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ABSTRACT 

KINERJA PEGA W AI KANTOR CAMA T MALINA U BARA T 
DALAM PELA YANAN PUBLIK 

Yudith Rantepadang 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

This study aims to describe the pe1jormance of the Malinau Barat sub-district office stqff 
in public se1vices. Conditions of employees in the Se1vice and Licensing Section, which 
only 3 (three) have included Acting. The Section Head makes the service less them 
optimal, where there is one management area that is handled jointly, this results in 
overlapping work. In the file processing process, typing errors ofien occur and take a 
long time because they have to take turns in using equipment. Delays in staff on duty and 
frequent permission to leave the office also afficl service quality. The theory used is the 
Themy of Performance Indicators according to Amvar Prabu Mangkunegara which 
consists of Quality, Quantity, Implementation of Tasks, Responsibility. The research 
method used in this research is descriptive research method. Data collection is done by 
observation, interview, documentation. Data analysis techniques were carried out 
descriptively with qualitative approaches. That is, it provides an overview of the 
petformance ~f Malinau Barat sub-district office staff in public services and the factors 
that afftct pe1jormance. Conclusions from the results of the research on the petformance 
of the West Malinau sub-district office staff in public se1vices are still not good, this is 
illustrated by the still long file processing process. As a suggestion, in order to add 
employees in the Service and Licensing Section so that all 3 (three) fields can be filled, 
there needs to be a determination of D1inking Service Standards so that employees can 
work efficiently, equipment to be respected so that the Minimum Service Standards are 
actually achieved 
Keywords: Petformance, Employees, District 

43694.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ABSTRAK 

KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT MALINAU BARAT 
DALAM PELA YANAN PUBLIK 

Yudith Rantepadang 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Kinerja Pegawai Kantor Camat 
Malinau Barat dalam Pelayanan Publik. Kondisi pegawai di Seksi Pelayanan dan 
Perijinan yang hanya 3 (tiga) sudah termasuk Plt. Kepala Seksi membuat 
pelayanan kurang maksimal, dimana ada satu bidang pengurusan yang ditangani 
secara bersama-sama, hal ini mengakibatkan adanya tumpang tindih pekerjaan. 
Dalam proses pengurusan berkas ,sering terjadi kesalahan pengetik:an dan 
membutuhkan waktu lama karena harus bergantian dalam menggunakan 
peralatan. Keterlambatan pegawai yang bertugas dan seringnya i jin meninggalkan 
kantor juga mempengaruhi kualitas pelayanan. Teori yang digunakan adalah Teori 
Indikator Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara yang terdiri dari Kualitas, 
Kuantitas, Pelaksanaan Tugas,Tanggungjawab. Metode Penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian deskriptif. Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis 
data dilakukan secara deskriptif dengan pendektan kualitatif.yaitu memberikan 
gambaran Kinerja Pegawai Kantor Camat Malinau Barat dalam Pelayanan Publik 
dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja. Kesimpulan dari basil penelitian 
Kinetja Pegawai Kantor Camat Malinau Barat dalam Pelayanan Publik masih 
kurang baik, hal ini tergambar dari masih adanya proses pengurusan berkas yang 
memakan waktu lama. Sebagai saran, agar ditambah pegawai di Seksi pelayanan 
dan Perijinan sehinga 3(tiga) bidang dapat terisi semua, perlu adanya penetetapan 
Standar Pelayanan Minumum sehingga pegawai bisa bekerja dengan efisien, 
peralatan agar ditambah sehingga benar-benar tercapai waktu Standar Pelayanan 
Minimum. 

Kata Kunci : Kinerja, Pegawai,Kecamatan 
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BABIV 

RASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Kabupaten Malinau 

Kabupaten Malinau adalah salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Utara, 

yang merupakan salah satu daerah hasil pemekaran Kabupaten Bulungan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten Malinau terletak antara 

114°35'22' sampai dengan 116° 50'55" bujur. Sejak berdiri Tahun 1999, Kabupaten 

Malinau terdiri atas dua belas kecamatan, yaitu Kayan Hulu, Sungai Boh, Kayan 

Selatan, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, Malinau Kota, Malinau selatan, Malinau 

Barat, Malinau Utara, Mentarang dan Mentarang Hulu denagn jumlah total desa 

'I , I sebanyak 109 desa. Kemudian pada tahun 2012, terjadi pemekaran kecamatan, yaitu 
. I 

pada Malinau Selatan menjadi Kecamatan Malinau Selatan dan Malinau Selatan Hilir, 

i 

, 1 Kecamatan Mentarang menjadi Kecamatan Mentarang dan Sungai Tubu, sedangkan 

I 
I 
I 

1 I 

jumlah desa tidak berubah. 

Kabupaten Malinau memiliki Visi " Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang 

Maju dan Sejahtera 11elalui Gerakan Desa Membangun ( Gerdema). Guna mencapai 

Visi tersebut, maka Misi Kabupaten Malinau tahun 2016 - 2021 adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

39 
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b. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan daerah, mu;ai dari fase perencanaan, implementasi, 

pertanggungjawaban dan evaluasi 

c. Meningkatkan kualitas dan kuanitas pembangunan infrastruktur 

daerah baik perkotaan, pedesaaan , pedalam mauun perbatasan, 

dengan fokus pada oeningkatan infrastruktur dasar tyaiyu : jalan, 

air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi 

d. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan 

pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui 

pengembangan infrastruktur ekonomi yaitu BUMDes, Pasar, Bank 

dan Pusat perdagangan 

e. Meningkatkan peran eprtanian (tanaman pangan, perkebunan, 

petemakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui 

pengembangan unggulan desa : "one village one product" dengan 

smeboyan " Bertani Sehat " 

f Menjadikan Ibukota Kabupaten Malinau sebagai Pusat 

Pemerintahan, pusat pembangunan dan pusat industri barang dan 

jasa, melalui perencanaan tata kota secara komprehensif dengan 

membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, 

sungai dan udara. 

g. Mewujudkan persamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk 

dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan 

senantiasa mengembangkan sikap toleransi 
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h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan 

keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam 

dimensi Kabupaten malinau sebagai Kabupaten Konservasi, 

melalui penanaman pohon masyarakat dan memasyarakatkan 

kegiatan perkebunan 

1. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan 

yang bersih, efefktif serta efisien guna mendukung terciptanya tata 

kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme 

(KKN) 

J. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan 

daerah, melalui penguatan peran perempuan dan pemuda desa 

dalam setiap kegiatan pembangunan 

k. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan 

memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya 

daerah melalui pendiikan dan pelatihan 

1. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten ,kecamatan dan 

Desa menyelenggarakan kepentingan rakyat 

Pogram Utama dan Unggulan 

Sebagai implementasi nyata dari Visi dan Misi, Pemerintah Kabupaten 

Malinau menetapkan 16 ( enam be las) program utama dan unggulan yaitu : 

1. Memberi Tunjangan dan Operasional kepada RT sebesar Rp 

60juta!tahun dan Dana Program "RT BERSIH'' sekurang-kurangnya 

sebesarnya Rp 200juta kepada setiap RT 
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2_ Melaksanakan program "Wajib Be;ajar Enam Belas Tahun " denagn 

bebas SPP dan bebas Biaya Pendidikan dari P AUD,SD,SMP dan SMU 

3_ Kebijakan Program Beras daerah ( RASDA) bagi kepentingan 

konsumsi rakyat Malinau dan kebijakan subsidi Beras Sejahtera 

kepada masyarakat yang tidak mampu melalui kebijakan RASDA yang 

diperoleh dari produksi petani Malinau 

4_ Optimalisasi kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka 

otonomi desa secara murni 

5_ Optimalisasi Dana Operasional Kecamatan dan Dana Gerdema kepada 

dusun danRT 

6_ Meningkatkan pemberian modal usaha tanpa angunan dan bunga 

kepada kelompok usaha ekonomi lemah yang ada di desa, RT dan 

Dusun 

7_ Menyediakan beasiswa kepada anak-anak Malinau yang tidak mampu 

namun berprestasi utnuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi 

8_ Memprogramkan tugas belajar bagi anak berprestasi untuk 

melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi Kejuruan 

9_ Menyelenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi anak-anak yang 

. putus sekolah dan bagi mereka yang ingin memperoleh keterampilan 

tertentu 

10_ Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Gratis ( Jamkesda) terutama 

masyarakat tidak mampu 

11. Membangun infrastruktur mandiri bagi Ibu Kota Malinau 
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12. Memperbaiki tingk:at kesejahteraan PNS, Kepala Desa, Aparat Desa, 

Kepala Adat dan Aparat Adat, Ketua BPD dan Anggota, Ketua LPM 

dan Anggota, Kepala Dusun 

13. Memaksimalkan Mutu Pelayanan pada pusat Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat (PKM) disetiap kecamatan 

14. Mewujudkan kehadiran resi gudang di setiap Kecamatan untuk 

menampung hasil pertanian dalam arti luas 

15. Mendorong partisipasi swasta dalam berinvestasi dan 

mengembangk:anusaha dan pasar dalam daerah, antar daerah, antar 

· pulau dan Internasional terhadap produk lokal melalui pemberian 

insentif dan kemudahan regulasi 

16. Menyediakan Dana Kredit Usaha Persiapan Pensiun bagi Pegawai 

Negeri Sipil 

Sebagai kristalisasi Visi dan Misi daerah, Pemerintah kabupaten Malinau 

menetapkan 5 (lima) pilar Pembanguna Daerah yaitu: 

1. Peningk:atan dan pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur 

ekonomi 

2. Pengembangan Kapasitas Sumber daya Manusia 

3. Penguatan Ekonomi De sa untuk memperkuat Ekonomi Daerah dan 

Pencipt~n Keunggulan Komperatif dalam rangk:a kebijakan ekonomi 

ASEAN(MEA) 
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4. Pengembangan ibu kota Malinau menjadi Kota mandiri, Pusat 

pemerintahan, Pusat perdaganagn, Pusat Pendidikan, Pusat Informasi 

dan Pusat Industri 
I 

:I 5. Penatalayanan Pemerintahan dan Reformasi birokrasi untuk 

Pelayanan prima dari desa sampai kabupaten 
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2. Kecamatan Malinau Barat 

Kabupaten Malinau memiliki 15 Kecamatan, salah satunya adalah 

Kecamatan Malinau Barat, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan 

Malinau Kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pemekaran Kecamatan. Kecamatan Malinau Barat di resmikan pada 

tanggal 16 Agustus 2002 dan telah dipimpin oleh 6 (enam) orang Camat 

sampai Sekarang. Kecamatan Malinau Barat memiliki luas ±754,43km2 

dan terdiri dari 9 (sembilan) desa yaitu Desa Kuala Lapang, Desa Tanjung 

Lapang, Desa Taras, Desa Sempayang, Desa Sesua, Desa Punan Bengalun, 

Desa Long Kenipe, Desa Sentaban dan Desa Long Bila dan terdapat 43 

( empat puluh tiga ) Rukun tetangga (RT). 

Batas Kecamatan Malinau Barat yaitu sebelah utara dan timur 

berbatasan dengan Kecamatan Malinau Kota, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Malinau Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Mentarang. 

Kecamatan Malinau Barat dalam pelaksanaan pelayanan publik 

memiliki 7 ( tujuh) seksi/sub bagian yaitu: Seksi Pelayanan dan Perijinan, 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian 

Penyusunan Program dan Keuangan, Seksi Pemerintahan, Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial. Dengan 

Jurnlah pegawai sebanyak orang, terdiri dari : 

a. Camat 1 orang 

b. Sekretaris Camat 1 orang 

c. Kepala Seksi 7 orang 
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d. Staf 

d. I. Seksi Pelayanan dan Perijinan :2 orang 

d.2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 2 orang 

d.3. Seksi Pemerintahan 3 orang 

d.4. Seksi Kesejahteraan Sosial 1 orang 

d.5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 orang 

d.6. Sub Bagian Kepegawaian : 10 orang 

d.7. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan: 4 orang 

Total pegawai 34 (tiga puluh empat) orang 

Tingkat pendidikan Pegawai kantor Camat Malinau Barat dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel4.1 

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 S2 3 orang 

2 Sl 10 orang 

3 Diploma 3 orang 

4 SLTA 16 orang 

5 SLTP -

6 SD 2 orang 

JUMLAH 34 orang 

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Kantor Camat Malmau Barat 
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Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah pegawai 

berdasarkan pendidikan terdir dari 3 omag memiliki pendidikan Stara 2, 

untuk Strata 1 beijumlah 7 orang, 3 orang berpendidikan Diploma, 21 

orang berpendiikan SLT A, pendidikan SL TP tidak ada dan 1 orang 

berpendidikan SD. 

Jumlah pegawai kantor Camat Malinau Barat berdasarkan jabatan/ 

Eselon dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

' ' ' Tabel4.2 

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan I Eselon 

No Jabatan I Eselon Jumlah 

1 Eselon III. a 1 orang 

2 Eselon III. b 1 orang 

.., 
Eselon IV.a 5 orang .J 

4 EseloniV.b 2 orang 

I 
JUl\llLAH 9 orang 

I I 

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Kantor Camat Malinau Barat 

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat dilihat jumlah 

pegawai berdasarkan jabatan I eselon pada Kantor Camat Malinau Barat 

adalah terdiri dari Eselon III. a sebanyak 1 orang yaitu Camat, Eselon III. b 

. I 
i 
I 

:I 
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terdiri dari 1 orang yaitu Sekretaris Camat, Eselon IVa terdiri dari 5 orang 

dan eselon IV.b terdiri dari 2 orang. 

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian dan Seksi 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kepala Sub Bagian U mum dan Kepegawaian 

a. Mengikuti Apel Pagi 

b. Mengikuti Apel gabungan di Kantor Bupati 

c. Mengikuti rapat koordinasi dilingkungan Kantor Camat Malinau 

Bar at 

d. J\!Ielaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan 

mempersiapkan sarana dan prasarana kantor 

e. Membagi dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sesuai dengan tupoksi 

f Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana kantor 

dan pengelolaan inventarisasi barang 

g. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian 

h. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pehgawai 

1. Mengelola tertib administrasiumum dan ketatausahaan 

J. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat 

Pengadministrasian Umum 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Mengikuti apel gabungan di Kantor Bupati 
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c. Melaksanakan penyusunan laporan pembuatan Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK) Aparatur Sipil Negara I Calon Aparatur Sipil 

Negara I Pegawai Tidak tetap (PTT) 

d. Membuat daftar jaga Cuti, Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji 
~ I 

Berkala 

e. Mengetik Surat keluar bagian U mum dan Kepegawaian 

Pengelola Barang 

a. Mengikuti Apel Pagi 

b. Mengikuti Apel Gabungan di kantor Bupati 

c. Menyusun Kartu Inventaris Ruangan 

d. Menyusun kartu Inventaris Barang 

e. Menyiapkan Buku Inventaris Barang 

f Menyiapkan Buku Peminjaman Barang 

StafPengelola Absen 

a. Mengikuti Apel pagi 

b. Mengikuti apel gabungan di Kantor Bupati 

c. Membuat Daftar Absen 

d. Merekap absensi apel dan absensi kerja pegawa 

e. Mengetik Laporan kegiatan Rutin Sb Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

Staf Pengadministrasian Umum 

a. Mengikuti Apel Pagi 

. I 
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b. Mengikuti Apel Gabungan di Kantor Bupati 

c. Mencatat Surat masuk dan Keluar Sub Bagian Umum dan 

kepegawaian 

d. Mengagendakan kegiatan harian Camat 

StafCaraka 

a. Mengikuti Apel pagi 

b. Mengikuti Apel gabungan di Kantor Bupati 

c. Mengantar Surat Keluar dan Undangan 

Staf Operator 

a. !viengikuti Apel pagi 

b. Mengikuti Apel Gabungan di Kantor Bupati 

c. Melayani pennintaan foto copy 

d. Menyiapkan Kursi dan Meja Rapat 

e. Menyiapkan sound sistem Kantor untuk rapat dan pertemuan 

Staf Kebersihan 

a. Mengikuti Apel pagi 

b. Mengikuti Apel Gabungan di Kantor Bupati 

c. Membersihkan setiap ruangan 

d. Membersihkan halaman dan lingkungan Kantor 

e. Menyiapkan minum untuk Pegawai Kantor Camat 
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Supir 

a. Mengikuti Apel pagi 

b. Mengikuti Apel gabungan di Kantor Bupati 

c. Mengantar Camat dan atau Pegawai Kantor Camat 

d. Menjaga keamanan dan kebersihan mobil kantor 

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

a. Mengikuti Apel pagi, menandatangani absen I sidik ajri 

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai tugas 

pokok dan fungsi 

c. Melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan Program dan 

Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Keuangan 

d. Menyusun dna mengkoordinasikan Rencana Program dan 

Keuangan Kecamatan 

e. Mengevaluasi pelaksanaan program dan keuangan kecamatan 

f. Menghadiri rapat koordinasin intern maupun ektem 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

h. . Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan 

1. Memb~rikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

Bendahara Pengeluaran 

a. Mengikuti Apel pagi 

b. Mengikuti Apel Gabungan di kantor Bupati 
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c. Menandatanagi absensi dan sidik ajri 

d. Melaksanakan Administrasi Keuangan 

e. Membuat pembukuan dengan rapi dan benar 

f Menyimpan dan menyususn bukti penerimaan dan engeluaran 

I i 

keuangan 

g. Menyusun SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Keuangan Kecamatan 

Malinau Barat 

h. Melaksanakan Pencairan Dana 

1. Melaporkan dan melakukan koordinasi Pelaksanaan Tugas Kepada 

Atasan 

J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

Pembanntu Bendahara Pengeluaran 

a. "Niengikuti Apel pagi 

b. Mengikuti Apel Gabungan di kantor Bupati 

c. Menandatangani absensi dan sidik jari 

d. Membuat Surat Setorn Pajak (SSP) 

e. Membantu menyusun SPJ ( Surat pertanggungjawaban) Keuanagn 

Kecamatan Malinau Barat 

f Menyalurkan Tunjangan PNS dan Gaji Pegawai Tidak tetap ( PTT) 

Kantor Camat Malinau Barata 

g. Melaporkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan tugas kepada 

atasan 
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h. Melaksanakan tugas lain ayng diberikan atasan 

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

Staf Penyusunan Program 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Mengikuti apel gabungan di kantor bupati 

c. Melaksanakan penyusunan rencana profram I kegiatan kecamatan 

d. Mengevaluasi pelaksanaan program I kegiatan kecamatan 

e. Menghadiri rapat staf Kantor Camat malinau barat dan rapat intern 

bagian penyusunan Program 

f. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, mengetik surat dinas 

terkait tupoksi 

g. Merekap laporan Kegiatan Kantor Camat 

h. Melaksanakan Tugas Lain Yang diberikan Atasan 

1. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 

J. Memberikan pertimbangan dan saran kepada atasan 

3. Seksi Kesejahteraan Sosial 

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 

a. Mengikuti Apel Pagi 

b. Mengikuti Apel gabungan di Kantor Bupati 

c. Membuat rencana kerja Seksi kesejahteraan Sosial dan membagi 

ke bawahan 

d. Me.mberikan petunjuk pelaksanaan tugas secara langsung 

e. Memeriksa hasil kerja bawahan secara langsung 
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f Mengikuti rapat koordinasi intern dan ekstem 

g. Mengadakan rapat intern seksi Kesejahteraan Sosial 

h. Mengkonsep Surat Keluar sesuai Tupoksi Seksi kesejahteraan 

Sosial 

1. Mengkoordinasikan program kegiatan sosial dan bantuan sosial 

J. Mengkoordinasikan program kegiatan Pemuda dan Olahraga 

k. Mengkoordinasikan program kegiatan Keagamaan 

1. Mengkoordinasikan program kegiatan Kebudayaan 

m. Mengkoordinasikan program kegiatan Pendidikan 

n. Mengkoordinasikan program kegiatan Lingkungan Hidup 

o. Mengkoordinasikan acara Safari Natal Bupati malinau dan 

Safari ramadhan Wakil Bupati Malinau 

p. Membuat Laporan pelaksanaan tugas sebagi laporan 

pertanggungjawaban 

q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan 

r. Melakukan pembinaan kepada bawahan 

Staf Pengumpul dan Pengolah Data Sosial, Agama, Kebudayaan dan 

Pemuda 

a. Mengikuti Apel Pagi 

b. Mengikuti Apel gabungan di Kantor Bupati 

c. Mengikuti rapat intern Seksi Kesejahteraan Sosial 

d. Mengetik Surat Keluar sesuai Tupoksi Seksi Kesejahteraan 

So sial 
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e. Mengarsipkan dan mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar 

f. Menghimpun data Penyandang masalah Kesejahteraan So sial 

(PMKS) 

g. Menghimpun Data Program keluarga Harapan (PKH) 

h. Melakukan Pendataan Rumah lbadah 

1. Melakukan Pendataan Obyek Wisata 

J. Merekap laporan Puskesmas dan Pustu 

k. Mengetik laporan Bulanan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial 

1. Melaksanakan tugas lain yang diminta oleh atasan 

m. Memberikan saran dan peitimbangan kepada atasan 

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa 

a. Mengikuti Apel pagi 

b. Mengikuti Apel gabungan di Kantor Bupati 

c. 1V1enyusun Rencana Kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

d. Menyusun konsep Tata Naskah Surat 

e. Menyusun bahan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan APBDes 

f. Menyusun Bahan monitoring kegiatan APBD 

g. Menyusun bahaJl Monitoring kegiatan dana Desa 

h. Menyiapkan data home industri, UMKM, Koperasi dan TTG 

i. MenyusunBahan Usulan Musrenbangdes, Musrenbangcam, forum 

SKPP dan Musrenbangda 
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j.Menyusun Konsep Rekomendasi Pencairan Dana APBDes dan 

APBD 

k. Melaksanakan koordinasi dengan atsan dan sesama Kasi dan 

Kasubag 

1. Menyusun laporan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

m. Mengevaluasi Kinerja Bawahan 

StafPengadministrasian Umum 

a. Menghimpun dan mengola data yang berkaitan dengan RT Bersih 

b. Menghimpun dan mengola data Pertanian, Perkebunan, Perikanan 

dan peternakan 

c. Menghimpun dan mengelola data hasil Musrenbangdes 

d. Menyiapkan Data/dokumen Musrenbangcam 

e. Mengelola, Mencetak dan Menjilid data Hasil Musyawarah 

Rencana Pembangunan Kecarnatan 

f Menyiapkan Data/Dokurnen Musyawarah Rencana Pembangunan 

Kabupaten 

g. Mengetik dan Mencetak Surat rekornendasi realisasi Kegiatan 

Dana Desa dan APBDes 

h. l\1engetik Surat keluar Seksi Pernberdayaan Masyarakat Desa 

StafPengadministrasi Surat 

a. Menghirnpun dan mengelola data hasil evaluasi perkernbangan 

desa dan keluruahan 
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b. Menghimpun dan mengelola data ekonomi bidang industri kecil, 

UMKM, Koperasi dan TTG 

c. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang ekonomi dan 

pembangunan kepada atasan 

d. Mencatat kegiatan seksi PMD 

e. Mendistribusikan Surat kelaur 

f. Mertgarsipkan Surat masuk dan Surat kelaur 

5. Seksi Pemerintahan 

Kepala Seksi Pemerintahan 

a. Menyusun dan membuat rencana kerja Seksi Pemerintahan 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuat peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 

sebagai pedoman; 

b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan; 

c. Membagikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya dan memberikan arahan I petunjuk baik secara lisan 

maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris Kecamatan, kepala 

Sub Bagian. Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Dinas/Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun 

tidak langsung; 

e. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan 
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dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Camat di 

Bidang Pemerintahan; 

f Menyusun konsep rencana pembinaan pemerintahan umum dan 

desa untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan 
~ I 

pemerintahan desa dengan menginventarisasi permasalahan-

permasalahan dan menyiapkanupaya . penyelesaiannya agar 

diketahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

h. Menghimpun, mengolah dan menyusun laporan kependudukan dan 

data monografi kecamatan untuk disajikan sebagai data 

kependudukan; 

1. Menyiapkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian 

perangkat desa dan kepala desa agar dapat berjalan dengan lancar; 

J. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa(BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 

dalam rangka kemandirian desa; 

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan keija; 

I I 
'0 

I L Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan; 

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

I 

. I pelaksanaan tugas; 
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Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya . 

. StafPemerintahan 

a. Mewujudkan dan melaksanakan 3(tiga) program unggulan 

Kabupaten Malinau 

b. Menghimpun Surat keterangan Pindah (SKP), Keterangan 

Domisili Penduduk, Domisili Partai, Keterangan Belum 

Menikah, Keterangan Kelahiran, Keterangan kematian dan 

surat keluar lainnya 

c. Mengetik Surat pelepasan Hak Atas Tanah, Hibah dan Ahli 

Waris 

d. Mengumpulkan, merekap dan menginput data kependudukan 

e. Melayani, menerima dan menganalisis laporan sengketa tanah 

f Mengetik dan menyiapkan bahan materi untuk pembinaan .ke 

desa· 

g. Mencatat dan meny1mpan suraat masuk dan keluar seksi 

pemerintahan 

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum 

a. Mengikuti apel pagi,apel gabungan dan Upacara hari besar di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau 

b. Mengisi daftar hadir apel pagi dan sidik jari 

c. Mengikuti Rapat Koordinasi intern I ektren 
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d. Mengadakan Rapat intern Seksi TRANTIDUM 

e. Menyusun I Merencanakan Program Kerja Seksi TRANTIDUM 

b. Membagi, membimbing, memeriksa serta mengevaluasi hasil 

kerja dan melakukan penilaian kerja Staf 

c. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat 

d. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait (SATPOL-PP dan 

DAMKAR) 

e. Melakukan koordinasi dengan POLSEK dan KORAMIL tentang 

kegiatan dan data kriminalitas yang menyangkut KAMTIDMAS 

di wilayah Kecamatan Malinau Barat 

f Melaksanakan koordinasi, monitoring dan pembinaan terhadap 

pelaksanaan Pos Ronda pada tingkat RT 

g. Melakukan koordinasi dengan Atasan dan sesama Kepala Seksi 
I 
I, 
! f dan Sub Bagian 

I 

. I 
I~ 
'' ! 

I 

I 
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h. Sebagai penanggungjawab membuat laporan hasil ke:rja kepada 

Camat 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik 

lisan maupun tertulis 

J. Memberi saran dan pertimbangan kepada Camat 

StafPengadministrasian Umum 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Mengikuti apel gabungan dan Upacara hari besar di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau 
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c. Mengisi daftar hadir apel pagi dan sidik jari 

d. Mengikuti Rapat staf di lingkungan Kantor Camat Malinau Barat 

e. Mengikuti rapat intern Seksi TRANTIBUM 

f. Menerima dan mengarsipkan surat masuk,serta merekap Laporan 

yang menyangkut Tupoksi TRANTIBUM 

g. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat 

h. Mengetik dan mengarsipkan surat-surat keluar Trantibum 

1. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan baik lisan maupun 

tertulis 

J. Membuat I mencatat laporan pelaksanaan tugas harian 

k. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan 

1. Bertanggungjawab tentang kebersihan ruang kerja 

Staf Pengadministrasian Umum 

a. Mengikuti apel pagi 

b. Mengikuti apel gabungan dan Upacara hari besar di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau 

c. Mengisi da:ftar hadir apel pagi dan sidik jari 

d. Mengikuti Rapat staf di lingkungan Kantor Camat l\tlalinau Barat 

e. Mengikuti rapat intern Seksi TRAl~TIBTJM 

f Menerima dan mengarsipkan surat masuk yang menyangkut 

, ! Tupoksi TRANTIBUM 

I I 

I' 

g. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat 
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h. Melakukan koordinasi pada pihak keamanan dan OPD terkait, 

mengenat data keamanan dan ketertiban dan melaporkannya 

kepada atasan 

1. Mengikuti kegiatan penertiban yang terkait KAMTffiMAS sesuai 

Tupoksi · 

J. Melaksanakan tugas lain yang diminta atasan baik lisan maupun 

tertulis 

k. Membuat I mencatat laporan pelaksanaan tugas harian 

I. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan 

7. Seksi Pelayanan dan Perijinan 

Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan 

a. Mengikuti Apel Pagi 

b. Mengikuti Ape! Gabungan di Kantor Bupati 

c. Menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan dan perijinan 

berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegitan 

d. l\!Ienj abarkan · perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan · dan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

kebijakan atasan 
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e. Membagi tugas kepada bawahaan sesuai bidang tugasnya dan 

memberi petunjuk I arahan baik secara lisan maupun tertulis 

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 

f Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris kecamatan, 

Kepala Sub Bagian, kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksanan 

T eknis Dinas/ Badan ditingkat Kecamatan baik · secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, 

informasi serta utnuk mengevaluasi permasalahan agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal 

g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan 

h. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan administrasi, legalisasi, 

perijinan dan pelayanan umum lainnya kepada masyarakat 

1. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem 

penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja 

J. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan 

k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas 

I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 
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StafBidang Rekomendasi 

a. Mewujudkan dan melaksanakan 3 program Unggulan Kabupaten 

Malin au 

b. Mengetik Surat keterangan Tidak mampu Pendidikan 

c. Mengetik Surat keterangan Tidak mampu berobat 

d. Mengetik Surat rekomendasi Bantan Dana Gereja 

e. Mengetik dan Menyiapkan Bahan Materi utnuk Pembinaan desa 

f Menerima, memeriksa dan memproses Kelengkapan Surat-surat 

Rekomendasi Bantuan Dana 

g. Melakukan Koordinasi dengan atasan dan sesama staf 

h. Melaksanakan tugas tambahan lain yang diperintahk:an oleh atasan 

StafBidang Perijinan 

a. Menerima, Memeriksa dan memproses Kelengkapan Surat-surat 

Form Permohonan 1MB Skala Besar dan Il\ffi Skala Kecil 

b. Mengetik Rekomendasi Pembuatan IMB Skala besar 

c. Mengetik Rekomendasi SITU/SITJP Skala Besar 

d. Mengarsipkan Dokumen IMB dan SITU/SIUP 

e. Mengukur bangunan IMB Skala Kecil 

f. Membantu Staf Kantor Pelayanan Terpadu mengukur bangunan 

· IMB Skala besar 

g. Mengetik Sertifikat IMB Skala Kecil 

h. Melakukan koordinasi dengan atasan dan sesama staf 

1. Melaksanakan tugas tambahan lain yang diperintahk:an oleh atasan 
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StafBidang Kependudukan 

a. Mengetik Rekomendasi Pembuatan E-KTP 

b. Mengetik rekomendasi Akta Lahir 

c. Mengetik rekomendasi Akta Perkawinan dan Perceraian 

d. Mengetik rekomendasi Kartu Keluarga 

e. Mengetik rekomendasi Surat Keterangan Pindah 

f Menerima, memeriksa dan memproses kelengkapan Surat-surat 

Form Permohonan Dukcapil 

g. Mengetik Surat rekomendasi Domisili Usaha 

h. Melaksanakan Tugas Tamabahan lain yang diberikan atasan 

B. Pembahasan Basil Penelitian 

1. Kinerja Pegawai Kantor Camat Malinau barat 

Menilik dari fungsi utama pemerintah yang merupakan 

penyelenggara pelayanan publik, semng dengan tuntutan 

perkembangan sudah seharusnya pemerintah melakukan perbaikan. 

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik menunjukkan indikasi 

membaiknya kinerja manajemen pemerintahan dan disisi lain 

menunjukkan adanya perubahan sikap mental dan perilaku aparat 

pemerintahan yang lebik baik dari sebelumnya. 

Pelayanan Publik menjadi dasar untuk mewujudkan good 

govemance. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dianggap 

memiliki dampak luas. Dampak pelayanan publik yang dirasakan oleh 

masyarakat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan 

terhadap kinerja pelayanan pemerintah. 
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Dalam menganalisis kinerja pegawai Kantor Camat Malinau 

Barat, peneliti menggunakan teori lndikator Kinerja menurut Anwar 

Prabu Mangkunegara yaitu Kualitas, Kuantitas, Pelaksanaan Tugas 

dan Tanggung Jawab. 

Adapun hasil penelitian dari masing-masing aspek dapat 

dijelaskan sesuai dengan data yang diperoleh selama penelitian sebagai 

berikut: 

a. Kualitas 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan 

apa yang seharusnya dikerjakan, biasanya diukur melalui ketepatan, 

ketelitian, keterampilan, kebersihan hasil kerja, adanya kualitas kerja 

yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan 

yang banyak menunjukan bahwa pegawai atau petugas yang 

bertanggungjawab di bidang tersebut memiliki kualitas yang masih 

rendah, dan jika kesalahan yang diperbuat minimal maka bisa 

dikatakan bahwa pegawai tersebut sudah memiliki kinerja yang baik. 

Wawancara bersama stafSeksi Pelayanan dan Perijinan 
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Berdasarkan hasil wawancara peniliti dengan salah seorang 

pegawai tentang tingkat kesalahan yang dilakukan saat memproses suatu 

berkas: 

"Dalam melaksanakan tugas pengetikan surat yang diperlukan 

masyarakat, kesalahan yang dilakukan seperti penulisan nama, 

penomoran surai keluar bisa terjadi hingga 5 (lima) kali dalam 

satu pen guru san" 

Informasi kesalahan pengetikan juga penulis dapatkan dari hasil 

wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan: 

' ... Surat yang seharusnya sudah bisa ditanda tangani harz-ts 

diketik ulang karena stcif tidak teliti dalam mengetik. " 

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat pengguna layanan : 

" .... surat yang sudah di tanda tangani harus saya kembalikan 

karena ada pengetikan yang salah, salah pada penulisan tanggal 

lahir, padahal di berkas pemzohonan tanggallahimya benar." 

Menurut Syamsuddin (2006), 3(tiga ) faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja · (perfomance) indvidu, yaitu keterampilan, 

pengalaman dan kesanggupan. Berdasarkan teori Syamsuddin 

(2006), salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerj adalah 

keterampilan dan berdasarkan hasil wawancata diketahui bahwa staf 

yang bekerja belum menunjukan suatu kualitas, belum memiliki 

keterampilan dalam pengetikan dan adminsitrasi surat. Pegawai 
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tersebut dalam mengerjakan tugas masih terdapat kesalahan yang 

banyak diakibatkan karena tidak memiliki keterampilan dalam ahl 

mengetik.. Dan ini mengakibatkan pemborosan dari segi wak:tu dan 

sumber daya. 

Satu tugas yang dapat diselsaikan dalam waktu tertentu menjadi lebih 

lama dari waktu yang seharusnya. Dan dari wawancara bisa dikatakan 

bahwa kualitas pekerjaan belum memenuhi. 

b. Kuantitas 

Kuantitas pekerjaan dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap 

pegawai dan lamanya pegawai tersebut bekerja dalam satu hari. 

Kemampuan pegawai dalam mengefektifkan waktu yang ada dengan 

pengerjaan tugas yang diberikan dapat meningkatkan kinerja kantor. 

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang 

bertugas di bidang rekomendasi saat ditanya berapa jam dalam sehari 

bekerja mengatakan : 

"Dalam beke1ja dalam sehari tidak maksimal sesuai jam ke1ja, 

dikarenakan sering ~jin urusan di luar kant or" 

Wawancara penulis dengan informan tentang berapa banyak tugas 

yang bisa dikerjakan dalam sehari : 

"Berkas yang diproses tergantung dari banyaknya masyarakat 

yang berurusan dihari itu, jika berkas masuk banyak maka surat 

yang diproses juga banyak. Dalam menge1jakan satu berkas 

biasanya memakan waktu 10 menit. ' 
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Menurut Furtwengler (dalam Mondy:1996), aspek-aspek yang 

dijadikan ukuran kinerja seseorang adalah : 1). Cepat dalam 

menyelesaikan pekerjaan, 2). Kualitas Kerja, 3). Kualitas Layanan, 4) 

Nilai Pekerjaan, 5). Keterampilan interpersonal, 6). Keinginan untuk 

sukses, 7). Keterbukaan, 8). Kreativitas, 9). Keterampilan 

berkomunikasi, 10). Inisiatif , dan 11). Memiliki perencanaan. 

Berdasarkan teori tersebut dan dikaitkan dengan hasil wawancara 

dapat dikatakan bahwa pegawai pada seksi Pelayanan dan Perijinan 

belum memenuhi variabel Kuantitas, diamna kecepatan dalam 

melakukan satu tugas masih memakan waktu yang lama dan jumlah 

pekerjaan yang dikerjakan dalam sehari berkurang karena sering i j in 

meninggalkan kantor .. 

Pelayanan yang prima adalah pelayanan yang sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan. Adanya kelebihan waktu dalam 

pengerjaan satu tugas mengakibatkan tugas yang lainnya menjadi 

terbengkalai. Dan ini berarti mengurangi jumlah pekerjaan yarig bisa 

diselesaikan dalam satu hari kerja. 

Pekerjaan pelayanan yang sehrusnya bisa dikerjakan lebih dari 

satu urusan menjadi tidak maksimal, jam kerja yang panjang tetapi 

pekerjaan yang dikerjakan hanya sedikit, sehingga kuantitas kerja 

yang dapat diselesaikan dihari yang sama tidak tercapai. Hal ini 

mengakibatkan penilaian kinerja pegawai tersebut menjadi berkurang. 

43694.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



l :I 

' 
, I 

71 

Wawancara bersama kPlt. Kepala Seksi Pelayanan dan Perijinan 

Hasil wawancara peneliti dengan Plt. Kepala Seksi Pelayanan 

dan Perijinan yaitu: 

"Saya menilai kinerja bawahan berdasarkan banyaknya tugas 

yang dikerjakan berdasarkan rencana kerja dan tugas pokok 

dan fungsi yang sudah diberikan. " 

Kurangnya jumlah tugas yang sanggup dikerjakan menjadi salah satu 

penilaian kinerja yang biasanya di lihat dari sasaran kinerja pegawai. 

Kedisiplinan juga merupakan salah satu faktor penentu kinerja, 

ketidakmampuan dalam disiplin waktu, bisa berakibat pada kurangnya 

kinerja 
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c. Pelaksanaan Tugas 

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa j auh karyawan mampu 

melaksanakan tugas dengan akurat dan memiliki pengetahuan tentang 

tugas tersebut. 

Hasil wawancara dengan salah satu informan tentang pelaksanaan 

tugas yaitu pengetahuan tentang tugas yang dikerjakan: 

"Setiap staf telah diberikan pengetahuan tentang apa yang 

harus dik.erjakan dan apa kelengkapan untuk suatu berkas yang 

diwt~s oleh masyarakat. " 

"Berkas yang masuk terlebih dulu diperiksa kelengkapannya 

kemudian di proses sesuai dengan standar operasional prosedur 

yang ada, seuai umtan prosesnya . " 

Penulis juga melakukan wawancara tentang apakah pegawai atau 

masyarakat mengetahui alur atau flow chart dari suatu surat yang 

diproses, diperolehjawaban: 

" .... staf mengetahui alumya karena ada standar prosedur yang 

ditempel di ruangan. Tetapi untuk diluar ruangan tidak ada. " 

" ... saya tidak tahu alumya, jadi persyaratannya saya dapatkan 

dari bertm1ya k.e petugasnya. Sebaiknya ada dipasm1g didepan 

jadi kmni bisa baca dan tahu jadi bisa mempersiapkan sehingga 

tidak bolak balik" 
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MC.Clelland (2014) mendefinisikan Kinerja adalah melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi yang perpedoman salah satu nya adalah standar 

operasional prosedur. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan 

penulis, staf bagian Pelayanan dan Perijinan dalam melaksanakan 

tugasnya mampu dan memiliki pengetahuan tentang pekerjaan 

tersebut. Setiap berkas yang masuk diperiksa terlebih dahulu 

kelengkapannya, memastikan maksud dan tujuan pengurusan berkas. 

kemudian berkas diproses. Tetapi karena alur atau persyaratan tidak 

dipasang di depan loket pelayanan sehingga masyarakat sering 

kekurangan berkas yang membuat hams bolak balik dlama mengurus 

sur at 

d. Tanggung jawab 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. 

Basil wawancara dengan salah seorang informan mengenai tanggung 

jawab penyelesaian pekerjaan yaitu : 

"Pekerjaan diselesaikan di hari yang sama, karena jika berkas-

berkas pemohon lengkap maka bisa diproses di hari yang 

sama" 

Tetapi terkadang pekerjaan menjadi terhambat karena kurangnya 

peralatan yang meadai yang mendukung dalam meyelesaikan satu 

tugas. Seperti hasil wawancara dengan seorang informan : 
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"Hambatan dalam penyelesaian pekerjaan adalah jika disaat 

bersamaan ada masarakat yang berorusan dengan bidang lain, 

salah satu pegawai hanJs mengantri karena peralatan yang tidak 

mencukupi, komputer hanya satu, sehingga pekerjaan yang 

seharusnya selesai dalam 5 sampai 7 menit menjadi lebih 

lambat" 

Dalam penegtjaaan suatu surat pegawai tidak memiliki standar waktu 

ini terlihat dari hasil wawancara dengan pegawai : 

" ... saya mengerjakan satzi sesuai kemampuan, karena tidak ada 

patokan waktu standar. Belum ada waktu standar pelayanan 

untuk pengerjaan satu surat. " 

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa pengerJaan satu 

surat tidak menggunakan SPM ( Standar Pelayanan Minimal) . 

Kantor Camat Malinau Barat menetapkan jam masuk kantor sebagai 

berikut: 

Senin - kamis :jam 08.00 s/d 16.00 WIT 

Jam istirahat Senin s/d Kamis: jam 12.00 s/d 14.00 WIT 

Jumat :jam 08.00 s/d 11.30 WIT 

·Jam kerja tersebut seharusnya dipatuhi sebagai salah satu bentuk 

tanggungjawab pegawat dalam melaksanakan tugasnya. 

Keterlambatan kehadiran masuk kantor mengakibatkan pelayanan 

menjadi terhambat, masyrakat yang seharusnya cepat dilayani karena 
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datang sesuai jam masuk kantor menjadi lambat dan hams menunggu 

kedatangan petugas. 

Hasil wawancara dengan seorang informan tentang disiplin masuk 

'' i kant or sesuai jam kerja: 

"Kinerja pelayanan berkurang karena kurangnya disiplin 

bcnvahan untuk kehadiran di kantor, keterlambatan masuk 

kerja" 

Hasil wawancara dengan masyrakat terkait kahadiran petugas : 

" ..... berkas saya belum di proses karena petugasnya belum datang, 

jadi hrus menunggu. Saya sudah datang sejak sekitar 7 menit yang 

lalu" 

Kesadaran akan tanggungjawab dalam melakukan pekerjaan masih 

belum maksimal,keterlambatan dalam jam kerja mengakibatkan 

penyelesaian pekerjaan menjadi tertunda bahkan merugikan staf 

lainnya, karena tugas dialihkan untuk di kerjakan oleh stafbidang lain 

dan mengakibatkan terjadi penumpukan tugas di satu bidang. 

Hasil wawancara dengan salah seorang informan : 

"Jika petugas yang bersangk:utan tidak datang, maka 

peke1jaan pelayanan bidang tersebut dialihkan ke bidang lain 

, I 
untuk dikeT:jakan, agar masyarakat yang bemrusan tidak harz.ts 

I 

memmggu sampai esok hari. " 
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Kebiasaaan memberikan atau menumpuk beban tugas kepada 

satu pegawai dikarenakan pegawai yang menangani berkas yang 

dimaksud lambat datang menggambarkan bahwa belum ada 

tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan dalam hal disiplin 

waktu masuk kerja. 

Kesalahan dalam pengetikan juga menjadi faktor penghambat 

kinerja, yang dalam hal ini kualitas pekerjaan menjadi ku:rang. 

"Biasanya dalam pengerjaan tugas yang menjadi kesalahan 

adalah salah pengetikan nama, penomoran surat keluar. " 

Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat salah satunya 

berasaskah kepada kepentingan umum, salah satunya yaitu ketepatan 

waktu dan kecepatan . 

Wawancara dengan masyarakat 
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Berdasarkan basil wawancara dengan salah satu masyarakat yang 

berurusan kependudukan mengenai waktu proses berkas : 

" .. Pelayanannya ramah dan proses surat hanya 5 menit, saya puas 

dengan pelayanan yang diberikan. Sebelumnya saya dilayani lebih 

lama" 

. Wawancara dengan masyarakat 

Basil wawancara dengan masyrakat mengenai kepuasan waktu pelayan 

I proses pemberkasan yaitu : 

" .. Saya puas dengan pelayanannya karena mengurus surat hanya 

sebentar, kurang lebih 5 menit. " 
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Pelayan publik dalam hal ketepatan waktu seharusnya 

menjadi standar baku, tetapi Kantor Camat Malinau Barat belum 

memberlakukan Waktu Standar Pelayanan, ini dapat terlihat dari hasil 

wawancara dengan pengguna layanan: 

Wawancara dengan masyarakat 

" ... Agar waktu proses pen gurus an surat rekomendasi lebih 

dipercepat lagi. Paling lambat 7 at au 10 menit. Jangan lebih dari 

waktu tersebut, surat rekomendasi dari kecamatan masih harus 

diantar ke kantor lain lagi sebagai persyaratan pengurusan 

berkas" 
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Dalam pengerjaaan suatu surat pegawai tidak memiliki standar waktu 

ini terlihat dari hasil wawancara dengan pegawai : 

" ... saya mengerjakan satu sesuai kemampuan, karena tidak ada 

patokan waktu standar. Belum ada lJ!aktu standar pelayanan 

untuk pengerjaan satu surat. " 

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Plt. Kasi Pelayanan dan 

Perijinan: 

" ... seharusnya memang ada SPM (Standar Pelayanan Minimal) 

sehingga pelayanan bisa lebh maksimal tetapi kami belum 

memberlakukan karena kondisi yang belum memungkinkan, 

dimana pegawai masih kurnag begitupun dengan peralatan yang 

ada." 

Menurut hasil pengamatan penulis, penulis masih sering melihat pegawai 

yang bertugas tidak berada dalam ruangan dengan alasan yang kurang 

tepat. Pegawai yang bertugas masih sering duduk diluar ruangan sehingga 

ketika masyarakat datang tidak: bisa langsung dilayani karena hams 

terlebih dahulu mencari pegawai yang bertugas. 

Dan juga berdasarkan pengamatan penulis, Seksi Pelayanan dan 

Perijinan belum memberlakukan jam operasional pelayanan. Sistem jam 

pelayanan masih menggunakan sistem jam kerja kantor, sehingga 

terkadang masyarakat datang lebih pagi at au disaat jam istirahat. Seksi 

pelayanan dan perijinan hanya menerapkan sistem piket bergantian saat 

jam istirahat. 
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Selain kelemahan dari pegawai Kantor Camat Malinau Barat, faktor 

lainnya yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah dari masyarakat yang 

berurusan. Kurangnya kelengkapan berkas yang dibawa dan tidak melalui 

prosedur yang seharusnya menjadikan pelayanan menjadi lambat. Contoh: 

pengurusan kependudukan pindah penduduk, warga sering lupa meminta 

surat keterangan pindah dari ketua RT dan tidak membawa Kartu Keluarga, 

Sehinga warga harus pulang dan kembali lagi keesokan harinya. Ini 

mengakibatkan pelayanan yang seharusnya bisa diberikan pada hari tersebut 

menjadi tertunda. 

2. Faktor - faktor Yang lVIempenganihi Kinerja Pegawai Kantor 

Camat lVIalinau Dalam Pelayanan Publik 

Beberapa faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai dalam 

memberikan pelayanan publik adalah hal-hal yang menjadi penghambat dan 

pendukung dalam pelayanan publik baik dari sarana prasarana, prosedur 

pelayanan apakah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau belum 

dan pegawai itu sendiri. 

Sarana prasana yang kurang memadai baik dari jumlah maupun 

kualitas sangat berpengaruh pada kinerja pegawai dalam pelayanan publik. 

Hal ini berpengaruh pada ketepatan waktu proses pengerjaan, peralatan 

yang kurang membuat terhambatnya pelayanan, masyarakat menunggu 

lebih lama dari waktu yang seharusnya dan juga yang mengakibatkan 

adanya penilaian kinerja yang kurang baik. 
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Keterampilan pegawai, kedisiplinan pegawai dalam mentaati jam 

masuk kerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas merupakan 

faktor yang berpengarui pada penilaian kinetja. Kehadiran pegawai yang 

tepat waktu mengakibatkan jam pelayanan bisa dilaksanakan tepat waktu 

sesuai dengan jam yang ditentukan. Keterampilan pegawai dalam 

mengoperasikan peralatan dan adanya rasa tanggungjawab untuk 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu memberikan pengaruh pada penilaian 

kinerja. Belum adanya motivasi dari diri sendiri untuk lebih meningkatkan 

kinerj any a. 
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A. Kesimpulan 

BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kinerja Pegawai Kantor Camat Malinau Barat Dalam Pelayanan Publik 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, mal<a dapat disimpulkan 

bahwa Kinerja Pegawai Kantor Ca.rllat Malinau Barat masih belum 

baik. Hal ini dapat dilihat dari basil wawancara yaitu masih seringnya 

kesalahan adminitrasi dalam memproses suatu berkas, waktu yang lama 

dalam mengerjakan suatu tugas, belum adanya tanggungjawab dalam 

melakukan suatu pekerjaan karena sering ijin keluar kantor serta jam 

masuk kerja kantor tidak sesuai jam kerja yang sudah di tetapkan. 

2. Faktor-faktor Yang Memperngaruhi Kinerja Pegawai Kantor Camat 

Malinau Barat 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Camat 

Malinau Barat yaitu : 

a. kurangnya sarana yang ada, pegawai yang diberi tugas harus 

bergantian dalam menggunakan peralatan yang ada. 

b. Kurangnya kesadaran dari diri pegawai itu sendiri dalam bekerja 

yang dilihat dari jam turun kantor dan sering ijin keluar dengan 

alasan pribadi. 

82 
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c. Faktor keterampilan juga membuat kinerja pegawai masih belum 

baik, dimana pegawai yang bertugas kurang memiliki keterampilan 

dalam menggunkn peralatan yang ada. 

d. Serta kurangnya tenaga pegawai yang ada dimana Seksi Pelayanan 

dan Perijinan memiliki 3(tiga) bidang tupoksi tetapi tenaga yang 

ada hanya 2 (dua) orang selain Pelakana Tugas Kepala Seksi 

Pelayanan dan Perijinan. 

B. Saran 

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Camat Malinau Barat Dalam 

Pelayanan Publik, yaitu : 

1. Teoritis 

a. Diharapkan lebih meningkatkan kinerja agar pemberian pelayanan 

kepada masyarakat bisa lebih maksimal sehingga pemerintah 

khsususnya kecamatan benar-benar mapu menjadi pelayan publik 

yang berkualitas. 

2. Praktis 

Berdasarkan basil kesimpulan penelitian maka saran praktis yang dapat 

dibeikan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Kantor Camat Malinau 

Barat dalam Pelayanan Publik yaitu : 

a. Menambah peralatan yang ada sehingga setiap waktu 

pengurusan surat menjadi lebih cepat 
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b. Perlu adanya pendispilinan jam kerja sehingga waktu 

pelayanan yang telah ditetapkan bisa terlaksana dengan baik 

c. Pada seksi Pelayanan dan Perijinan terdapat 3(tiga) bidang 

yaitu bidang kependudukan, bidang rekomendasi dan bidang 

perijinan, tetapi pegawai (stat) yang menanngani hanya 2 (dua), 

doleh karenanya perlu ditambah sehingga tidak terjadi 

penumpukan tugas . 

d. Perlu diberikan · pelatihan penggunaan peralatan yang ada, 

sehingga proses pengurusan surat terutama dalam hal 

pengetikan tidak terlalu lama dan bisa meminimalisir kesalahan 

pengetikan. 

e. Perlu adanya Standar Pelayanan Minimal, yaitu adanya 

standarisasi waktu pengerjaan satu tugas sehingga pegawai bisa 

lebih bertanggungjawab dalam mengerjakan satu urusan. 

f. Perlu mensosialisasikan jam pelayanan sehingga masyarakat 

tidak datang saat jam istirahat kantor . 
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Jabatan Informan 

Tgl/Bln/Th Wawancara 

Nama Informan 

Nomor Telp/HP 

Tanda T angan Informan 

Hari 

Tanggal 

Pertanyaan 

PANDUANWAWANCARA 

. ..................................................................................................... 

1. Apakah Seksi Bapak I Ibu membuat Rencana Kerja ? 

2. Bagaiamana Bapak I Ibu menilai Kinerja Bawahan ? 

3. Apakah stafBapak I Ibu mengetahui SOP pekerjaannya dan SPM dari tugas yang 

dikerjakan? 

4. Menurut Bapak I Ibu aktor- faktor apa saja yang menjadi penghambat kinerja 

bawahan Ibu I Bapak? 
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Jabatan Informan 

Tgl/Bln/Th Wawancara 

Nama Informan 

Nomor Telp/HP 

Tanda Tangan Informan 

Hari 

Tanggal 

Pertanyaan : 

PANDUANWAWANCARA 

. .... ........................................................................... ........... ...... ........ . 

. ...................................................................................................... 

. ........................................................................................................ 

1. Menurut anda, apakah Anda bekerja sudah sesuai tugas pokok dan fungsijabatan 

saudara? 

2. Berapa banyak urusan pelayanan dibidang Ibu yang Ibu layani dalam 1 (satu) hari 

di bidang ibu ? 

a. 2 urusan 

! I b. Lebih dari 2 urusan 
, I 
, 

1 
3. Dalam melaksanakan pelayanan administrasi berapa banyak kesalahan yang Ibu 

I 

lakukan dalam satu tugas? 

a. 3 kesalahan 

, I b. Lebih dari 3 kesalahan 

4. Apa kendala yang Ibu hadapi dalam pelaksanaan tugas? 

a. Peralatan yang kurang 

b. Jam kerja yang kurang 

c. Lainnya .... sebutkan 
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PANDUAN WAWANCARA 

Jabatan Informan 

Tgl/Bln/Th Wawancara 

Nama Informan 

Nomor Telp/HP 

Hari 

Tanggal . ·········································································· .............................. . 

Pertanyaan: 

1. Urusan pelayanan apa yang Bapak I Ibu lakukan hari ini? 

a. Kependuukan 

b. Rekomendasi 

c. Perijinan 

2. Sudah berapa lama Bapak I Ibu menunggu urusan diproses hingga selesai? 

a. 5 menit 

b. 10 menit 

c. 15 menit 

d. Lebih dari 15 menit 

3. Menurut Bapak I Ibu, apakah pelayanan pegawai kantor Camat Malianu Barat 

memenuhi harapap. Bapak I Ibu? 

a. Kurang 

b. Lumayan 

c. Memenuhi 

4. Apakah Bapak I ibu puas dengan pelayanan pegawai kantor Camat Malinau 

Barat? 

a. Puas 

b. Kurang Puas 

5. Apa Saran/ kritik Bapak I Ibu terhadap pelayanan Kantor Camat Malinau 

Barat? 
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