan Penataan rencana kerja 
rencana kerja cukup baik 
Ketepatan Hasil kerja sesuai dengan 
rencana kerja rencana kerja, namun 

Ketepatan dengan basil sedikit perlu perbaikan. 
Waktu kerja 

Ketepatan Sedikit barns lebih 
waktu dalam diperbaiki. Dan pegawai 
menyelesaikan kurang disipilin terbadap 
tugas jam kerja 
Pemberian Pegawai pemab 
ide/gagasan memberikan ide/ gagasan 
dalam dalam organisasi. Dan 
berorganisasi inisiatif pegawai dalam 

Inisiatif mengerjakan tugas ketika 
pimpinan tidak ada 
cukup baik. 

Tindakan yang Ketika ada permasalaban, 
dilakukan untuk pegawai menyampaikan 

Kesimpulan 

Hasil kerja yang diperoleb 
rata-rata baik. pegawai 
cukup teliti dann rapi 
dalam menyelesaikan 
pekerjaannya. Hasil kerja 
telab sesuai dengan tujuan 
organisasi. Dan pegawai 
telab diberikan pekerjaan 
sesuai dengan tupoksinya. 

Penataan rencana kerja 
cukup baik. Hasil kerja 
sesuai dengan rencana 
kerja. Namun kedisiplinan 
pegawai perlu 
ditingkatkan. Baik dalam 
menyelesaikan pekerjaan 
maupun ketaatan pada jam 
kerja. 

Pegawai pemab 
memberikan ide/ gagasan 
untuk organisasi. Dan 
inisiatif pegawai untuk 
menyelesaikan pekerjaan 
ketika pimpinan tidak ada 
ditempat cukup baik. Dan 
ketika ada permasalahan, 
pegawai menyampaikan 
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menyesuaikan kepada pimpinan dan kepada pimpinan dan 
permasalahan berdikusi untuk berdiksusi untuk 
yang dibadapi memecahkan masalah memecahkan masalah 
Kemampuan Tidak semua pegawai 
yang dimiliki dapat menyelesaikan Tidak semua pegawai 

pekerjaan dengan mutu dapat menyelesaikan 
yang baik dan efisien. pekerj aan dengan mutu 

Keterampilan Pegawai mempunyai yang baik dan efisien. 
yang dimiliki sikap yang tanggap, teliti Pegawai mempunyai sikap 

dan terampil. Tidak yang tanggap, teliti dan 
Kemampuan semua pegawai mampu terampil. Tidak semua 

dengan cepat menguasai pegawai mampu dengan 
pekerjaan yang cepat menguasai pekerjaan 
diberikan. yang diberikan. Belum 

Kemampuan Pegawai belum semua semua pegawai 
memanfaatkan mampu memanfaatkan/ dapatvmengoperasikan 
sumber daya/ mengoperasikan komputer 
potensi komputer. 
Komunikasi Komunikasi terjalin 
intern (kedalam) dengan baik. Dan Komunikasi baik dalam 
organisasi pekerjaan telah organisasi maupun diluar 

didistribusikan sesuai organisasi terjalin dengan 
dengan standar dan baik. pekerjaan telah 
beban kerja. didistribusikan sesuai 

Komunikasi Komunikasi cUkup baik, dengan standar dan beban 

Komunikasi 
ekstem (keluar) dan pegawai bisa kerja. Pegawai mampu 
organisasi berkoordinasi dengan berkoordinasi dengan 

organisasi lain j ika ada organisasi lain j ika ada 
pekerjaan bersama pekerjaan bersama. Dan 

Relasi dan Mampu bekerja dalam pegawai rnampu bekerja 
kerjasama satu tim. Dan mau dalam tim, serta mau 
dalam membantu pekerjan membantu rekannya dalam 
pelaksanaan rekannya. menyelesaikan tugas 
tugas 
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B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemampuan Ya 
Keterampilan Ya 
Latar Belakang Ya 
Keluarga Faktor yang berpengaruh 

Individu Pengalaman Ked a Ya terhadap kine.Ija pegawai 
Tingkat Sosial Ya adalah faktor kemampuan 
Demografi Seseorang Ya dan keterampilan 
Faktor yang sangat Kemampuan 
berpengaruh terhadap dan 
kineJja keterampilan 
Persepsi Ya 
Peran Ya 
Sikap Ya Faktor psikologis yang 
Kepribadian Ya sangatberpengaruh 

Faktor Psikologis Motivasi Ya terhadap kine.Ija adalah 
Lingkungan Kerja Ya motivasi seseorang untuk 
Kepuasan Keria Ya menyelesaikan peke.Ijaan 
Faktor yang sangat Motivasi tersebut 
berpengaruh terhadap 
kine.Ija 
Struktur Organisasi Ya Faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap 
Faktor Organisasi kine.Ija seseorang yaitu 

imbalan dan 
kepemimpinan. 

C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 

Upaya yang telah dilakukan Bimbingan teknis dan pelatihan 

Pemberian Motivasi Ya 

Pemberian reward Ya 

Ketersediaan fasilitas dan prasarana Cukup 

ke.Ija 
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HASIL WAWANCARA 
"KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 
KABUPATENBULUNGAN 

Nama Responden 
Jabatan 

Drs. Sigit Rabarjo 
: Kepala Bagian Umum 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian 
Kualitas kerja baik, namun 

Hasil Kerja yang 
belum semua pegawai 

diperoleb 
selalu teliti dalam 
menyelesaikan suatu 
pekeriaan. 

Kualitas 
Hasil kerja sesuai dengan 

Kerja Kesesuaian basil kerja 
tujuan organisasi. Dan 

dengan tujuan 
pekerjaan yang diberikan 
kepada pegawai sesuai 
dengan tuooksinva 

Manfaat basil kerja Manfaat sudah bagus 

Penataan rencana kerj a Rencana kerja sudab 
disusun dan ditata dengan 
bagus 

Ketepatan rencana kerja Hasil kerja sudab sesuai 
dengan hasil kerja dengan rencana keria. 
Ketepatan waktu dalam Pegawai belum bisa tepat 

Ketepatan menyelesaikan tugas waktu dalam 
Waktu menyelesaikan tugas. Dan 

belum bekerja sesuai 
denganjam kerja. 

Pemberian ide/gagasan Pemah, dan inisiatif cukup 
dalam berorganisasi baik 
Tindakan yang Permasalaban 
dilakukan untuk dikonsultasikan dengan 

Inisiatif menyesuaikan pimpinan, kemudian 
permasalaban yang ditindak lanjuti. 
dihadapi 

Kesimpulan 
Kualitas kerja baik, 
namun belum semua 
pegawai selalu teliti 
dalam 
menyelesaikan suatu 
pekerjaan. Hasil 
kerja yang diperoleh 
sudah sesuai dengan 
tujuan organisasi. 
Dan pekerjaan yang 
diberikan kepada 
pegawai sesuai 
dengan tupoksinya. 
Rencana kerja sudab 
disusun dan ditata 
dengan bagus. Hasil 
kerja juga sudah 
sesuai dengan recana 
kerja. Namun · 
pegawai belum bisa 
tepat waktu dalam 
menyelesaikan 
tugas. Dan juga 
belum bekerja sesuai 
dengan jam kerja 
yang telab 
ditentukan 
Pegawai pemah 
memberikan 
ide/gagasan dalam 
organisasi. Inisiatif 
pegawai dalam 
menyelesaikan 
pekerjaan ketika 
pimpinan tidak ada 
cukup baik. Dan 
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ketika menemukan 
permasalahan selalu 
dikonsultasikan 
dengan pimpinan, 
kemudian ditindak 
laniuti. 

Kemampuan yang Belum semua pegawai Belumsemua 
dimiliki mampu menyelesaikan pegawi mampu 

pekerj aan dengan baik dan menyelesaikan 
efisien. Tergantung kepada pekerjaan dengan 
jenis pekerjaan yang baik dan efisien, 
diberikan tergantungjenis 

Keterampilan yang Tidak semua pegawai pekerjaan yang 
dimiliki memiliki sikap tanggap, diberikan. Tidak 

teliti dan terampil. Ada semua pegawai 
beberapa pegawai yang memiliki sikap 
tidak tanggap bahkan tidak tanggap, teliti dan 

Kemampuan peduli. Dan tidak semua terampil. Ada 
pegawai dapat menguasai pegawai yang 

I pekerjaan dengan ceoat memiliki sikap acuh 
Kemampuan Pegawai sudah dan tidak tanggap. 
memanfaatkan sumber memanfaatkan sumber Tidaksemua 
daya! potensi daya dan mampu pegawai dapat 

mengopersikan komputer menguasai pekerjaan 
dengan baik dengan cepat. 

Namun pegawai 
mampu 
mengoperasikan 
computer dengan 
baik. 

Komunikasi intern Komunikasi sesama 
Komunikasi intern (kedalam) organisasi pegawai baik, dan 
dan ekstren pekerjaan telah 
organisasi berjalan didistribusikan sesuai 

dengan standar dan beban dengan baik. 

kerja. Pegawai mampu 
berkoordinasi Komunikasi ekstern Komunikasi dengan 
dengan organisasi 

Komunikasi 
(keluar) organisasi organisasi lain juga baik, 

lain terkait dengan pegawai mampu 
pekerjaan bersama. 

berkoordinasi dengan baik 
Relasi dan kerjasama Pegawai mampu 

Pegawai mampu 
bekerjasama dalam 

dalam pelaksanaan bekerjasama dalam tim, tim, dan saling 
tugas dan mau membantu ternan membantu dalam 

satu tim untuk menyelesaikan 
menyelesaikan pekerjaan pekerjaan tim 
tim 

43357.pdf



B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemampuan Y a, berpengaruh besar 
Keterampilan Y a, san gat beroengaruh 

Faktor yang paling Latar Belakang Y a, berpengaruh 
Keluarga berpengaruh 

Pengalaman Keria Y a, berpengaruh 
terhadap kineija 

Individu 
Tingkat Sosial Y a, sedikit beroengaruh 

adalah 

Demografi Seseorang Tidak berpengaruh 
kemampuan, 

Faktor yang sangat Kemampuan, keterampilan 
keterampilan, dan 

berpengaruh terhadap dan pengalaman kerja 
pengalaman keij a 

kinerja 
Persepsi Y a, berpengaruh Faktoryang 
Peran Y a, berpengaruh berpengaruh 
Sikap Y a, sedikit berpengaruh terhadap kineij a 
Kepribadian Y a, taoi tidak selalu adalah motivasi 

Faktor Motivasi Y a, sangat pengaruh seseorang dan 

Psikologis Lingkungan Keria Y a, sangat beroengaruh lingkungan keija. 

Kepuasan Kerja Y a, berpengaruh Semakin kondusif 

Faktor yang sangat Motivasi dan lingkungan kondisi lingkungan 

berpengaruh terhadap keija kerja maka kineija 

kinerja seseorang sernakin 
baik. 

Struktur Organisasi Y a, berpengaruh 
Desain Pekeriaan Y a beroengaruh Faktoryang 

Faktor 
Kepemimpinan Ya,sangatberpengaruh mempengaruhi 

Organisasi 
Imbalan Ya,sangatberoengaruh kineija adalah 
F aktor yang san gat Kepemimpinan dan kepernimpinan dan 
berpengaruh terhadap imbalan imbalan. 
kinerja 

A. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 
Upaya yang telah dilakukan Menialin komunikasi dengan baik 
Pemberian Motivasi Ya 
Pemberian reward Belum ada aturannya, namun sangat 

setuiu iika reward diberikan 
Ketersediaan fasilitas dan Ya 
prasarana keija 
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HASIL WAWANCARA 

"KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 

KABUPATENBULUNGAN 

Nama Responden 

Jabatan 
Syarifuddin, S.H., M.Si 

Kepala Bagian Hukum 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian 
Kualitas basil kerja 

Hasil kerja yang 
pegawai cukup baik, dan 

diperoleb 
tidak semua pegawai dapat 
bekerja secara teliti dan 
rapi. 

Kualitas Kerja 
Hasil kerja pegawai telab 

Kesesuaian basil sesuai dengan tujuan 
kerj a dengan organisasi. Dan pegawai 
tujuan telab diberikan pekerjaan 

sesuai dengan tuooksinya 
Manfaat basil 

Manfaat sudah baik 
kerja 
Penataan Penataan rencana kerja 
rencana kerja cukup baik 
Ketepatan Hasil kerja dan rencana 
rencana kerja kerj a sesuai 
dengan basil 
kerja 

Ketepatan Ketepatan waktu Belum tepa! waktu. Masih 
Waktu dalam banyak yang menunda 

menyelesaikan pekerjaan, sehingga 
tugas seringkali pekerjaan 

menumpuk 

Pemberian Sebagian pegawai 
ide/gagasan menyampaikan ide, 
dalam sebagian tidak. Inisiatif 
berorganisasi menyelesaikan pekerjaan 

Inisiatif 
cukupbaik 

Tindakan yang Melaporkan kepada 
dilakukan untuk pimpinan, dan menunggu 
menyesuaikan pimpinan memberikan 
permasalahan keputusan 
vang dihadaoi 

Kesimpulan 
Kualitas basil kerja 
pegawai cukup baik, 
dan tidak semua 
pegawai dapat bekerja 
secara rapi dan teliti. 
Hasil kerja pegawai 
telah sesuai dengan 
tujuan organisasi. Dan 
pegawai telah 
diberikan pekerjaan 
sesuai dengan 
tupoksinya. 
Penataan rencana 
kerja cukup baik, dan 
basil kerja sesuai 
dengan rencana kerja 
yang telab ditentukan. 
Namun ketepatan 
waktu dalam 
penyelesaian 
pekerjaan perlu di 
perbaiki lagi. Masih 
banyak pegawai yang 
menunda pekerjaan 
sehingga terjadi 
penumpukan pegawai 
Sebagian pegawai 
pemab menyampaikan 
ide/gagasan dalam 
organisasi. Dan 
pegawai memiliki 
inlsiatif dalam 
menyelesaikan tugas 
ketika pimpinan tidak 
berada ditempat. 
Untuk menyelesaikan 
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masalah, pegawai 
terlebih dabulu 
melaporkan kepada 
pimpinan dan 
menunggu keputusan 

I pimpinan. 
Kemampuan Tidak semua pegawai Tidak semua pegawai 
yang dimiliki dapat menyelesaikan dapat menyelesaikan 

pekeijaan dengan mutu pekerjaan dengan 
yang baik dan efisien. mutu yang baik dan 

Keterampilan Pegawai memiliki sikap eftsien. Pegawai 
yang dimiliki tanggap, teliti, dan memiliki sikap 

terampil. N amun tidak tanggap, teliti, dan 

Kemampuan 
semua pegawai dapat terampil. Meskipun 
menguasaipekeijaan rnasih ada pegawai 
dengan cepat yang tidak dapat 

Kemampuan Semua pegawai telab rnenguasaipekeijaan 
rnemanfaatkan rnernanfaatkan surnber dengan cepat. Dan 
surnber dayal daya dan potensi yang ada. sebagian besar 
potensi Dan sebagian besar pegawai dapat 

pegawai bisa rnengoperasikan 
menggunakan komputer komputer. 

Komunikasi Komunikasi kedalarn Kornunikasi didalam 
intern (kedalam) interen cukup baik. Dan dan diluar organisasi/ 
organisasi pekeijaan sudah dibagi bidang cukup baik. 

sesuai dengan standar dan Pekeijaan telah 
bebankeija didistribusikan sesuai 

Komunikasi Komunikasi ke organisasi dengan standar dan 
ekstem (keluar) lain cukup baik. Tidak be ban kerja. Tidak 
organisasi semua pegawai bisa semua pegawa1 

berkoordinasi dengan rnampu berkoordinasi 
Komunikasi bidang/ organisasi lain. dengan bidang/ 

Relasi dan Pegawai rnampu organisasi lain j ika 
keijasama dalam bekeijasarna dalam tim, ada pekeij aan 
pelaksanaan dan rnau membantu ternan bersama. Dan pegawai 
tugas satu tirnnya untuk mampu bekeijasama 

menyelesaikan tugas dalam tim dan mau 
membantu rekan satu 
tirnnya untuk 
menyelesaikan 
pekei]aan. 
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B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemampuan Y a, sangat berpegaruh 
Keterampilan Y a, sangat berpegaruh Faktor individu yang 
Latar Belakang Keluarga Y a, tapi sedikit mempengaruhi 
Pengalaman Ke!ja Y a, sangat berpegaruh kinerja seseorang 

Individu Tingkat Sosial Sedikit mempengaruhi adalah faktor 
Demografi S eseorang Tidak pengalaman, 
Faktor yang sangat Pengalaman, keterampilan, dan 
berpengaruhterhadap keterampilan, kemampuan. 
kine!ja kemampuan 
Persepsi Y a, sangat berpengaruh 
Peran Y a, sedikit berpengaruh 
Sikap Y a, sedikit berpengaruh Faktor psikologis 
Kepribadian Y a, sedikit berpengaruh yang berpengaruh 

Faktor Motivasi Y a, sangat berpengaruh terhadap kine!ja 
Psikologis Lingkungan Ke!ja Ya, sedikit berpengaruh adalah faktor 

Kepuasan Kerja Y a, sedikit berpengaruh persepsi dan 
Faktor yang sangat Persepsi dan motivasi motivasi 
berpengaruhterhadap 
kineria 
Struktur Organisasi Y a, berpengaruh 
Desain Pekeriaan Y a, sedikit berpengaruh Faktor organisasi 

Faktor 
Kepemimpinan Y a, sangat berpengaruh yang berpengaruh 

Organisasi 
hnbalan Y a, sangat berpengaruh kepada kinerja 
Faktor yang sangat hnbalandan adalah imbalan dan 
berpengaruh terhadap kepemimpinan kepemimpinan. 
kine!ja 

C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 
U paya yang telah dilakukan Motivasi, Pendidikan dan pelatihan, 

pembenan bonus/ hadiah 
Pemberian Motivasi Y a, setiap koordinasi 
Pemberian reward Ya, PNS diberikan dalam bentuk TPP 

kalau malas TPP dipotong 
Ketersediaan fasilitas dan Ya, cukup memadai 
prasarana ke!ja 
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HASIL WAWANCARA 
"KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 
KABUPATEN BULUNGAN 

Nama Responden 

Jabatan 

Sarifudin, S.E., M.Si. 

Kepala Bagian Keuangan 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian 
Kualitas basil ketja pegawai 
dianggap cukup, dan tidak 

Hasil kerja yang semua pegawai selalu teliti 
diperoleb dan rapi dalam 

menyelesaikan suatu 
pekerjaan. 

Kualitas Belum semua basil ketja 
Ketja 

Kesesuaian basil 
sesuai dengan tujuan 

kerja dengan 
organisasi, dan belum semua 
pegawai diberikan peketjaan 

tujuan yang sesuai dengan 
tupoksinya. 

Manfaat basil Puas dengan manfaat basil 
kerja keria vane dioeroleb 
Penataan rencana Penataan rancana ketja cukup 
keria baik 
Ketepatan Hasil ketja belum sesuai 
rencana kerja dengan perencanaa. Belum 
dengan basil keria optimal 
Ketepatan waktu Sebagian kecil pegawai yang 

Ketepatan dalam bisa menyelesaikan 
Waktu menyelesaikan peketjaannya tepat waktu. 

tugas Dan pegawai belum beketja 
sesuai dengan jam ketja yang 
telah ditetapkan. 

Pemberian Y a, pegawai sering 
ide/ gagasan men1berikanide/gagasan 

lnisiatif 
dalam yang nantinya akan 
berorganisasi dipertimbangkan. Dan 

pegawai memiliki insiatif 
dalam menyelesaikan 

Kesimpulan 
Kualitas basil kerja 
pegawai cukup baik. 
namun belum semua 
pegawai selalu teliti 
dan rapi dalam 
menyelesaikan 
peketjaannya. Dan 
belum semua basil 
kerja sesuai dengan 
tujuan organisasi, 
serta belum semua 
pegawai diberikan 
pekerjaan sesuai 
dengan tupoksinya. 
Penataan rancana 
ketja cukup baik. 
Namun basil ketja 
belum semuanya 
sesuai dengan 
rencana kerja. 
Sebagian kecil 
pegawai yang bisa 
menyelesaikan 
peketjaan tepat 
waktu. Dan pegawai 
belum bekerja sesuai 
dengan jam ketja 
yang telab ditentukan. 
Pegawai sering 
memberikan ide/ 
gagasan yang 
nantinya akan 
dipertimbangkan. 
Danpegawai 
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pekerjaannya ketika pimpinan memiliki inisiatif 
tidak berada ditemoat. dalam menyelesaikan 

Tindakan yang Pegawai menyerahkan pekerjaan meskipun 
dilakukan untuk perrnasalaban kepada pimpinan tidak 
menyesuaikan pimpinan, yang nantinya berada ditempat. Dan 
perrnasalahan pimpinan akan pegawai 
yang dihadapi menginstruksikan menyerahkan 

penyelesaian perrnasalahan perrnasalahan kepada 
yang ada pimpinan. 

Kemampuan Tidak semua pegawai dapat Tidak semua pegawai 
yang dimiliki menyelesaikan pekerjaan dapat menyelesaikan 

sesuai dengan yang pekerjaan yang 
diharapkan, dan belum semua diharapkan, dan 
pegawai dapat bekerja secara belum semua pegawai 
efisien. dapat bekerja secara 

Keterampilan Pegawai belum semua efisien. Belum semua 
yang dimiliki memiliki sikap tanggap, teliti pegawai memiliki 

dan terampil dalam sikap tanggap, teliti 
menyeelasikan tugas. Dan dan terampil. Dan 

Kemampuan 
belum semua pegawai dapat belum semua pegawai 
menyelesaikan dengan cepat dapat menyelesaikan 
pekeriaan yang diberikan. dengan cepat tugas 

Kemampuan Pegawai sebisa mungkin yang diberikan. Serta 
memanfaatkan memanfaatkan sumberdaya/ pegawai telah mampu 
sumber daya/ potensi yang ada. memanfaatkan 
potensi sumberdaya yang 

telah tersedia. Dan 
sebagian besar 
pegawai mampu 
mengoperasikan 
komputer 

Komunikasi Komunikasi interen baik, dan 
Komunikasi interen 

intern (kedalam) pekerjaan belum sepenubnya 
dan eksteren 

organisasi terdistribusi dengan baik. 
organisasi terj alin 

masih ada tindih tuooksi 
Komunikasi Komunikasi eksteren baik, 

dengan baik. Namun 

ekstern (keluar) dan pegawai mampu 
pekerjan belum 
sepenuhnya 

organisasi berkoordinasi dengan terdistribusi dengan 
Komunikasi 

organisasi lain j ika ada baik. Dan pegawai 
pekerjaan yang harus 
dikeriakan bersama 

mampu bekerjasama 

Relasi dan Pegawai dapat bekerjasama 
dalam satu tim, 
namun sebaagian saja 

kerjasama dalam dalam satu tim, tapi sebagian pegawai yang mau 
pelaksanaan tugas saja pegawai yang man membatu rekanya 

membantu rekannya dalam menyelesaikan 
menyelesaikan pekeljaan tugas tim. 
timnva. 
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B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemampuan Ya,40% 
Keterampilan Ya30% 
Latar Belakang Keluarga Ya, 30% Faktor individu yang 
Pengalaman Keria Ya50% mempengaruhi kinerja 

Individu Tingkat Sosial Ya25% adalah faktor 
Demografi Seseorang_ YalO% pengalaman kerja dan 
Faktor yang sangat Pengalaman kerja, dan kemampuan 
berpengaruhterhadap kemampuan 
kinerja 
Persepsi Ya30% 
Peran Ya30% 
Sikap Ya20% 

Faktoryang 
Kepribadian Ya40% 

Faktor Motivasi Ya40% 
berpengaruhterhadap 

Psikologis Lingkungan Kerja Ya30% 
kinerja adalah 
kepribadian, motivasi, 

Kepuasan Ketja Ya40% dan kepuasan kerja 
Faktor yang sangat Kepribadian, motivasi, 
berpengaruh terhadap dan kepuasan kerja 
kinetja 
Struktur Organisasi Ya30% 
Desain Pekerjaan Ya30% 

Faktor 
Kepemimpinan Ya30% Faktoryang 
Imbalan Ya40% memepengaruhi 

Organisasi 
Faktor yang sangat Imbalan kinerja adalah imbalan 
berpengaruhterhadap 
kinetja 

A. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 
Upaya yang telah dilakukan Pelatihan dan Pendidikan 
Pemberian Motivasi Ya 
Pemberian reward Ya 
Ketersediaan fasilitas dan Ya 
prasarana ketj a 
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HASIL WAWANCARA 
"KINERJA AP ARA TUR SIPIL NEGARA SEKRETARIA T 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 
KABUPATENBULUNGAN 

Nama Responden 
Jabatan 

Deily Sidalle, S.E 

Kasubag Kepegawaian dan Perlengkapan 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian Kesimpulan 
Kualitas kerja yang Kualitas kerja yang 
diperoleh masih dibawah diperoleh masih 

Hasil Kerja yang standar. Dan pegawai dibawah standar. Dan 
diperoleh belum semua mampu pegawai belum semua 

menyelesaikan pekerj aan mampu menyelesaikan 
dengan teliti dan rapi. pekerjaan dengan teliti 

Kualitas Hasil yang diperoleh dan rapi. Hasil kerja 
Kerja 

Kesesuaian hasil 
sudah sesuai dengan yang diperoleh sudah 

kerja dengan 
tujuan organisasi. Dan sesuai dengan tujuan 
pekerjaan yang diberikan organisasi. Dan 

tujuan 
kepada pegawai sudah pekerjaan yang 
sesuai dengan tupoksi. diberikan kepada 

Manfaat hasil kerja Manfaat sudah ada 
pegawai sudah sesuai 
tupoksi 

Penataan rencana Penataan rencana kerja Penataan rencana kerja 
kerja cukup bagus cukup bagus. Namun 
Ketepatan rencana Belum semua hasil kerja belum semua hasil kera 
kerja dengan hasil sesuai dengan rencana sesuai dengan rencana 
kerja kerja kerja yang Ielah dibuat. 
Ketepatan waktu Belum tepat waktu. Penyelesaian pekerjaan 
dalam Banyak molor dan lamban. belum sepenuhnya tepa! 

Ketepatan menye lesaikan Pegawai banyak yang waktu dan pegawai 
Waktu tugas tidak bekerja sesuai jam banyak yang tidak 

kerja. Masih banyak bekerja sesuai jam kerja 
pegawai yang turun siang yang ditentukan. Masih 
dan pulang cepat sehingga banyak pegawai yang 
pekerj aan tidak maksimal turun siang dan pulang 

cepatsehingga 
pekerjaan tidak 
maksimal 

Pemberian Pemah, memberikan ide. Pegawai pernah 
ide/gagasan dalam Tapi tidak ada inisiatif memberikan 

Inisiatif berorganisasi pegawai dalam ide/gagasan dalam 
menyelesaikan pekerjaan organisasi. Tapi tidak 
kecuali diperintah ada inisiatif pegawai 
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Tindakan yang Penyelesaian masalah dalam menyelesaikan 
dilakukan untuk menunggu perintah dari pekerjaan kecuali 
menyesuaikan pimpinan. Meskipun mendapat perintah 
pennasalahan yang pimpinan sudah pimpinan. Penye!esaian 
dihadapi memberikan kesempatan masalah menunggu 

pegawai untuk perintah pimpinan. 
menyampaikan gagasan Meskipun pemerintah 
dalam penyelesaian sudah memberikan 
masalah kesempatan pegawai 

untuk menyampaikan 
gagasan dalam 
pemecahan masalah 

Kemampuan yang Pegawai tidak mampu 
dimiliki menyelesaikan pekerjaan Pegawai tidak mampu 

dengan hasil yang tepa! menyelesaikan 
danefiSien pekerjaan dengan hasil 

Keterampilan yang Tidak semua pegawai yang tepat dan efisien. 
dimiliki memiliki sikap tanggap, Tidak semua pegawai 

teliti, dan terampil dalam memiliki sikap tanggap, 

Kemampuan 
menyelesaikan pekerjaan. terampil, dan teliti. Dan 
Dan tidak semua pegawai tidak semua pegawai 
mampu menguasai mampu menguasai 
pekerjaan dengan cepat. pekerjaan dengan cepat, 
Masih butuh bimbingan masih butuh bimbingan. 

Kemampuan Pegawai belum semua bisa Pegawai belum semua 
memanfaatkan mengoperasikan komputer bisa mengoperasikan 
sumber daya/ komputer 

I notensi 
Komunikasi intern Komunikasi didalam 
(kedalam) bidang berjalan dengan 
organisasi baik. Pegawai diberikan 

Komunikasi didalam 
pekerjaan sesuai dengan 

dan diluar organisasi! 
standar dan beban kerja. 

bidang sudah berjalan 
Komunikasi Komunikasi dengan dengan baik. Dan 
ekstem (ke!uar) organisasi! bidang lain 

beberapa pegawai 
orgamsast sudah bagus. Beberapa 

mampu 
pegawai bisa 

mengkoordinasikan 
Komunikasi 

mengkoordinasikan pekerjaan dengan 
pekerjaan dengan bidang 

bidang/organisasi lain. 
lain. 

Relasi dan Tidak semua pegawai bisa 
Tidak semua pegawai 
mampu bekerjasama 

kerjasama dalam bekerjasama dalam satu dalam satu tim. Masih 
pelaksanaan tugas tim. Masih ada pegawai ada pegawai yang tidak 

yang tidak mengerti tugas mengerti tugas yang 
yang diberikan. Semua diberikan. 
pegawai mau membantu 
rekan tim untuk 
menyelesaikan pekerjaan. 
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B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemampuan Ya, 80% 
Keterampilan Ya, 80% 
Latar Belakang Keluarga Ya,40% F aktor individu yang 
Pengalaman Kerja Ya,60% mempengaruhi kinerja 

lndividu Tingkat Sosial Ya,30% seseorang adalab faktor 
Demografi Seseorang Bisa jadi, 20% kemampuan dan 
Faktor yang sangat Kemampuan, keterampilan 
berpengaruh terhadap keterampilan 
kineria 
Persepsi Ya,60% 
Peran Ya,60% 
Sikap Ya,50% 
Kepribadian Ya,50% Faktoryang 

Faktor Motivasi Ya, 70% mempengaruhi kinerja 
Psikologis Lingkungan Keria Ya, 70% adalah motivasi dan 

Kepuasan Kefia Ya,65% kepuasan kerja. 
Faktor yang sangat Motivasi dan 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
kinerja 
Struktur Organisasi Ya, 70% 
Desain Pekerjaan Ya,60% 

Faktor organisasi yang 
Faktor 

Kepemimpinan Ya, 75% 
mempengaruhi kinerja 

lmbalan Ya, 80% Organisasi 
Faktor yang sangat Kepemimpinan dan 

adalah kepemimpinan 

berpengaruhterhadap 1mb alan 
dan imbalan 

kinerja 

A. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 
U paya yang telah dilakukan Perbaikan insentif, sosia!isasi dan 

bimb ingan teknis 
Pemberian Motivasi Ya 
Pemberian reward Ya 
Ketersediaan fasilitas dan Ya 
prasarana kerja 
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HASIL WAWANCARA 
"KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT DEWAN 

PERW AKILAN RAKY AT DAERAH (DPRD) 
KABUPATENBULUNGAN 

Nama Responden 

Jabatan 

: H. Agus Sofian 

: Kasubbag Persidangan dan Risalab 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian 
Kualitas basil kerja pegawai 
sekretariat DPRD 

Hasil kerja Kabupaten Bulungan masih 
yang dibawab 80 persen. Dan 
diperoleb belum semua pegawai dapat 

menyelesaikan pekerjaan 
dengan teliti dan rapi 
Hasil kerja yang diperoleb 
belum sepenubnya sesuai 
dengan tujuan organisasi, 
baru sekitar 60-80 persen 

Kualitas basil kinerja sesuai dengan 
Kerja 

Kesesuaian 
tujuan organisasi. Dan 

basil kerja belum semua pegawai 
dengan tujuan 

diberikan tugas sesuai 
dengan tupoksi mereka. 
Baru sekitar 60 persen 
pegawai yang bekerja sesuai 
dengan tuooksinya 
80 persen basil kerja yang 

Manfaat basil 
diperoleb sudab mampu 
memberikan manfaat, 

kerja 
namun belum memenubi 
standar oelayanan maksimal. 

Penataan Penataan rencana kerja di 
rencana kerja Kantor Sekretariat DPRD 

Kabupaten Bulungan masih 
bersifat operasional 
monoton. Belum mengarab 

Ketepatan kepada rencana kerja sesuai 
Waktu kebutuban. 

Ketepatan Hasil kerja belum 
rencana kerja sepenuhnya tepa! sesuai 
dengan basil dengan rencana kerja. Masih 
kerja perlu pembenaban dan 

penataan yang rna tang 

Kesimpulan 

Kualitas basil kerj a 
pegawai sekretariat 
DPRD Kabupatem 
Bulungan belum 
maksimal. Dan belum 
semua pegawai dapat 
menyelesaikan pekerjaan 
dengan teliti dan rapi. 
Hasil kerja yang 
diperoleb belum 
sepenuhnya sesuai 
dengan tujuan organisasi. 
Dan belum semua 
pegawai bekerja sesuai 
dengan tupoksinya. Dan 
manfaat basil kerja sudab 
dirasakan namun belum 
dapat memenuhi standar 
pelayanan maksimal. 

Penataan rencana kerja di 
Kantor Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan 
masih bersifat 
operational monoton, 
belum disesuaikan 
dengan kebutuban 
organisasi. Selain itu 
basil kerja yeng 
diperoleb belum 
sepenuhnya sesuai 
dengan rencana kerj a 
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Ketepatan Belum semua pegawai yang telah ditentukan. 
waktu dalam mampu menyelesaikan Dan belum semua 
menyelesaikan tugasnya. Dan rata-rata pegawai mampu 
tugas pegawai sekretariat DPRD menyelesaikan tugasnya. 

Kabupaten Bulungan tidak Serta pegawai belum 
bekeija sesuai dengan jam bekeija sesuai dengan 
keija yang telah ditentukan jam keija yang telah 

ditentukan. 
Pemberian Pegawai sering memberikan 
ide/ gagasan ide/ gagasan dalam 
dalam organisasi. Dan 80 persen Pegawai Kantor 
berorganisasi pegawai melaksanakan Sekretariat D PRD 

pekeijaannya dengan Kabupaten Bulungan 
tanggungjawab. Walaupun sering memberikan 
masih perlu di ide/gagasan dalam 
komunikasikan. organisasi. Dan pegawai 

Tindakan Dalam menyelesaikan menyelesaikan 

Inisiatif 
yang permasalahan, sebagian pekeijaannya penuh 
dilakukan pegawai selalu tanggung jawab 
untuk mengutamakan koordinasi walaupun masih perlu 
menyesuaikan dalam sinkronisasi antar dikomunikasikan. Dalam 
permasalahan bagian. Dan pimpinan telah segi penyelesaian 
yang dihadapi memverikan kesempatan masalah, pegawai 

kepada pegawai untuk diberikan kesempatan 
menyampaikan saran dan untuk menyampaikan 
pendapatnyaterhadap saran dan pendapatanya. 
sebuah penyelesaian 
masalah 

Kemampuan Tidak semua pegawai dapat 
yang dimiliki menyelesaikan pekerjaannya 

dengan tepa! dan efisien ( 65- Tidak semua pegawai 
70 persen). Hal ini dapat menyelesaikan 
disebabkan keterbatasan pekeijaannya dengan 
wawasan dan keterampilan tepat dan efisien. Dan 
yang dimiliki. hanya sedikit pegawai 

Keterampilan Hanya sedikit pegawai yang yangmampu 
yang dimiliki rnampu mengeijakan mengeijakan tugas 

Kemampuan 
tugasnya dengan teliti dan dengan teliti dan rapi. 
rapi ( 45 persen). Dan Serta belum semua 
pegawai belum bisa pegawai dapat 
menguasai dengan cepat memanfaatkan fasilitas 
peketjaan yang diberikan. yang ada, karena adanya 

Kernampuan Ada sebagian saja pegawai keterbatasan baik dalam 
memanfaatkan yang dapat memanfaatkan hal sumber daya maupun 
sumber dayal fasilitas yang ada, karena keterbatasan kemampuan 
potensi adanya keterbatasan. para pegawai. 

Sehingga pekeijaan hanya 
menumpuk pada sebagian 
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orang saja. Dan belum 
semua pegawai mampu 
memanfaatkan komputer 
dalam melaksanakan 
tugasnya. 

Komunikasi Hubungan komunikasi telah 
intern berjalan dengan baik, namun 
(kedalam) perlu adanya peningkatan di 
organisasi masa yang akan datang. Dan 

pekerjaan yang ada belurn 
terdistribusi dengan 
maksimal sesuai dengan 

Komunikasi yang terjalin standar dan be ban keria 
Komunikasi Komunikasi dengan bidang 

antar pegawai didalam 

ekstern lain sudah berjalan dengan 
organisasi maupun keluar 

(keluar) baik, namun terkendala 
organisasi sudah terjalin 

Komunikasi organisasi aturan yang tumpeng tindih. 
dengan baik. Begitu juga 

Dan pegawai mampu 
dengan penyelesaian 

bekerjasama dengan bidang 
tugas yang hams 

lain jika ada pekerjaan yang 
dikerj akan bersama tim 

hams diselesaikan bersarna. 
lain, terkoordinasi 

Relasi dan Kerjasama dalam tim sudah 
dengan baik. 

kerjasama terlaksana dengan baik. 
dalam Namun masih diperlukan 
pelaksanaan penegasan. Dan semua 
tugas pegawai saling membantu 

dalam penyelesaian 
pekerj aan tim. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimoulan 
Kemampuan Sangatberpengaruh,guna 

menghasilkan kualitas suatu 
kerja. Namun rnasih dirasa 
sangat lamban dan masih 

Faktor yang paling 
peru pembinaan secara rutin. 

Keterampilan Sangatberpengaruh,guna 
berpengaruh terhadap 
kinerja seseorang 

lndividu 
mengetahui kreativitas adalah faktor 
pegawai dalam menjalankan kemampuan, 
tugasnya. Keterampilan keterampilan, dan 
adalah kreativitas kinerja pengalaman kerj a. 
pegawai dalam 
menaplikasijan tupoksinya. 
Prosentasenya barn mencapai 
57 persen. 

43357.pdf



Latar Belakang Bisa jadi Ia tar belakang 
Keluarga pegawai mempengaruhi 

kineljanya. Namun 
prosentasenya sangat kecil 
(20 persen). 

Pengalaman Pengalaman kerja sudah 
Kelja barang tentu sangat 

berpengaruh terhadap kinelj a. 
90 persen pengalaman kerja 
menjadi kunci sukses dalam 
melaksanakan tupoksi. 
Pengalaman kerja merupakan 
barometer seorang pegawai 
dinilai mampu melaksanakan 
tugasnya. 

Tingkat Sosial Tingkat so sial bisa juga 
mempengaruhi kinelja 
seseorang,namun 
persentasenya kecil, hanya 3 5 
persen. 

Demografi Demografi seseorang tidak 
Seseorang berpengaruh terhadap kinelja 

seseorang. Pengaruhnya 
hanya pada ketepatan dalam 
pemanfaatan hasil kinerjanya 
saja. 

Faktoryang Kemampuan, keterampilan, 
sangat serta pengalaman kelja lah 
berpengaruh yang dapat mempengaruhi 
terhadap kinelj a individu seseoran. 
kinelja 
Persepsi Persepsi seseorang sangat 

berpengaruh terhadap 
kineljanya, kama terkait 
dengan beban psikologis. 65 
persen kinerja dipengaruhi 
oleh persepsiseseorang. 

Faktor peran, 
Peran peran seseorang berpengaruh lingkungankelja,dan 

Faktor terhadap kinelja pegawai, persepsi sangat 
Psikologis terutama dalam mempengaruhi kinerja 

melaksanakan kerja tim. 85 
persen peran seseorang sangat 

seseorang. 

mempengaruhi kinelja 
pegawai. 

Sikap Kinelja seseorang dapat 
dipengaruhi oleh sikap 
seseorang. 45 persen kinelja 
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seseorang dipengaruhi 
sikapnya. 

Kepribadian Kepribadian seseorang 
menggambarkan pola 
kerjanya dalam melaksanakan 
tupoksinya. 60 persen kineija 
seseorang dipengaruhi oleh 
keoribadiannva. 

Motivasi Motivasi merupakan langkah 
upaya dalam mendorong 
sikap seseorang untuk lebih 
baik. 60 persen kinerja 
pegawai dipengaruhi oleh 
motivasi. 

Lingkungan Lingkungan keija dapat 
Kerja mempengaruhi kineija 

pegawai. 75 persen 
lingkungan keija dapat 
mempengaruhi kineija 

I oel!awai. 
Kepuasan Kepuasan keija seseorang 
Kerja bisa berpengaruh terhadap 

kineijanya. 75 persen 
kepuasan kerja seseorang 
dapat berpengaruh terhadap 
kinerianva. 

Faktoryang Faktor peran, lingkungan 
sangat kerja, dan persepsi sangat 
berpengaruh mempengaruhi kineija 
terhadap seseorang. 
kineria 
Struktur Pengaruh struktur organisasi 
Organisasi terhadap kineija pegawai, 

Desain pekeijaan, 
yaitu tupoksi yang tumpang 
tindih. 40 persen kinerja terutama upaya 

pegawai dipengaruhi oleh penjabaran tupoksi 
yang sering tumpeng 

struktur organisasi 
tindih. 

Desain Desain pekerjaan sebagai 
Faktor Pekeijaan langkah untuk menjabarkan Faktor psikologis, 
Organisasi tupoksi sesuai kemampuan 

karena akan 
dan keterampilan pegawai. 80 mempengaruhi 
persen kineij a dipengaruhi terhadap sikap dan 
oleh desain oekeriaan. 

Kepemimpinan Kepemimpinan merupakan 
perilaku pegawai, 
yang dampaknya pada 

faktor yang mempengaruhi kinerjanya. 
kineija pegawai sebanyak 60 
persen. 
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Imbalan Imbalan merupakan faktor 
yang sangat mempengaruhi 
kinerja pegawai. 75 persen 
imbalan berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai 

Faktoryang Desain pekerjaan, terutama 
sangat upaya penjabaran tupoksi 
berpengaruh yang sering tumpeng tindih. 
terhadap 
kinerja 

C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 
Upaya yang Ielah Pembinaan secara rutin, meningkatkan 
dilakukan kemampuan dan keterampilan melalui 

bimbingan teknis maupun struktural. 
Pemberian Motivasi Peran sebagian pemimpin sudah tentu 

selalu memberikan motivasi kepada 
bawahannya. 

Pemberian reward Kadang waktu ada juga meberikan reward, 
sepanjang tidak menyalahi ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Ketersediaan fasilitas Masalah fasilitas dan prasarana, masih 
dan prasarana kerja belum memadai, dan belum mencerminkan 

kebutuhan pegawai dalam melaksanakan 
pekerjaannya. 
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HASIL WAWANCARA 
"KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIA T 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
(DPRD) KABUPATEN BULUNGAN 

Nama Responden 
Jabatan 

: Faisal Fikri 

: Anggota DPRD Kabupaten Bulungan 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian Kesimpulan 
Masih ada pegawai yang 
belum optimal dalam Kualitas ketja yang ketja 

Hasil Ketja 
menjalankan tugas dan pegawai Sekretariat DPRD 

yang diperoleh fungsinya. Dan belum Kabupaten Bulungan cukup 
semua pegawai teliti dan baik, dilihat dari kepuasaan 
rapi dalam menyelesaikan penerimaan manfaat kinetj a 

I peketjaannya pegawai. Meskipun masih 
Kualitas 65 persen hasil kerja ada pegawai yang belum 
Ketja pegawai telah sesuai dengan optimal dalam menjalankan 

Kesesuaian tu juan organisasi, namun tugas dan fungsinya. Dan 
hasil ketja belum sepenuhnya juga belum semua pegawai 
dengan tujuan peketjaan yang diberikan bekerj a dengan teliti dan 

kepada pegawai sesuai rapi. Namun 65 persen hasil 
dengan tupoksinya. ketja pegawai telah sesuai 

Manfaat hasil Sejauh ini merasa puas akan dengan tujuan organisasi. 
ketja hasil kinetja pegawai 
Penataan Perencanaan ketja sudah 
rencana keria cuknp baik Penataan rencana ketja 
Ketepatan Perencanaan sudah lumayan te!ah dilaksanakan dengan 
rencana ketja baik tetapi realisasi belum cuknp baik. Namun 
dengan hasil sepenuhnya sesuai dengan realisasinya belum 
kerja harapan sepenuhnya sesuai dengan 

Ketepatan Ketepatan Pegawai belum beketja rencana yang telah dibuat. 
Waktu waktu dalam sesuai dengan jam kerj a Dan pegawai belum bisa 

menyelesaikan yang ditentukan, sehingga menyelesaikan tugas sesuai 
tugas pegawai tidak dapat dengan waktu yang telah 

menyelesaikan tugas sesuai ditentukan, dikarenakan 
dengan waktu yang telah ketidaksesuaian jam ketja 
ditetapkan. Namun sudah pegawai. 
mulai membaik. 

Pemberian Pegawai pernah Pegawai pernah 

Inisiatif 
ide/ gagasan memberikan ide dalam memberikan ide dalam 
dalam organsasi. Namun inisiatif organisasi, namun inisiatif 
berorganisasi pegawai masih knrang. pegawai dalam 
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Tindakan yang Setiap permasalahan menyelesaikan masalah 
dilakukan diselesaikan dengan cara masih kurang. Dan setiap 
untuk musyawarah. permasalahan diselesaikan 
menyesuaikan dengan cara musyawarah. 
permasalahan 
yane: dihadapi 
Kemampuan Tidak semua pega wai dapat 
yang dimiliki menyelesaikan pekeijaan 

dene:an teoat dan efisien. Tidak semua pegawai dapat 

Keterampilan Tidak semua pegawai 
menyelesaikan pekeijaan 

yang dimiliki memiliki sikap tanggap, 
dengan tepat dan efisien. 

teliti dan terampil dalam 
Karena tidak semua 

menyelesaikan tugas. Dan 
pega wai memiliki sikap 

juga tidak semua pegawai 
tanggap, teliti, dan terampil 

dapat dengan cepat 
dalam menyelesaikan 

Kemampuan 
menguasai pekerjaan yang 

tugasnya. Dan juga tidak 

diberikan 
semua pegawai dapat 

Kemampuan Semua pegawai telah dapat 
dengan cepat menguasai 

memanfaatkan mampu memanfaatkan 
pekeij aan yang diberikan. 

sumber daya! sumber daya/ potensi yang 
Serta belum semua pegawai 

potensi ada dalam menyelesaikan 
mampu memanfaatkan 

peketjaan. Namun belum 
sumber dayal potensi yang 

semua pegawai mampu 
ada dalam menyelesaikan 

memanfaatkan komputer 
pekeijaannya,seperti 

dalam menyelesaikan 
pemanfaatan komputer. 

tugasnya. 
Komunikasi Komunikasi antar peg a wai 
intern di bidang ini cukup baik, Komunikasi didalam 

(kedalam) meskipun belum semua bidang/ organisasi cukup 

organisasi pekeijaan didistibusikan 
baik. Begitu juga 

sesuai dengan stadar dan komunikasi dengan bidang/ 

be ban keija yang telah organisasi lain juga teijalin 

ditentukan. Pekeijaan masih 
dengan baik. Pegawai 

tertumpuk pada sebagian 
mampu berkoordinasi 

orang saia. 
dengan organisasi lain jika 

Komunikasi Komunikasi dengan bidang/ 
ada pekeijaim yang harus 

Komunikasi 
ekstem organisasi lain cukup baik. 

diselesaikan bersama. 

(keluar) Dan pegawai mampu 
Namun tidak semua 

organisasi berkoordinasi dengan 
pegawai mampu 

bidang/organisasi lain j ika 
bekeijasama dalam tim dan 

ada tugas yang harus 
tidak semua pegawai mau 

dilaksanakan bersama. 
membantu rekan satu tim 

Relasi dan Tidak semua pegawai 
dalam menyelesaikan tugas. 

kerjasama mampu bekeijasama dalam 
Sehigga pekeijaantidak 

dalam satu tim dan belum semua 
terdistribusi secara merata 

pelaksanaan pegawai mampu.membantu 
danteijadipenumpukan 

tug as anggota tim nya dalam 
pekeijaan pada beberapa 

menyelesaikan tugas 
orang saja. 
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B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimoulan 
Kemampuan Menurut saya, 90 persen 

kinerja seseorang dipengaruhi 
oleh kemampuan yang 
dimiliki. 

Keterampilan Menurut saya, 90 persen 
keterampilan seseorang 
mempengaruhi kiineri anva. 

Latar Belakang Menurut saya, 75 persen 
Keluarga kinerja seseorang dipengaruhi 

oleh latar belakang yang 
dimiliki Faktor individu yang 

Pengalaman Kerja Menurut saya, 90 persen sangat berpengaruh 

Individu pengalaman kerj a terhadap kinerja adalah 
berpengaruh terhadap kinerja pengalaman kerja, 
seseorang kemampuan dan 

Tingkat Sosial Menurut saya, 75 persen keterampilan seseorang. 
kinerja dipengaruhi oleh 
tingkat sosial seseoranga 

Demografi Menurut saya, 65 persen 
Seseorang demografi seseorang 

mempengaruhi kinerjanya 
Faktoryang Faktor yang sangat 
san gat berpengaruh terhadap kinerja 
berpengaruh adalah pengalaman kerja, 
terhadap kinerja kemampuan dan 

keterampilan seseorang. 
Persepsi Menurut saya, 80 persen 

persepsi seseorang 
berpengaruhterhadap 
kinerjanya 

Peran Menurut saya, 85 persen 
peran berpengaruh terhadap 
kinerianva 

Faktor psikologis yang 
Sikap Menurut saya, 75 persen 

Faktor paling berpengaruh 
Psikologis 

sikap berpengaruh terhadap 
terhadap kinerj a adalah 

kinerjanya 
Kepribadian Menurut saya, 70 persen 

faktor kepuasan kerja 

kepribadian seseorang 
berperigaruh terhadap 
kinerjanya 

Motivasi Menurut saya, 80 persen 
motivasi mempengaruhi 
kineria seseorang 
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Lingkungan Kerja Menurut saya, 7 5 persen 
lingkungan kerja berpengaruh 
terhadap kineria seseorang . 

Kepuasan Kerja Menurut saya,80 persen 
kepuasan kerja berpengaruh 
terhadap kineria seseorang 

Faktoryang Faktor yang sangat 
san gat berpengaruh terhadap kinerja 
berpengaruh adalah faktor kepuasan kerja 
terhadap kinerja 
Struktur Menurut saya, 85 persen 
Organisasi struktnr organisasi 

berpen~ terhadap kineria 
Desain Pekerjaan Menurut say a, 7 5 persen 

kinerja pegawai dipengarnhi 
oleh desain pekerjaan 

Kepemimpinan Menurut saya, 75 persen 
Faktor organisasi yang kinerja pegawai dipengaruhi 
berpengaruh terhadap 

Faktor oleh kepemimpinan dalam 
kinerja seseorang 

sebuah orl!anisasi Organisasi 
Imbalan Menurut saya, 80 persen 

adalah faktor struktur 
organisasi dan faktor 

kinerja seseorang dipengaruhi imbalan. 
oleh imbalan yang 

' 

diterimanya 
Faktoryang Faktor yang paling 
sangat berpengarnh terhadap kinerja 
berpengaruh adalah faktor struktur 
terhadap kinerja organisasi dan imbalan yang 

diterima. 

C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

lndikator Uraian Kesimpulan 
Upaya yang telah dilakukan Terpenuhinya sarana dan 

I orasarana vang memadai 
Pemberian Motivasi Ya 
Pemberian reward Ya 
Ketersediaan fasilitas dan Secara bertahap iya 

I orasarana keria 
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HASIL WAWANCARA 
KINERJA APARA TUR SIPIL NEGARA SEKRETARIA T 

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH(DPRD) 
KABUPATENBULUNGAN 

Nama Responden: Hafidz Hassan 

Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian Kesimpulan 
Kualitas basil kerja sebagian Hasil kerja pegawai telah 
telah optimal dan dibagian dinikmati manfaatnya, 

Hasil Kerja 
lain belum optimal. Belum tetapi belum semua 

yang diperoleb 
semua pegawai dapat bagian memiliki kualitas 
menyelesaikan suatu kerja yang optimal. Dan 
pekerjaan dengan teliti dan belum semua pegawai 

Kualitas rapi. dapat menyelesaikan 
Kerja Hasil kerja 80 persen telab pekerjaan dengan teliti 

Kesesuaian sesuai dengan tujuan dan rapi. Meskipun basil 
basil kerja organisasi. Namun belum kerja 80 persen telab 
dengan tujuan semua pegawai bekerja sesuai sesuai dengan tupoksi, 

dengan tupoksi mereka. namun belum semua 
Manfaat basil Ada kepuasan akan manfaat pegawai bekerja sesuai 
kerja basil kerja yang diperoleb dengan tupoksi mereka. 
Penataan Penataan rencana kerja sudah 
rencana kerja baik 
Ketepatan Realisasi rencana kerja belum Penataan kerja sudab 
rencana kerja optimal baik, namun realisasi 
dengan basil belum optimal. Belum 

Ketepatan 
keria semua pegawai dapat 
Ketepatan Belum semua pegawai dapat menyelesaikan tugas 

Waktu 
waktu dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Dan belum 
menyelesaikan tepa!, namun perlahan semua pegawai bekerja 
tugas membaik. Dan pegawai sesuai dengan jam kerja 

belum bekerj a sesuai dengan yang telab ditentukan. 
jam kerja yang telah 
ditentukan. 

Pemberian Pegawai pemah memberikan Pegawai pemah 
ide/ gagasan ide/ gagasan dalam memberikan ide/ gagasan 
dalam organisasi. Namun inisiatif dalam organisasi. N amun 

Inisiatif 
berorganisasi pegawai dalam inisiatif pegawai dalam 

menyelesaikan tugas ketika menyelesaikan tugas 
pimpinan tidak ada ditempat ketika pimpinan tidak ada 
dirasa kurang, karena sering ditempat dirasa kurang, 
kali tugas yang diberikan karena sering kali tugas 

43357.pdf



dilimpahkan kepada ternan/ yang diberikan 
rekan. dilimpahkan kepada 

Tindakan yang Bermusyawarah dan ternan/ rekan. Dan ketika 
dilakukan untuk dilaporkan kepada pimpinan. ada permasalahan, 
menyesuaikan pegawai bermusyawarah 
permasalahan dan dilapporkan kepada 
yang dihadapi piminan 
Kemampuan Belum semua pegawai dapat Belum semua pegawai 
yang dimiliki menyelesaikan tugas secara dapat menyelesaikan 

tepat dan efisien tugassecaratepatdan 
Keterampilan Pegawai sebagian besar efisien. Pegawai sebagian 
yang dimiliki menguasai pekeijaan yang besar menguasai 

diberikan. Narnun belum pekeljaan yang diberikan. 
semua pegawai dapat Namun belum semua 
menyelesaikan pekerjaan pegawai dapat 
dengan teliti dan rapi menyelesaikan pekerjaan 

Kernampuan Kemampuan Pegawai telah memanfaatkan dengan teliti dan rapi. 
memanfaatkan sumberdaya/ potensi yang ada Pegawai telah 
sumber dayal untuk menyelesaikan memanfaatkan 
potensi pekeljaan. Namun belum sumberdaya! potensi 

semua pegawai mampu yang ada untuk 
mernanfaatkan komputer menyelesaikan pekerjaan. 
dalam menyelesaikan Namun belum semua 
tugasnya. pegawai mampu 

memanfaatkan komputer 
dalam menyelesaikan 
tugasnya. 

Komunikasi Komunikasi teljalin cukup 
Komunikasi interen 

intern baik. Dan semua tugas telah 
sudah teijalin dengan 

(kedalam) didistribusikan sesuai dengan 
organisasi standar dan be ban keija yang baik. Berbeda dengan 

telah ditentukan 
komunikasi ekteren yang 

Komunikasi Komunikasi eksteren kepada 
belum teljalin dengan 

ekstem (keluar) bidang/ organisasi lain belum 
baik. Namun pegawai 

organisasi teljalin dengan baik. Namun 
mampu 

pegawai bisa 
mengkomunikasikan jika 

Komunikasi ada pekeijaan yang harus 
mengkomunikasikanjika ada diselesaikan bersarna 
pekeljaan yang harus bidang/ organisasi lain. 
diselesaikan bersama. 

Relasi dan Semua pegawai mampu 
Semua pegawai mampu 
bekelj a dalam tim. 

keljasama bekelja dalam tim, namun Narnun tidak semua 
dalam hanya sebagian pegawai yang pegawai mau membantu 
pelaksanaan mau membantu rekan satu rekan timnya 
tugas timnya untuk menyelesaikan menyelesaikan tugas. 

tugasnya. 
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B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemampuan Ya, 90% 
Keterampilan Ya,90% F aktor individu 
Latar Belakang Keluarga Ya, 70% yang sanget 
Pengalaman Kerja Ya, 90% mempengaruhi 

lndividu Tingkat Sosial Ya, 70% kinerja seseorang 
Demografi Seseorang Ya,60% adalah faktor 
Faktor yang sangat Pengalaman kerja dan pengalaman kerj a 
berpengaruhterhadap keterampilan dan keterampilan. 
kinerja 
Persepsi Ya, 80% 
Peran Ya, 80% 
Sikap Ya,80% F aktor individu 
Kepribadian Ya, 75% ynag sangat 

Faktor Motivasi Ya, 75% mempengaruhi 
Psikologis Lingkungan Kerja Ya, 80% kinerja seseorang 

Kepuasan Kerja Ya,80% adalah Kepuasan 
Faktor yang sangat Kepuasan Kerja Kerja 
berpengaruh terhadap 
kinetja 
Struktur Organisasi Ya, 80% 
Desain Pekerjaan Ya, 75% F aktor yang sangat 

Faktor 
Kepemimpinan Ya, 80% berpengaruh kepada 

Organisasi lmbalan Ya, 80% kinerja seseorang 
Faktor yang sangat Struktur Organisasi merupakan struktur 
berpengaruhterhadap organisasi 
kinerja 

C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 

Upaya yang telah dilakukan Memberikan kendaraan 

dinas, pakaian dinas 

Pemberian Motivasi Ya 
Pemberian reward Ya 

Ketersediaan fasilitas dan prasarana kerja Y a, secara bertahap 
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BASIL WAWANCARA 
"KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIA T 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 
KABUPATENBULUNGAN 

Nama Responden: Sugiyanto, S.E. 

Jabatan Pelaksana 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian Kesimpulan 
Kualitas basil keija pegawai 
Sekretariat DPRD 
Kabupaten Bulungan masih 
belum maksimal karena 

Hasil Kerja kondisi SDM yang masih Kualitas basil keij a 
yang diperoleh minim. Pegawai tidak selalu pegawai Sekretariat DPRD 

mengeijakan tugas dengan Kabupaten Bulungan 
teliti dan terampil, masih masih belum maksimal 
membutuhkan revisi dan karena kondisi SDM yang 
perbaikan dari pimpinan. masih minim. Pegawai 
Iya, namun dengan catatan tidak selalu mengerjakan 

Kualitas setelah mendapat revisi dan tugas dengan teliti dan 
Keija perbaikan dari pimpinan, terampil, masih 

Kesesuaian 
barulah basil kerja sesuai membutuhkan revisi dan 

basil kerja 
dengan tujuan organisasi. perbaikan dari pimpinan. 
Dan pekeijaan yang Setelah di revisi dan 

dengan tujuan 
diberikan hamper tidak mendapat perbaikan dari 
pernah sesuai dengan pimpinan, basil kineija 
tupoksi yang ada atau selalu tersebut sesuai dengan 
teijadi sengketa tupoksi. tujuan organisasi. 
Mencapai tujuan organisasi 

Manfaat hasil yang diinginkan, menambah 
keija dan meningkatkan SDM 

pegawai yang bersangkutan 
Penataan Penataan rencana keija Penataan rencana sudah 
rencana keija sudah baik, karena yang baik, karena yang bertugas 

memegang tupoksi ini untuk penataan rencana 
kebetulan selalu melakukan keija mau berinovasi dan 
inovasi, koordinasi dan berpedoman kepada SOP 

Ketepatan berpedoman kepada SOP yang berlaku. Ketepatan 
Waktu yang seharusnya, meskipun rencana keija dengan hasil 

SOP baku belum ada. keija sudah baik. Namun, 
Ketepatan 90 persen sudah tepat, 60 persen pegawai belum 
rencana keija karena rencana keija dapat menyelesaikan tugas 
dengan basil disusun dengan ketelitian tepat waktu, dan 30 persen 
keija dan menyesuaikan pegawai belum menaati 
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kebutuhan dan kondisi yang jam kerja yang telah 
ada. ditentukan. 

Ketepatan 60 persen pegawai belum 
waktu dalam dapat menyelesaikan tugas 
menyelesaikan dengan tepat waktu. Dan 
tugas masih ada pegawai (3 0 

persen) yang tidak menaati 
jam kerja yang telah 
ditentukan. 

Pemberian lya, namun ide tersebut 
ide/ gagasan hanya sebatas gagasan saja 
dalam tanpa ada respon dan 
berorganisasi tanggapan dari pimpinan. 

Pegawai memberikan 
Dan biasanya pegawai tidak 

ide/gagasan saja tanpa ada berani berinisiatif 
menyelesaikan tugas jika respon dari pimpinan. Dan 

pimpinan sedang tidak 
biasanya pegawai tidak 
berani berinisiatif berada ditempat. 
menyelesaikan tugas jika 

Inisiatif Tindakan yang Jika pegawai mendapati 
pimpinan sedang tidak ada 

dilakukan untuk rnasalah biasanya langsung ditempat. Dan jika 
menyesuaikan menyerahkan masalah 

pegawai mendapati 
permasalahan tersebut kepada atasan 

rnasalah biasanya langsung 
yang dihadapi untuk dapat 

menyelesaikannya. Dan 
diserahkan kepada 

pegawai diberikan 
pimpinan untuk dapat 

kesempatan untuk 
menyelesaikan. 

memberikan ide pemecaban 
masalah sebagai bahan 
pertimbangan. 

Kernampuan Hanya sebagian kecil Hanya sebagian kecil 
yang dimiliki pegawai yang mampu pegawai yang mampu 

menyelesaikan pekerjaan menyelesaikan pekerjaan 
secara tepat dan efisien. secara tepat dan efisien. 
Sebagian besar pegawai Sebagian besar pegawai 
terbiasa menunda peketjaan. terbiasa menunda 

Keterampilan ~enurutsaya, hanya peketjaan. Dan hanya 
yang dimiliki sebagian kecil pegawai yang sebagian kecil pegawai 

memiliki sikap tanggap, yang memiliki sikap 
Kernampuan teliti, dan terampil dalam tanggap, teliti, dan 

melaksanakan tugas. Dan terampil dalam 
sebagian kecil saja pegawai menyelesaikan tugas. Dan 
yang mampu dengan cepat hanya sebagian kecil 
menguasai pekerjaan yang pegawai yang mampu 
diberikan. Kebanyakan dengan cepat menguasai 
lamb at. pekerjaan yang diberikan. 

Kemampuan lya, karena ketergantungan Dan para pegawai sudah 
memanfaatkan dengan teknologi, dalam memanfaatkan 

mencari informasi selalu sumberdayal potensi yang 
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sumber daya/ mengandalkan internet. Dan ada. Ketergantungan 
potensi sudah lebih dari 80 persen terhadap teknologi untuk 

pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan. 
memanfatkan/ menguasai 
komputer. 

Komunikasi Kadang terjalin dengan 
intern (kedalam) baik, kadang tidak, 
organisasi tergantung kondisi. Dan 

pekerjaan belum 
terdistribusi sesuai dengan 

Komunikasi interen dan 
baik. 

Komunikasi Komunikasi dengan bidang/ 
eksteren organisasi terjalin 
dengan baik. Namun 

ekstem (keluar) organisasi lain sangat baik. 
pekerjaan belum 

organisasi N amun, sebagian kecil 
terdistribusi dengan baik. 

pegawai saja yang mampu 
Dan pegawai mampu 

berkoordinasi dengan 
bekerjasama dalam satu 

Komunikasi 
bidang/ organisasi lain j ika 

tim dibawah pengawasan 
ada pekerjaan yang hams 

pimpinan. Serta pegawai 
diselesaikan bersama. 

Relasi dan Biasanya pegawai mampu 
mau membantu rekan satu 
tim untuk menyelesaikan 

kerjasama bekerj as am a dalam satu tim tugasnya, namun hal 
dalam jika dalam pengawasan 

terse but seringkali justru 
pelaksanaan pimpinan. Dan para pegawai 

menjadi penghambat 
tugas mau membantu rekan dalam 

penyelesaian pekerjaan. 
tim untuk menyelesaikan 
pekerjaannya,narnun 
terkadang bantuan tersebut 
rnalah menghambat 
penyelesaian pekerjaan. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemampuan Iya, 90% 
Keteramoilan Iva,30% 
Latar Belakang lya,30% 

Faktor kemapuan 
Keluarga 

individu merupakan 
Individu 

Pem!alaman Keria Iva, 30% 
faktor yang paling 

Tingkat Sosial lya, 5% berpengaruh kepada 
Demografi Seseorang lya, 5% kinerja seseorang 
Faktor yang sangat Kemampuan 
berpengaruhterhadap 
kinerja 
Persepsi lya, 10% 

Motivasi merupakan 
Faktor Peran lya, 10% 

faktor psikologis yang 
Psikologis Sikap lya, 10% 

paling berpengaruh 
Keoribadian lya,20% 
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Motivasi Iya20% terhadap kinetj a 
Lingkungan Ketja Iya 10% pegawai 
Kepuasan Kerja Iya 20% 
F aktor yang san gat Motivasi 
berpengaruh terhadap 
kinerja 
Struktur Organisasi Iya, 60% 
Desain Pekerjaan Iya, 40% Imbalan merupakan 

Faktor 
Kepemimpinan Iya, 40% faktor organisasi yang 

Organisasi Imbalan Iya, 65% paling berpengaruh 
Faktor yang sangat Imbalan terhadap kinetj a 
berpengaruhterhadap pegawai 
kineria 

C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 
Upaya yang telah dilakukan Pemberian reward atau 

imbalan 
Pemberian Motivasi lya 
Pemberian reward Iya tapi kadang-kadang 
Ketersediaan fasilitas dan Iya 
prasarana ketj a 

BASIL WAWANCARA 
"KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 
KABUPATENBULUNGAN 

Nama Responden 

Jabatan 

: Indah Wahyuningsih, S.E 
: Pelaksana 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian 
Kualitas basil ketj a 
pegawai belum 

Hasi!Kerja 
maksimal. Pegawai 
tidak selalu 

Kualitas 
yang diperoleh mengetjakan tugas 

Ketja dengan teliti dan 
terampil. 

Kesesuaian Iya, sejauh ini sudah 
basil ketja sesuai dengan tujuan 
dengan tujuan organisasi. Dan 

Kesimpulan 
Kualitas hasil ketja 
pegawai belum 
maksimal. Pegawai 
tidak selalu 
mengetjakan tugas 
dengan teliti dan 
terampil. Sejauh ini 
basil ketja telah sesuai 
dengan tujuan 
organisasi. Dan 
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pekerjaan ada yang peke!jaan yang 
sesuai tupoksi ada yang diberikan ada yang 
tidak sesuai tupoksi ada yang 

Manfaat hasil 
Sudah baik 

tidak. 
keria 
Penataan Penataan rencana kerja 
rencana keria sudah baik. Penataan rencana ke!ja 
Ketepatan Hasil kerja sesuai sudah baik, dan hasil 
rencana ke!ja dengan rencana kerj a ke!janya pun sudah 
dengan hasil sesuai dengan rencana 

Ketepatan keria kerja. Namun sebagian 

Waktu Ketepatan Sebagian pegawai pegawai belum dapat 
waktu dalam belum dapat menyelesaikan tugas 
menyelesaikan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 
tug as dengan tepat waktu. Dan masih ada pegawai 

Dan masih ada pegawai yang tidak mematuhi 
yang tidak mematuhi jam kerja 
jamkerja 

Pemberian Iya, namun ide 
Pegawai memberikan ide/ gagasan terkadang terkendala 

dalam anggaran. Dan biasanya 
ide/ gagasan sa ja namun 

berorganisasi pegawai tidak berani 
terkadang terkendala 

berinisiatif anggaran. Dan biasanya 

menyelesaikan tugas pega wai tidak be rani 
berinisiatif 

Inisiatif 
jika pimpinan sedang 

menyelesaikan tugas tidak berada ditempat. 
Tindakan yang Jika pegawai mendapati 

jika pimpinan sedang 

dilakukan masalah biasanya 
tidak ada ditempat. Dan 

untuk dikonsultasikan dengan 
jika pegawai mendapati 

menyesuaikan pimpinan. 
masalah biasanya 
dikonsultasikan kepada 

permasalahan pimpinan. 
yang dihadapi 
Kemampuan Hanya sebagian Hanya sebagian 
yang dimiliki pegawai yang rnampu pegawai yang mampu 

menyelesaikan menyelesaikan 
pekerjaan secara tepat peke!jaan secara tepat 
dan efisien. dan efisien. Sebagian 

Keterampilan Sebagian kecil pegawai kecil pegawai yang 

Kemampuan 
yang dimiliki yang memiliki sikap memiliki sikap tanggap, 

tanggap, teliti, dan teliti, dan terampil 
terampil dalam dalam melaksanakan 
melaksanakan tugas. tugas. Dan hanya 
Dan sebagian pegawai sebaagian pegawai yang 
yangmampu mampu menyelesaikan 
menyelesaikan tugas dengan cepat. 80 
pekerjaan dengan cepat persen pegawai mampu 
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Kemampuan 80 persen pegawai mengoperasikan 
memanfaatkan mampu memanfatkan/ komputer. 
sumber daya! menguasai komputer. 
potensi 
Komunikasi Komunikasi terjalin 
intern dengan baik. Dan 
(kedalam) pekerjaan belum 
organisasi terdistribusi sesuai 

dengan baik. Masih 
terjadi penumpukan Komunikasi interen dan 
pekerjaan kepada eksteren organisasi 
beberapa orang saja. terj alin dengan baik. 

Komunikasi Komunikasi dengan Namun pekerjaan 
ekstem bidang/ organisasi lain belum terdistribusi 
(keluar) sangat baik. pegawai dengan baik. Dan 

Komunikasi organisasi mampu berkoordinasi pegawai mampu 
dengan bidang/ bekerjasama dalam satu 
organisasi lain jika ada tim. Serta pegawai mau 
pekerjaan yang harus membantu rekan satu 
diselesaikan bersama. tim untuk 

Relasi dan Pegawai mampu menyelesaikan 
kerjasama bekerj asama dalam satu tugasnya. 
dalam tim. Dan para pegawai 
pelaksanaan mau membantu rekan 
tug as dalam tim untuk 

menyelesaikan 
pekerjaannya. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi lndikator Uraian Kesim_11_ulan 
Kemampuan lya, berpengaruh 
Keterampilan lya, berpengaruh 

F aktor kernapuan 
Latar Belakang Sedikit berpengaruh 
Keluarga 

dan keterampilan 

Pengalaman Kerj_a Bepengaruh 
individu yang 

Individu paling 
Tingkat Sosial Berpengaruh berpengaruh 
Demografi Seseorang Tidak berpengaruh kepada kinerja 
Faktor yang sangat Kemampuan dan seseorang 
berpengaruhterhadap keterampilan. 
kinerja 
Persepsi Sangat berpengaruh Persepsi dan 
Peran Sedikitberpengaruh motivasi yang 

Faktor Sikap Sedikit berpengaruh paling 
Psikologis Kepribadian Sedikit berpengaruh berpengaruh 

Motivasi Sangatberpengaruh terhadap kinerj a 
Lingkungan Kerja Sedikit berpengaruh pegawai 
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Kepuasan Kelja Sedikit berpengarub 
Faktor yang sangat Persepsi dan 
berpengaruh terbadap motivasi 
kinerja 
Struktur Or~anisasi Sedikit bef!Jengaruh 
Desain Pekerjaan Sedikit berpengaruh Faktor imbalan 

Faktor 
Kepemimpinan Sedikit berpengaruh paling 

Organisasi Imbalan Sangat berpengarub berpengaruh 
Faktor yang sangat lmbalan terhadap kinelja 
berpengaruhterbadap pegawai 
kinerja 

C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

lndikator Uraian Kesimpulan 
Upaya yang telab dilakukan Pemberian reward atau 

imbalan 
Pemberian Motivasi lya 
Pemberian reward lya tapi kadan~-kadang 
Ketersediaan fasilitas dan lya 
prasarana ketja 

HASIL WAWANCARA 
"KINERJAAPARATURSIPILNEGARASEKRETARIAT 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 
KABUPATENBULUNGAN 

Nama Responden 
Jabatan 

: Masnur Anwar 
: Anggota DPRD Kabupaten Bulungan 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian 
Kualitas basil kelja 
sebagian telab optimal 
dan dibagian lain belum 

Hasil Kelja optimal. Belum semua 
yang diperoleb pegawai dapat 

Kualitas menyelesaikan suatu 
Kelja pekeljaan dengan teliti 

danrapi. 

Kesesuaian 
Hasil kelj a 80 persen 

basil kerja 
telah sesuai dengan 
tujuan organisasi. Namun 

dengan tujuan 
belum semua pegawai 

Kesimpulan 
Hasil kelja pegawai 
telab dinikmati 
manfaatnya, tetapi 
belum semua bagian 
memiliki kualitas 
kelja yang optimal. 
Dan belum semua 
pegawai dapat 
menyelesaikan 
pekerjaan dengan 
teliti dan rapi. 
Meskipun basil ketja 
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- ------------c-----------------------------

bekelja sesuai dengan 80 persen telall 
tupoksi mereka. sesuai dengan _ 

tupoksi, namun 

Manfaat llasil 
Ada kepuasan akan belumsemua 

kerja 
manfaat llasil kelja yang pegawai bekerja 
diperolell sesuai dengan 

tupoksi mereka. 
Penataan Penataan rencana kelja 
rencana keria sudall baik Penataan kerja _sudall 
Ketepatan Realisasi rencana kelja baik, namun realisasi 
rencana kelja belum optimal belum optimal. 
dengan llasil Belumsemua 
ke~ja pegawai dapat 

Ketepatan Ketepatan Belum semua pegawai menyelesaikan tugas 
Waktu waktu dalam dapat menyelesaikan tepat waktu. Dan 

menyelesaikan tugas dengan tepat, belumsemua 
tugas namun perlallan pegawai bekerja 

membaik. Dan pegawai sesuaidenganjam 
belum bekerja sesuai kelja yang telall 
dengan jam kerja yang ditentukan. 
telall ditentukan. 

Pemberian Pegawai pemall Pegawai pemall 
ide/ gaga san memberikan ide/ gagasan memberikan ide/ 
dalam dalam organisasi. Namun gagasan dalam 
berorganisasi inisiatif pegawai dalam organisasi. N amun 

menyelesaikan tugas inisiatif pegawai 
ketika pimpinan tidak ada dalam 
ditempat dirasa kurang, menyelesaikan tugas 
karena sering kali tugas ketika pimpinan 
yang diberikan tidak ada ditempat 

Inisiatif 
dilimpallkan kepada dirasa kurang, 
ternan/ rekan. karena sering kali 

Tindakan yang Bermusyawarall dan tugas yang diberikan 
dilakukan untuk dilaporkan kepada dilimpallkan kepada 
menyesuaikan pimpinan. ternan/ rekan. Dan 
permasalallan ketika ada 
yang dilladapi permasalallan, 

pegawai 
bermusyawarall dan 
dilapporkan kepada 
piminan 

Kemampuan Belum semua pegawai Belumsemua 
yang dimiliki dapat menyelesaikan pegawai dapat 

tugas secara tepat dan menyelesaikan tugas 
Kemampuan eftsien secara tepat dan 

Keterampilan Pegawai sebagian besar eftsien. Pegawai 
yang dirniliki menguasai peketjaan sebagian besar 

yang diberikan. Namun menguasaipeketjaan 
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belum semua pegawai yang diberikan. 
dapat menyelesaikan Namun belum semua 
pekeljaan dengan teliti pegawai dapat 
dan rapi menyelesaikan 

Kemampuan Pegawai Ielah pekeljaan dengan 
memanfaatkan mernanfaatkan teliti dan rapi. 
sumber daya/ sumberdaya/ potensi Pegawai Ielah 
potensi yang ada untuk memanfaatkan 

menyelesaikan pekerjaan. sumberdaya/ potensi 
Namun belum semua yang ada untuk 
pegawai rnampu menyelesaikan 
memanfaatkan komputer pekeljaan. Namun 
dalam menyelesaikan belumsemua 
tugasnya. pegawai mampu 

memanfaatkan 
komputer dalam 
menyelesaikan 
tugasnya. 

Komunikasi Komunikasi terjalin 
Komunikasi interen 

intern (kedalam) cukup baik. Dan semua 
sudah telj a lin organisasi tugas Ielah 

didistribusikan sesuai dengan baik. 

dengan standar dan beban Berbeda dengan 
komunikasiekteren kelj a yang telah 
yang belum terjalin ditentukan 

Komunikasi Komunikasi eksteren 
dengan baik. Namun 
pegawai mampu 

ekstem (keluar) kepada bidang/ 
mengkomunikasikan 

organisasi organisasi lain belum 
jika ada pekeljaan 

Komunikasi 
terjalin dengan baik. yang harus 
Namun pegawai bisa 

diselesaikan bersama 
mengkomunikasikan jika bidang/ organisasi 
ada pekelj aan yang harus lain. Semua pegawai 
diselesaikan bersama. 

Relasidan Semua pegawai mampu 
mampu bekerja 
dalam tim. Namun 

kerjasama bekelja dalam tim, tidak semua pegawai 
dalam namun hanya sebagian rnau membantu 
pelaksanaan pegawai yang mau rekan timnya 
tugas membantu rekan satu menyelesaikan 

timnya untuk tugas. 
menyelesaikan tugasnya. 
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B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemampuan Ya,90% 
Keterampilan Ya,90% 

F aktor ind ividu yang Latar Belakang Keluarga Ya, 70% 
Pengalaman Keija Ya,90% sangetmempengaruhi 

Individu Tingkat Sosial Ya, 70% 
kinerja seseorang 

Demografi Seseorang Ya,60% 
adalah faktor 
pengalaman kerja dan 

Faktor yang sangat Pengalaman keterampilan. 
berpengaruhterhadap kerja dan 
kinerja keterampilan 
Persepsi Ya, 80% 
Peran Ya, 80% 
Sikap Ya, 80% 

Faktor individu ynag 
Kepribadian Ya, 75% 

Faktor Motivasi Ya, 75% 
sangat mempengaruhi 

Psikologis Lingkungan Keija Ya,80% 
kinerja seseorang 
adalah Kepuasan 

Kepuasan Kerja Ya,80% Keija 
Faktor yang sangat Kepuasan 
berpengaruhterhadap Keija 
kinerja 
Struktur Organisasi Ya,80% 
Desain Pekerjaan Ya, 75% Faktor yang sangat 

Faktor 
Kepemimpinan Ya, 80% berpengaruh kepada 

Organisasi Imbalan Ya, 80% kinerja seseorang 
Faktor yang sangat Struktur merupakan struktur 
berpengaruhterhadap Organisasi organisasi 
kinerja 

C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 
U pay a yang telah dilakukan Memberikan 

kendaraan dinas, 
pakaian dinas 

Pemberian Motivasi Ya 
Pemberian reward Ya 
Ketersediaan fasilitas dan Y a, secara bertahap 
prasarana keija 
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HASIL WAWANCARA 

"KINERJA AP ARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIA T 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

(DPRD) KABUPATEN BULUNGAN 

:MarkusJuk Nama Responden 
Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Bulungan 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian Kesimpulan 
Masih ada pegawai Kualitas keija yang 
yang belum optimal keija pegawai 
dalam menjalankan Sekretariat DPRD 

Hasil Keija yang tugas dan fungsinya. Kabupaten Bulungan 
diperoleh Dan belum semua cukup baik, dilihat 

pegawai teliti dan rapi dari kepuasaan 
dalam menyelesaikan penerimaan manfaat 
pekerjaannya kinerja pegawai. 
65 persen hasil keija Meskipun masih ada 

Kualitas pegawai telah sesuai pegawai yang belum 
Kerja dengan tujuan optimal dalam 

Kesesuaian hasil organisasi, namun menjalankan tugas 
kerja dengan belum sepenuhnya dan fungsinya. Dan 
tujuan pekerjaan yang juga belum semua 

diberikan kepada pegawai bekerja 
pegawai sesuai dengan teliti dan rapi. 
dengan tupoksinya. Namun 65 persen 

Manfaat hasil 
Sejauh ini merasa hasil kerja pegawai 

kerja 
puas akan hasil kinerja telah sesuai dengan 
pegawai tujuan organisasi. 

Penataan rencana Perencanaan kerja Penataan rencana 
kerja sudah cukup baik keija telah 
Ketepatan Perencanaan sudah dilaksanakan dengan 
rencana kerja lumayan baik tetapi cukup baik. Namun 
dengan hasil realisasi belum realisasinya belum 
kerja sepenuhnya sesuai sepenuhnya sesuai 

Ketepatan 
dengan harapan dengan rencana yang 

Ketepatan waktu Pegawai belum telah dibuat. Dan 
Waktu 

dalam bekeija sesuai dengan pegawai belum bisa 
menyelesaikan jam kerja yang menyelesaikan tugas 
tugas ditentukan, sehingga sesuai dengan waktu 

pegawai tidak dapat yang telah ditentukan, 
menyelesaikan tugas dikarenakan 
sesuai dengan waktu ketidaksesuaian jam 
yang telah ditetapkan. kerja pegawai. 
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Namun sudah mulai 
membaik. 

Pemberian Pegawai pemah Pegawai pernah 
ide/ gagasan memberikan ide memberikan ide 
dalam dalam organsasi. dalam organisasi, 
berorganisasi Namun inisiatif namun inisiatif 

pegawai masih pegawai dalam 
Inisiatif leu rang. menyelesaikan 

Tindakan yang Setiap permasalahan rnasalah masih 
dilakukan untuk diselesaikan dengan kurang. Dan setiap 
menyesuaikan cara musyawarah. permasalahan 
permasalahan diselesaikan dengan 
yang dihadapi cara musyawarah. 
Kemampuan Tidak semua pegawai 
yang dimiliki dapat menyelesaikan Tidak semua pegawai 

pekeJj aan dengan dapat menyelesaikan 
tepat dan efisien. pekeijaan dengan 

Keterampilan Tidak semua pegawai tepat dan efisien. 
yang dimiliki memiliki sikap Karena tidak semua 

tanggap, teliti dan pegawai memiliki 
terampil dalam sikap tanggap, teliti, 
menyelesaikan tugas. dan terampil dalam 
Dan juga tidak semua menyelesaikan 
pegawai dapat dengan tugasnya. Dan juga 
cepat menguasai tidak semua pegawai 

Kemampuan pekeJjaan yang dapat dengan cepat 
diberikan menguasai pekeijaan 

Kemampuan Semua pegawai telah yang diberikan. Serta 
memanfaatkan dapatmampu belum semua pegawai 
sumber dayal memanfaatkan sumber mampu 
potensi daya/ potensi yang ada memanfaatkan 

dalam menyelesaikan sumber dayal potensi 
pekeJjaan. Namun yang ada dalam 
belum semua pegawai menyelesaikan 
mampu memanfaatkan pekeJjaannya, seperti 
komputer dalam pemanfaatan 
menyelesaikan komputer. 
tugasnya. 

Komunikasi Komunikasi antar Komunikasi didalam 
intern (kedalam) pegawai di bidang ini bidang/ organisasi 
organisasi cukup baik, meskipun cukup baik. Begitu 

belumsemua juga komunikasi 
Komunikasi pekeJjaan dengan bidang/ 

didistibusikan sesuai organisasi lain juga 
dengan stadar dan teijalin dengan baik. 
beban keJja yang telah Pegawai mampu 
ditentukan. Pekeijaan berkoordinasi dengan 
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masih tertumpuk pada organisasi lain jika 
sebagian orang saia. ada peketjaan yang 

Komunikasi Komunikasi dengan harus diselesaikan 
ekstem (keluar) bidang/ organisasi lain bersama. Namun 
organisasi cukup baik. Dan tidak semua pegawai 

pegawai mampu mampu bekerjasama 
berkoordinasi dengan dalam tim dan tidak 
bidang/organisasi lain semua pegawai mau 
jika ada tugas yang membantu rekan satu 
harus dilaksanakan tim dalam 
bersama. menyelesaikan tugas. 

Relasi dan Tidak semua pegawai Sehigga 
kerjasama dalam mampu bekerjasama pekerjaantidak 
pelaksanaan tugas dalam satu tim dan terdistribusi secara 

belum semua pegawai merata dan terjadi 
mampu membantu penumpukan 
anggota tim nya dalam peketjaan pada 
menyelesaikan tugas beberapa orang saja. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemampuan Menurut saya, 90 

persen kinetja 
seseorang dipengaruhi 
oleh kemampuan yang 
dimiliki. 

Keterampilan Menurut saya, 90 
persen keterampilan 
seseorang 
mempengaruhi 
kiine_Jjanya. F aktor individu yang 

Latar Belakang Menurutsaya, 75 sangatberpengaruh 
Keluarga persen kinerja terhadap kinetja 

Individu seseorang dipengaruhi adalah pengalaman 
oleh latar belakang ketja, kemampuan dan 
yang dimiliki keterampilan 

Pengalaman Ketja Menurut saya, 90 seseorang. 
persen pengalaman 
ketja berpengaruh 
terhadap kinetja 
seseorang 

Tingkat Sosial Menurutsaya, 75 
persen kinetja 
dipengaruhi o leh 
tingkat sosial 
seseoranga 
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Demografi Menurut saya, 65 
Seseorang persen demo grafi 

seseorang 
mempengaruhi 
kinerjanya 

Faktoryang F aktor yang sangat 
sang at berpengaruh terhadap 
berpengaruh kinerja adalah 
terhadap kineJja pengalaman keJja, 

kemampuan dan 
keterampilan 
seseorang. 

Persepsi Menurutsaya,80 
persen persepst 
seseorang 
berpengaruhterhadap 
kinerianva 

Peran Menurutsaya,85 
persen peran 
berpengaruhterhadap 
kinerjanya 

Sikap Menurut saya, 75 
persen sikap 
berpengaruh terhadap 
kinerianya 

Kepribadian Menurut saya, 70 
persen kepribadian 
seseorang Faktor psikologis 

Faktor 
berpengaruh terhadap yang paling 

Psikologis 
kinerjanva berpengaruh terhadap 

Motivasi Menurut saya, 80 kinerja adalah faktor 
persen motivasi kepuasan keJja 
mempengaruhi kineJj a 
seseoran~ 

Lingkungan KeJja Menurutsaya, 75 
persen lingkungan 
keJja berpengaruh 
terhadap kineJja 
seseorang 

Kepuasan Ketja Menurut saya,80 
persen kepuasan keJja 
berpengaruh terhadap 
kineria seseorang 

Faktoryang Faktor yang sangat 
sang at berpengaruh terhadap 
berpengaruh kinerja adalah faktor 
terhadap kineria kepuasan keria 
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Struktur Menurutsaya,85 
Organisasi persen struktur 

orgarusas1 
berpengaruhterhadap 
kinelja 

Desain Pekerjaan Menurutsaya, 75 
persen kinerja 
pegawai dipengaruhi 
oleh desain pekeriaan 

Kepemimpinan Menurut saya, 75 
persen kinelja F aktor organisasi yang 
pegawai dipengaruhi berpengaruhterhadap 

Faktor oleh kepemimpinan kinerja seseorang 
Organisasi dalam sebuah adalah faktor struktur 

organisasi organisasi dan faktor 
Imbalan Menurut saya, 80 imbalan. 

persen kinerja 
seseorang dipengaruhi 
oleh imbalan yang 
diterimanya 

Faktoryang F aktor yang paling 
san gat berpengaruhterhadap 
berpengaruh kinerj a adalah faktor 
terhadap kinelja struktur organisasi dan 

imbalan yang 
diterima. 

C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 
Upaya yang telah Terpenuhinya sarana dan 
dilakukan I prasarana yang memadai 
Pemberian Motivasi Ya 
Pemberian reward Ya 
Ketersediaan fasilitas dan Secara bertahap iya 
prasarana kelj a 
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HASIL WAWANCARA 
KINERJA A PARA TUR SIPIL NEGARA SEKRETARIA T 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 
KABUPATENBULUNGAN 

Hanuca Nama Responden 

Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan 

A. Kinerja Pegawai 

lndikator Sub lndikator Uraian Kesimpulan 
Kualitas hasil kerja 

Hasil kerja pegawai 
sebagian telah optimal 
dan dibagian lain belum 

telah dinikmati 

Hasil Kerja optimal. Belum semua 
manfaatnya, tetapi 

yang diperoleh pegawai dapat 
belum semua bagian 

menyelesaikan suatu 
memiliki kualitas kerja 

pekerjaan dengan teliti 
yang optimal. Dan 

danraoi. 
belum semua pegawai 

Kua!itas 
Hasil kerja 80 persen 

dapat menyelesaikan 
Kerja telah sesuai dengan 

pekerjaan dengan teliti 
Kesesuaian 

tujuan organisasi. 
dan rapi. Meskipun 

hasil kerja 
Namun belum semua 

hasil kerja 80 persen 
dengan tujuan pegawai bekerja sesuai 

telah sesuai dengan 

dengan tupoksi mereka. 
tupoksi, namun belum 

Ada kepuasan akan 
semua pegawai bekerja 

Manfaat hasil sesuai dengan tupoksi 
kerja 

manfaat hasil kerja mereka. 
yang diperoleh 

Penataan Penataan rencana kerja 
rencana kerja sudah baik 
Ketepatan Realisasi rencana kerja Penataan kerja sudah 
rencana kerja belum optimal baik, namun realisasi 
dengan hasil belum optimal. Belum 
kerja semua pegawai dapat 

Ketepatan Ketepatan Belum semua pegawai menyelesaikan tugas 
Waktu waktu dalam dapat menyelesaikan tepat waktu. Dan belum 

menyelesaikan tugas dengan tepat, semua pegawai beketja 
tug as namun perlahan sesuai dengan jam 

membaik. Dan pegawai kerja yang telah 
belum bekerja sesuai ditentukan. 
dengan jam kerja yang 
telah ditentukan. 

Pemberian Pegawai pemah Pegawai pemah 
ide/ gaga san memberikan ide/ memberikan ide/ 

lnisiatif dalam gagasan dalam gagasan dalam 
berorganisasi organisasi. Namun organisasi. Namun 

inisiatif pegawai dalam inisiatif pegawai dalam 
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rnenyelesaikan tugas rnenyelesaikan tugas 
ketika pirnpinan tidak ketika pimpinan tidak 
ada diternpat dirasa ada diternpat dirasa 
kurang, karena sering kurang, karena sering 
kali tugas yang kali tugas yang 
diberikan dilimpahkan diberikan dilimpahkan 
kepada ternan/ rekan. kepada ternan/ rekan. 

Tindakan yang Bermusyawarah dan Dan ketika ada 
dilakukan dilaporkan kepada permasalahan, pegawai 
untuk pimpinan. bermusyawarah dan 
rnenyesuaikan dilapporkan kepada 
permasalahan piminan 
yang dihadapi 
Kemampuan Belurn sernua pegawai 

Belurn sernua pegawai 
yang dimiliki dapat rnenyelesaikan 

tugas secara tepat dan 
dapat rnenyelesaikan 

efisien 
tugas secara tepat dan 

Keterarnpilan Pegawai sebagian besar 
efisien. Pegawai 

yang dimiliki rnenguasaipekeDaan 
sebagian besar 

yang diberikan. Narnun 
rnenguasai pekeDaan 

belurn sernua pegawai 
yang diberikan. Narnun 

dapat rnenyelesaikan 
belurn sernua pegawai 

pekeD aan dengan teliti 
dapat rnenyelesaikan 

danrapi 
pekeDaan dengan teliti 

Kernarnpuan 
Kernarnpuan Pegawai telah 

dan rapi. Pegawai telah 
rnernanfaatkan 

rnernanfaatkan rnemanfaatkan surnberdaya! potensi 
surnber daya! surnberdaya/ potensi yang ada untuk 
potensi yang ada untuk rnenyelesaikan 

rnenyelesaikan pekerjaan. Narnun 
pekerjaan. Narnun belum sernua pegawai 
belurn sernua pegawai rnarnpu rnernanfaatkan 
rnarnpu rnernanfaatkan kornputer dalarn 
kornputer dalarn rnenyelesaikan 
rnenyelesaikan tugasnya. 
tugasnya. 

Kornunikasi Kornunikasi terjalin Kornunikasi interen 
intern cukup baik. Dan sernua sudah terj alin dengan 
(kedalarn) tugas telah baik. Berbeda dengan 
organisasi didistribusikan sesuai kornunikasiekteren 

dengan standar dan yang belurn teDalin 
beban keD a yang telah dengan baik. N arnun 

Kornunikasi ditentukan pegawai rnarnpu 
Kornunikasi Kornunikasieksteren rnengkornunikasikan 
ekstem kepada bidangl jika ada pekerjaan yang 
(keluar) organisasi lain belum harus diselesaikan 
organisasi terjalin dengan baik. bersarna bidangl 

Narnun pegawai bisa organisasi lain. Sernua 
rnengkornunikasikan pegawai marnpu 
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jika ada pekerjaan yang bekeJja dalam tim. 
harus diselesaikan Namun tidak semua 
bersama. pegawat mau 

Relasi dan Semua pegawai mampu membantu rekan 
kerjasama bekeJja dalam tim, timnya menyelesaikan 
dalam namun hanya sebagian tugas. 
pelaksanaan pegawai yang mau 
tugas membantu rekan satu 

timnya untuk 
menyelesaikan 
tugasnya. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemampuan Ya,90% 
Keterampilan Ya, 90% 
Latar Belakang Ya, 70% Faktor individu yang 
Keluarga sangetrnernpengaruhi 

Individu 
Pengalaman KeJja Ya,90% kineJja seseorang 
Tingkat Sosial Ya, 70% adalah faktor 
Dernografi Seseorang Ya,60% pengalaman keJja dan 
Faktor yang sangat Pengalarnan keterarnpilan. 
berpengaruh terhadap keJja dan 
kinerja keterampilan 
Persepsi Ya, 80% 
Peran Ya,80% 
Sikap Ya,80% 
Kepribadian Ya, 75% Faktor individu ynag 

Faktor Motivasi Ya, 75% sangat rnernpengaruhi 
Psikologis Lingkungan Keria Ya, 80% kinerja seseorang 

Kepuasan KeJja Ya, 80% adalah Kepuasan Kerja 

Faktor yang sangat Kepuasan 
berpengaruh terhadap Kerja 
kinerja 
Struktur Organisasi Ya,80% 
Desain Peketjaan Ya, 75% Faktor yang sangat 

Faktor 
Kepernimpinan Ya, 80% berpengaruh kepada 

Organisasi 1mb alan Ya, 80% kinerja seseorang 
Faktor yang sangat Struktur rnerupakan struktur 
berpengaruh terhadap Organisasi organisasi 
kineria 
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C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 
Upaya yang telah dilakukan Memberikan kendaraan 

dinas, pakaian dinas 
Pemberian Motivasi Ya 
Pemberian reward Ya 
Ketersediaan fasilitas dan Y a, secara bertahap 
prasarana kerja 

BASIL WAWANCARA 
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIA T 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 
KABUPATENBULUNGAN 

Nama Responden 
Jabatan 

.Datu Muhammad Safaat, SE 
staf 

A. Kinerja Pegawai 

lndikator Sub Indikator Uraian 
Kualitas hasil kerj a 
pegawai Sekretariat 
DPRD Kabupaten 
Bulungan masih belum 
maksimal karena 
kondisi SDM yang 

Hasil Kerja masih minim. Pegawai 
yang diperoleh tidak selalu 

mengerjakan tugas 
dengan teliti dan 
terampil, masih 
membutuhkan revisi 

Kualitas dan perbaikan dari 
Kerja pimpinan. 

Iya, namun dengan 
catatan setelah 
mendapat revisi dan 
perbaikan dari 

Kesesuaian pimpinan, barulah hasil 
hasil kerja kerja sesuai dengan 
dengan tujuan tujuan organisasi. Dan 

pekerjaan yang 
diberikan hamper tidak 
pernah sesuai dengan 
tupoksi yang ada atau 

Kesimpulan 

Kualitas hasil kerja 
pegawai Sekretariat 
DPRD Kabupaten 
Bulungan masih 
belum maksimal 
karena kondisi SDM 
yang masih minim. 
Pegawai tidak selalu 
mengerjakan tugas 
dengan teliti dan 
terampil, masih 
membutuhkan revisi 
dan perbaikan dari 
pimpinan. Setelah di 
revisi dan mendapat 
perbaikan dari 
pimpinan, hasil 
kinerja terse but sesuai 
dengan tujuan 
organisasi. 
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selalu teijadi sengketa 
tupoksi. 
Mencapai tujuan 
organisasi yang 

Manfaat hasil diinginkan, menambah 
kerja dan meningkatkan 

SDM pegawai yang 
bersangkutan 

Penataan Penataan rencana keija 
rencana keija sudah baik, karena yang 

memegang tupoksi ini 
kebetulan selalu 
melakukan inovasi, Penataan rencana 
koordinasi dan sudah baik, karena 
berpedoman kepada yang bertugas untuk 
SOP yang seharusnya, penataan rencana 
meskipun SOP baku keija mau berinovasi 
belumada. dan berpedoman 

Ketepatan 90 persen sndah tepat, kepada SOP yang 

Ketepatan 
rencana keija karena rencana kerja berlaku. Ketepatan 

Waktu 
dengan hasil disnsun dengan rencana keija dengan 
keija ketelitian dan hasil keija sndah baik. 

menyesuaikan Namun, 60 persen 
kebutuhan dan kondisi pegawai belum dapat 
yang ada. menye!esaikan tugas 

Ketepatan 60 persen pegawai tepat waktu, dan 3 0 
waktudalam belum dapat persen pegawai belum 
menyelesaikan menyelesaikan tugas menaatijam keija 
tugas dengan tepat waktu. yang telah ditentukan. 

Dan masih ada pegawai 
(30 persen) yang tidak 
menaati jam kerja yang 
telah ditentukan. 

Pemberian lya, namun ide tersebut 
Pegawai memberikan 

ide/ gagasan hanya sebatas gagasan 
dalam saja tanpa ada respon 

ide/gagasan saja tanpa 

berorganisasi dan tanggapan dari 
ada respon dari 

pimpinan. Dan biasanya 
pimpinan. Dan 

pegawai tidak berani 
biasanya pegawai 
tidak berani 

berinisiatif 
berinisiatif 

Inisiatif menyelesaikan tugas menyelesaikan tugas 
jika pimpinan sedang 
tidak berada ditempat. 

jika pimpinan sedang 

Tindakan yang Jika pegawai mendapati 
tidak ada ditempat. 
Danjika pegawai 

dilakukan masalah biasanya mendapati masalah 
untuk langsung menyerahkan biasanya langsung 
menyesnaikan masalah tersebut diserahkan kepada 

kepada atasan untuk 

43357.pdf



permasalahan dapat pimpinan untuk dapat 
yang dihadapi menyelesaikannya. Dan menye lesaikan. 

pegawai diberikan 
kesempatan untuk 
memberikan ide 
pemecahan masalah 
sebagai bahan 
pertimbangan. 

Kemampuan Hanya sebagian kecil 
yang dimiliki pegawai yang mampu 

Hanya sebagian kecil menyelesaikan 
pekerj aan secara tepat 

pegawai yang mampu 

dan efisien. Sebagian menyelesaikan 

besar pegawai terbiasa 
pekerjaan secara tepat 

menunda pekerjaan. 
dan efisien. Sebagian 

Keterampilan Menurut saya, hanya 
besar pegawai terbiasa 

yang dimiliki sebagian kecil pegawai 
menunda pekerjaan. 

yang memiliki sikap 
Dan hanya sebagian 
kecil pegawai yang 

tanggap, teliti, dan memiliki sikap 
terampil dalam tanggap, teliti, dan 
melaksanakan tugas. 
Dan sebagian kecil saja 

terampil dalam 

Kemampuan pegawai yang mampu 
menyelesaikan tugas. 
Dan hanya sebagian 

dengan cepat kecil pegawai yang 
menguasaipekerjaan 
yang diberikan. 

mampu dengan cepat 

Kebanyakan lambat. 
mengnasai pekerjaan 

Kemampuan Iya, karena 
yang diberikan. Dan 
para pegawai sudah 

memanfaatkan ketergantungan dengan memanfaatkan 
sumber daya/ teknologi, dalam sumberdaya/ potensi 
potensi mencari informasi yang ada. 

selalu mengandalkan Ketergantungan 
internet. Dan sudah 
lebih dari 80 persen 

terhadap teknologi 
untuk menyelesaikan 

pegawai mampu pekerjaan. 
memanfatkan/ 
mengnasai komputer. 

Komunikasi Kadang terjalin dengan Komunikasi interen 
intern baik, kadang tidak, dan eksteren 
(kedalam) tergantung kondisi. Dan organisasi terjalin 
organisasi pekerjaan belum dengan baik. Namun 

terdistribusi sesuai pekerjaan belum 
Komunikasi dengan baik. terdistribusi dengan 

Komunikasi Komunikasi dengan baik. Dan pegawai 
ekstern bidang/ organisasi lain mampu bekerjasama 
(keluar) sangat baik. Namun, dalam satu tim 
orgamsas1 sebagian kecil pegawai dibawah pengawasan 

saja yang mampu pimpinan. Serta 
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berkoordinasi dengan pegawai mau 
bidang/ organisasi lain membantu rekan satu 
j ika ada pekerj aan yang tim untuk 
harus diselesaikan menyelesaikan 
bersama. tugasnya, namun hal 

Relasi dan Biasanya pegawai tersebut seringkali 
keijasama mampu bekerjasama justru menjadi 
dalam dalam satu timjika penghambat 
pelaksanaan dalam pengawasan penyelesaian 
tug as pimpinan. Dan para pekerjaan. 

pegawaimau 
membantu rekan dalam 
tim untuk 
menyelesaikan · 
pekeijaannya, namun 
terkadang bantuan 
tersebut malah 
menghambat 
penyelesaian pekerjaan. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemampuan Iva, 90% 
Keterampilan Iya, 30% 

Faktor kemapuan 
Latar Belakang Keluarga Iya, 30% 
Pengalaman Keija Iya, 30% 

individu merupakan 
Individu 

Tingkat Sosial Iya, 5% 
faktor yang paling 
berpengaruh kepada 

Demografi Seseorang Iya, 5% kineija seseorang 
Faktor yang sangat Kemampuan 
beroengaruh terhadap kineria 
Persepsi Iva, 10% 
Peran Iya, 10% 

Motivasi merupakan 
Sikap Iya, 10% 
Kepribadian Iya, 20% 

faktor psikologis 
Faktor 

Motivasi Iva20% 
yang paling 

Psikologis 
Lingkungan Keria Iya 10% 

berpengaruh 
terhadap kineija 

Kepuasan Keija Iya20% pegawai 
Faktor yang sangat Motivasi 
berpengaruh terhadap kineija 
Struktur Organisasi Iva, 60% Imbalan merupakan 
Desain Pekerjaan Iya,40% faktor organisasi 

Faktor Keoemimpinan Iya,40% yang paling 
Organisasi Imbalan Iya,65% berpengaruh 

Faktor yang sangat Imbalan terhadap kineija 
berpengaruh terhadap kinerja pegawa1 
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C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 
Upaya yang telah dilakukan Pemberian reward atau 

imbalan 
Pemberian Motivasi lya 
Pemberian reward Iya tapi kadang-kadang 
Ketersediaan fasilitas dan Iya 
prasarana kelj a 

BASIL WAWANCARA 
KINERJA APARA TUR SIPIL NEGARA SEKRETARIA T 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 
KABUPATENBULUNGAN 

Nama Responden 
Jabatan 

: Erwin, SE 
: staf 

A. Kinerja Pegawai 

Indikator Sub Indikator Uraian 
Kualitas hasil kelja 
pegawai beium 

Hasil Kelja maksimal. Pegawai tidak 
yang diperoleh selalu mengeljakan tugas 

dengan teliti dan 
terampil. 

Kualitas Iya, sejauh ini sudah 
Kelja 

Kesesuaian 
sesuai dengan tujuan 

hasil kelja 
organisasi. Dan 

dengan tujuan 
pekeljaan ada yang 
sesuai tupoksi ada yang 
tidak 

Manfaat hasil 
Sudah baik 

kelja 
Penataan Penataan rencana kelja 
rencana keria sudah baik. 
Ketepatan Hasil kelja sesuai dengan 
rencana kelja rencana kerja 

Ketepatan dengan hasil 
Waktu kerja 

Ketepatan Sebagian pegawai belum 
waktudalam dapat menyelesaikan 
menyelesaikan tugas dengan tepat 
tugas waktu. Dan masih ada 

Kesim_JJUlan 
Kualitas hasil kelja 
pegawai belum 
maksimal. Pegawai 
tidak selalu 
mengerjakan tugas 
dengan teliti dan 
terampil. Sejauh ini 
hasil kelja telah sesuai 
dengan tujuan 
organisasi. Dan 
pekeljaan yang 
diberikan ada yang 
sesuai tupoksi ada 
yang tidak. 
Penataan rencana 
kelja sudah baik, dan 
hasil keljanya pun 
sudah sesuai dengan 
rencana kelja. Namun 
sebagian pegawai 
belumdapat 
menyelesaikan tugas 
dengan tepat waktu. 
Dan masih ada 
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pegawai yang tidak pegawai yang tidak 
mematuhi iam keria mematuhijam keija 

Pemberian Iya, namun ide terkadang Pegawai memberikan 
ide/ gaga san terkendala anggaran. Dan ide/gagasan saja 
dalam biasanya pegawai tidak namun terkadang 
berorganisasi berani berinisiatif terkendala anggaran. 

menyelesaikan tugas jika Dan biasanya pegawai 
pimpinan sedang tidak tidak berani 
berada ditempat. berinisiatif 

Inisiatif Tindakan yang Jika pegawai mendapati menyelesaikan tugas 
dilakukan masalah biasanya jika pimpinan sedang 
untuk dikonsultasikan dengan tidak ada ditempat. 
menyesuaikan pimpinan. Danjika pegawai 
permasalahan mendapati masalah 
yang dihadapi biasanya 

dikonsultasikan 
kepada pimpinan. 

Kemampuan Hanya sebagian pegawai Hanya sebagian 
yang dimiliki yangmampu pegawai yang mampu 

menyelesaikan pekeijaan menyelesaikan 
secara tepat dan efisien. pekerj aan secara tepat 

Keterampilan Sebagian kecil pegawai dan efisien. Sebagian 
yang dimiliki yang memiliki sikap kecil pegawai yang 

tanggap, teliti, dan memiliki sikap 
terampil dalam tanggap, teliti, dan 

Kemampuan 
melaksanakan tugas. Dan terampil dalam 
sebagian pegawai yang melaksanakan tugas. 
mampu menyelesaikan Dan hanya sebaagian 
pekerjaan dengan cepat pegawai yang mampu 

Kemampuan 80 persen pegawai menyelesaikan tugas 
memanfaatkan mampu memanfatkan/ dengan cepat. 80 
sumber daya! menguasai komputer. persen pegawai 
potensi mampu 

mengoperasikan 
komputer. 

Komunikasi Komunikasi teijalin 
Komunikasi interen 

intern dengan baik. Dan 
dan eksteren 

(kedalam) pekerjaan belum 
organisasi terjalin 

organisasi terdistribusi sesuai dengan baik. Namun 
dengan baik. Masih 
teijadi penumpukan 

pekerjaan belum 

Komunikasi pekeijaan kepada 
terdistribusi dengan 

beberapa orang saja. 
baik. Dan pegawai 

Komunikasi Komunikasi dengan 
mampu bekerjasama 
dalam satu tim. Serta 

ekstem bidang/ organisasi lain pegawai mau 
(keluar) san gat baik. pegawai membantu rekan satu 
organisasi mampu berkoordinasi tim untuk 

dengan bidang/ 
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organisasi lain j ika ada menyelesaikan 
pekeijaan yang hams tugasnya. 
diselesaikan bersama. 

Relasi dan Pegawai mampu 
kerjasama bekerjasama dalam satu 
dalam tim. Dan para pegawai 
pelaksanaan mau membantu rekan 
tug as dalam tim untuk 

menyelesaikan 
pekeij aannya. 

B. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai 

Dimensi Indikator Uraian Kesimpulan 
Kemamjman I ya, berpengaruh 
Keterampilan Iya, berpengaruh 
Latar Belakang Sedikit 
Keluarga berpengaruh Faktor kemapuan dan 
Pengalaman Keija Bepengarub keterampilan individu 

lndividu Tingkat Sosial Berpengaruh yang paling 
Demografi Seseorang Tidak berpengaruh kepada 

berpengaruh kineija seseorang 
Faktor yang sangat Kemampuan dan 
berpengaruh terhadap keterampilan. 
kineria 
Persepsi San gat 

berpengaruh 
Peran Sedikit 

berpengaruh 
Sikap Sedikit 

berpengaruh 
Kepribadian Sedikit 

Persepsi dan motivasi 
Faktor 

berpengaruh 
yang paling 

Psikologis Motivasi Sangat berpengaruhterhadap 
berpengaruh 

Lingkungan Keija Sedikit 
kineija pegawai 

berpengarub 
Kepuasan Keija Sedikit 

berpengaruh 
Faktor yang sangat Persepsi dan 
berpengaruh terhadap motivasi 
kinerja 
Struktur Organisasi Sedikit 

Faktor imbalan paling 
Faktor berpengaruh 

berpengaruh terhadap 
Organisasi Desain Pekeijaan Sedikit kineija pegawai 

berpengaruh 
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Kepemimpinan Sedikit 
berpengaruh 

Imbalan San gat 
be_rpengaruh 

Faktor yang sangat Imbalan 
berpengaruh terhadap 
kinerja 

C. Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Indikator Uraian Kesimpulan 
Upaya yang telah dilakukan Pemberian reward Motivasi dan Reward 

atau imbalan berpengaruh terhadap 
peningkatan kinerja 
pegawai 

Pemberian Motivasi lya 
Pemberian reward Iya tapi kadang-

kadang 
Ketersediaan fasilitas dan Iya 
prasarana kerj a 
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Lampiran 3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

Lampiran : Peraturan Bupati Bulungan 
Nomor :34Tahun2016 
Tentang : Kedudukan Susunan Organisasi 

Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan 

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD 
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 

SEKRETARIS DPRD 

I 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

r I 

BAGIAN HUKUM BAGIANUMUM BAGIAN KEUANGAN 

I I I 
SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGANGGARAN & 
~ PERSIDANGAN HUMASDAN PENYUSUNAN 

DANRISALAH PROTOK01 f- PROGRAM 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
HUKUM& SUBBAGIAN 

1- PERUNDANG-
KEPEGAW AlAN PERBENDAHARAAN 

DAN 1-

UNDANGAN PERLENGKAP AN 

43357.pdf


	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	456



