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ABSTRACT 

Suyuti Supardi. 4620104031. Responsibility and Strategy for Improving 

the Performance of the State Civil Apparatus in Mattiro Bulu District, 

Pinrang Regency. Thesis. Graduate Program. Bosowa University of 

Makassar.  

 The purpose of this study is to describe and analyze the 

Responsibility and Strategies for Improving the Performance of the State 

Civil Apparatus in Mattiro Bulu District, Pinrang Regency, using qualitative 

research methods, namely the type of data collection in the form of 

observations and interviews with the support of other tools such as 

documentation tools. The data analysis technique is to provide a 

description and overview of the interview and observation results found at 

the research site. The results of the study explained that the responsibility 

of employees structurally is good, but the implementation of the structure 

and chain of tasks and functions described needs to be optimized, while 

the strategy applied to the Mattiro Bulu District Office based on the 

Mattiro Bulu District Strategic Plan derived from the Vision and Mission of 

Pinrang Regency has not run optimally and needs to improve the vision 

review, mission, and objectives so that in the passion of the strategic plan 

can run optimally. Meanwhile, the index that affects employee 

performance is based on the Lakip (Employee Performance Report) which 

is monitored as stable and maximum but requires significant 

improvements in order to improve better performance in the future.  

Keywords: Responsibility, Strategy, Performance Improvement 
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ABSTRAK 

Suyuti Supardi. 4620104031. Tanggung Jawab Dan Strategi Peningkatan 

Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten 

Pinrang. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Bosowa Makassar.  

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis 

Tanggung Jawab dan Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara 

di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif yaitu jenis pengumpulan data berupa 

observasi dan wawancara dengan dukungan perangkat lain seperti alat 

dokumentasi. Teknik analisis data yaitu memberikan deskripsi dan 

gambaran mengenai hasil wawancara dan observasi yang ditemukan di 

lokasi penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tanggung jawab 

pegawai secara struktur sudah baik namun implementasi terhadap 

struktur dan rantai tugas dan fungsi yang dijelaskan perlu dioptimalkan, 

sementara itu strategi yang diterapkan pada Kantor Kecamatan Mattiro 

Bulu yang berdasar pada Rencana Strategis Kecamatan Mattiro Bulu 

turunan Visi Misi Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal dan 

perlu perbaikan telaah visi, misi, dan tujuan sehingga dalam penghayatan 

rencana strategis dapat berjalan secara optimal. Sedangkan indeks yang 

mempengaruhi kinerja pegawai adalah berdasar pada Lakip (Laporan 

Kinerja Pegawai) yang terpantau stabil dan maksimal namun dibutuhkan 

peningkatan yang signifikan guna peningkatan kinerja yang lebih baik ke 

depan.  

Kata kunci: Tanggung Jawab, Strategi, Peningkatan Kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu 

diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria 

untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah 

mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawainya. Organisasi merupakan suatu 

kesatuan kompleks yang berusaha mengalokasikan sumber daya manusia secara 

penuh demi tercapainya suatu tujuan. Apabila suatu organisasi mampu mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut 

efektif. Seiring dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk dapat 

bersaing memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi 

pemerintah. Demikian halnya dengan aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat 

dan abdi pemerintah,dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat karena hal tersebut sudah merupakan salah satu fungsi yang 

harus dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan 

seluruh proses pelaksanaan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan mulai 

dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. 

Seiring dengan kemajuan zaman, sebagai suatu instansi pemerintah yang 

melayani masyarakat, instansi pemerintah juga dituntut mampu untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan-perkembangan yang 

terjadi serta terus melakukan perubahan-perubahan. Tercapainya tujuan organisasi 

sangat ditentukan dari kinerja dan keefektifan para pegawai dalam menjalankan 

tugas. Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu 
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melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif dan profesional. Semua 

ini bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan 

sekaligus memiliki daya saing yang tinggi, sehingga nantinya akan menghasilkan 

kualitas pelayanan masyarakat yang sesuai dengan harapan masyarakat 

Pada hakekatnya tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-  4 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial. 

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, dibutuhkan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diserahi tugas untuk melaksanakan tugas 

pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas 

pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan  dalam  rangka penyelenggaraan fungsi 

umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, 

dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan 

tertentu dilakukan  melalui pembangunan bangsa (cultural and political 

development) serta melalui pembangunan ekonomi dan social (economic and social 

development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh 

masyarakat(Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014). 

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas  pemerintahan, dan 
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tugas pembangunan tertentu, Pegawai Aparatur Sipil Negara harus memiliki 

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang baik  dalam rangka  tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 

Tahun 2011, penilaian prestasi kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan 

berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. 

Penilaian prestasi kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari  2  unsur, yaitu 

(1) sasaran kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan bobot nilai 60% dan (2) 

perilaku kerja dengan bobot nilai 40%. Penilaian sasaran kerja Pegawai Aparatur 

Sipil Negara meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian 

perilaku kerja meliputi aspek : orientasi pelay anan, integritas, komitmen, disip lin, 

kerjasama, dan kep emimp inan. Penilaian kep emimp inan hanya dilakukan bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural. 

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perkembangan politik dan demokrasi dewasa ini telah melahirkan tantangan- 

tantangan yang semakin besar, khususnya bagi lembaga-lembaga pemerintahan. 

Setiap lembaga pemerintah dituntut untuk mendefinisikan visi, misi, dan perannya 

sebagai lembaga publik agar mampu memberikan pelay anan yang terbaik bagi 

masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan adanya tuntutan atas perubahan internal 

birokrasi tersebut, menuju terwujudnya pemerintahan yang menjamin kepastian 

hukum, keterbukaan, profesional dan akuntabel  sesuai dengan prinsip good 

governance. Prinsip tersebut memberikan pengaruh kuat  dalam pemerintahan 

Indonesia, yaitu menuntut adanya perubahan-perubahan dalam sistem 
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pemerintahan.  

Di samping itu, juga perlu adanya peningkatan sumber daya manusia 

aparatur yang mampu mencermati berbagai perubahan paradigma akibat 

perkembangan lingkungan yang strategis. 

Berkaitan  dengan   hal  tersebut   maka  kedudukan  dan  peranan pegawai 

Kecamatan sangat penting dan menentukan untuk  mewujudkan  dan meningkatkan 

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab 

sehingga kinerja pegawai lebih baik. Dalam manajemen Kepegawaian Penilaian  

Kinerja Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  3  Tahun  2013  

tentang  Tata  Cara  Penilaian  Prestasi  Kinerja Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Kementerian Pendayagunaan dan  Aparatur  Negara dan Reformasi 

Birokrasi digunakan sebagai panduan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dan 

PejabatPenilai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

danReformasi Birokrasi dalam menyusun dan menilai prestasi kerja pegawai yang 

merupakan hasil dari penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku pegawai 

sesuai dengan tugas jabatannyayang dinyatakan berlaku untuk seluruh Pegawai 

Negeri Sipil di seluruh Indonesia dimana Pegawai Kecamatan merupakan bagian 

dari padanya. Mekanisme ini telah menghasilkan sistem penilaian yang lebih baik 

walupun realita dilapangan kurang obyektif karena masih ditemukannya sistem 

penilaian yang hanya formalitas dimana  pejabat dalam memberikan penilaiantidak 

berdasarkan pada kriteria dan disimpulkan rata-rata nilainya baik dan sangat baik. 

Dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut Pegawai Negeri Sipil 
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sebagai warga negara, unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat 

dituntut dapat bekerja berlandaskan moral yang baik, berwibawa, berdayaguna, 

bersih, mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan  pribadi dan 

sadar akan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan termasuk didalamnya melayani masyarakat dengan sebaik- baiknya. 

Aparatur pemerintah yang diharapkan antara lain bercirikan profesional, kompeten 

dan akuntabel yang dapat mendukung kondisi pemerintahan yang transparan, 

demokratis, berkeadilan, efektif dan efisien dengan menghormati hukum yang 

mendorong terciptanya partisipasi dan pemberdayaan. Namun pada kenyataanya 

unuk mewujudkan hal tersebut masih dijumpai banyak kendala. 

Menurut Corvellec (1997,2001) dalam David dan Ricard (2007) 

berpendapat di dalam kehidupan perusahaan kinerja menyentuh setiap aspek 

administrasi pemerintah. Litaratur manajemen manapun akan  menguatkan hal ini. 

Dengan membaca jurnal manajemen Anda dap at  menemukan  artikel yang 

mengaitkan kinerja perusahaan dengan kep emilikan atau lokasi perusahaan, 

budaya, pemebelajaran perusahaan, kompensasi manajemen puncak, kualitas 

tenaga kerja, pembentukan tim, sistem kontrol manajemen, kartu skorberimbang, 

teknologi informasi dan bahkan program diet dan latihan. Jadi kinerja adalah 

tentang mengenai sasaran sulit, sekaligus cara melahirkan kinerja yang terukur. 

Maka muncullah sebuah kerangka dua kategori yang mewadai  apa  dan bagaimana 

kinerja itu. Yang pertama biasanya mencakup sasaran-sasaran sulit yang akan 

menjadi dasar penilaian lembaga oleh pihak luar, sedangkan yang kedua yang 

kedua terkait dengan pencapaian nilai-nilai dan perilaku yang dinyatakan penting 
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oleh lembaga. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15 

September 2021, fakta yang didapat yaitu kinerja pegawai dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kantor Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dinilai 

masih kurang efektif, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa pegawai 

bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tanggungjawabnya 

dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dihasilkan belum 

maksimal dan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas pekerjaan. Pegawai kurang 

teliti dalam bekerja seperti saat mengagendakan surat pindah domisili, karena 

kurang ketelitian sehingga salah penempatan dalam buku agenda. Selain itu, 

masih adanya pegawai yang belum sepenuhnya paham menggunakan komputer 

dengan baik, sehingga menghambat penyelesaian pekerjaan. 

Oleh sebab itu guna meningkatkan produktifitas kerja maka perlu alternatif 

solusi yang dapat meningkatkan kinerja pegawai dan lembaga pemerintahan. Salah 

satu alternatif yang dapat digunakan adalah memberikan motivasi yang kuat dari ap 

aratur pemerintahan sebagai elemen terpenting organisasi dalam melaksanakan 

tugas pekerjaanya. Bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan, penerepan dan 

pengoperasian proses manajemen kinerja, motivasi merupakan suatu hal yang 

penting. Para penulis terdahulu telah menunjukkan bahwa kinerja seseorang 

merupakan hasil dari tingkat kemampuan dan tingkat motivasi mereka menurut 

Vroom (1964) dalam David dan Ricard (2007). 

Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dengan berbekal pada 
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potensi yang dimiliki, maka hal ini mendorong Pemerintah Daerah, terutama 

Pemerintah Daerah Kabupaten untuk segera menata kembali Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan merupakan 

bagian dari Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja pegawai pada Kecamatan Mattiro 

Bulu dibutuhkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja pegawai agar 

dalam melaksanakan tugas sebaik mungkin. Perencanaan strategis merupakan 

salah satu upaya pemerintah kecamatan dalam mempertanggungjawabkan 

kinerjanya. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan adanya kegiatan 

yang berkelanjutan dengan diawali  proses yang sistematis, antisipatif serta 

pengorganisasian secara tertib untuk menghasilkan keputusan yang akurat dan 

mampu mengkoordinir berbagai kepentingan secara nyata dan transparan sehingga 

hasilnya dapat diukur melalui umpan balik yang sistematis pula. Strategi yang 

perlu dilakukan Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang adalah memanfaatkan 

dan mengoptimalkan berbagai sumber yang ada,  misalnya meratakan pegawai yang 

potensial ke semua seksi, menjadwalkan lembur untuk menyelesaikan pekerjaan 

yang mendesak selalu  koordinasi dan kerjasama sehingga tugas dapat dikerjakan 

secara optimal yaitu tepat waktu dan tepat sasaran. Pada akhirnya dapat 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan mampu 

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kecamatan meskipun 

tetap saja belum bisa optimal seperti tuntutan masyarakat serta dibutuhkan 
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tanggung jawab yang tanamkan oleh setiap pribadi pegawai untuk bekerja sesua 

pemenuhan fungsi dan tugasnya. 

Tanggung jawab karyawan meliputi tanggung jawab pada pekerjaan, 

pimpinan/atasan, perusahaan, maupun pada masyarakat. Dalam bekerja seorang 

karyawan memiliki tanggung jawab tertentu pada pekerjaannya. Tanggung jawab 

adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan 

menerima wewenang manajer untuk mendelegasikan tugas atau fungsi tertentu 

(Handoko, 2003:176). Semakin tinggi tanggung jawab seseorang pada 

pekerjaannya maka motivasi karyawan dalam bekerja akan semakin tinggi pula. 

Dalam rangka memperhatikan secara lebih intensif mengenai tanggung jawab 

dan strategi untuk peningkatan kinerja sehingga dapat mendorong produktifitas 

Aparatus Sipil Negara di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, maka 

penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab dan 

Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Mattiro 

Bulu Kabupaten Pinrang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu Kajian yang mendalam mengenai peningkatan kinerja Pegawai 

Aparatur Sipil Negara Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang tentang upaya 

Pemerintah dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Maka 

diperoleh pertanyaan penelitian: 

1) Bagaimana Tanggung Jawab Pegawai Kecamatan dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya? 
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2) Bagaimana strategi peningkatan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang? 

3) Bagaimana Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja Pegawai Aparatur 

Sipil Negara Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1).  Untuk Menjelaskan, Mendeskripsikan dan Menganalisis Tanggung 

Jawab Pegawai Kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya. 

2). Untuk Menjelaskan, Mendeskripsikan dan Menganalisis strategi 

peningkatan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kecamatan Mattiro 

Bulu Kabupaten Pinrang. 

3). Untuk Menjelaskan, Mendekripsikan dan Menganalisis Faktor-Faktor 

yang mempengaruhi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kecamatan 

Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1). Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan terutama yang berkaitan dengan teori tentang strategi 

peningkatan kinerja pegawai dan sebagai bahan  referensi  bagi  mereka  

yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang 

sama. 

2).  Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbang saran 
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dan masukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Mattiro 

Bulu Kabupaten Pinrang dalam upaya peningkatan kinerja pegawai 

Aparatur Sipil Negara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Berbagai istilah yang dipakai untuk menunjukkan manajemen sumber 

daya manusia antara lain: manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber 

daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen 

perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia dan hubungan 

industrial. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu dari manajemen 

umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, 

keuangan amupun kepegawaian. Karena sumber daya manusia dianggap semakin 

penting perannya dalam pencapaian tujuan, maka berbagi pengalaman dan hasil 

penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis 

dalam apa yang disebut dengan manajemen Sumber daya Manusia istilah 

“Manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana 

seharusnya memanage (mengelola) sumber daya manusia. Pengertian manajemen 

sumber daya manusia menurut beberapa ahli diantaranya : 

1. Menurut Hall T.Douglas dan Good G. James dalam Abdul (2015) 

bahwa manajemen sumber daya manusia adalah :“Human Resource 

Management is the prosses through whican optimal fit is achieved 

among the employee, job, organization and environment so that 

emplyes reach their desired levelof satisfaction and performance and 
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the organization meets it’s goals” 

Manajemen sumber daya manusia adalah proses melalui 

mana kesesuiam optimal diperoleh di antara pegawai, pekerjaan 

organisasi dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat 

kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dan organisasi 

memenuhi tujuannya. 

2. Menurut T. Hani Handoko (2001) manajemen sumber daya manusia 

adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik  tujuan-

tujuan individu maupun organisasi. 

3. Menurut Malayu Hasibuan (2003) manajemen sumber daya manusia 

adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. 

Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk 

meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi dalam rangka 

mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. 

Kemudian Werther dan davis menyatakan bahwa tujuan manajemen 

sumber daya manusia itu meliputi beberapa tujuan antara lain: 

a) Tujuan Kemasyarakatan (societal objective) 

Setiap organisasi apapun tujuannya harus mengingat akibat bagi 

kepentingan masyarakat umum, disamping aspek etika dan atau moral 

dari produk yang dihasilkan suatu organisasi, juga merupakan tanggung 
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jawab organisasi yang didalamnya terdapat manusia-manusia yang 

menangani yang tidak lain juga anggota msyarakat di luar organisasinya. 

Suatu organisasi yang erada di tengah-tengah masyarakat diharapkan 

membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Oleh sebab itu 

semua organisasi mempunyai tanggunga jawab mengelola sumber daya 

manusia agar tidak mempunyai dampak negative terhadap masyarakat. 

b) Tujuan organisasi 

Manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu tujuan dan akhir suatu 

proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu tercap ainya 

suatu tujuan organisasi secara keseluruhan. 

c) Tujuan fungsional 

Secara fungsional manajemen sumber daya manusia adalah untuk 

memelihara kontribusi bagian-bagianlainagar mereka melaksanakan 

tugasnya secara optimal. 

d) Tujuan pribadi 

Kepentingan personal atau individual  dalam  oragnisasi  juga  harus dip 

erhatikan oleh setiap manajer, terutama manajemen sumber daya manusia 

dan harus diarahkan dengan tujuan organisasi  secara keseluruhan. 

Fungsi manajemen sumber daya manusia merupakan tugas 

manajemen sumber daya manusia untuk mengelola manusia seefektif 

mungkin, agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang merasa 

puas dan memuaskan. Manajemen sumber daya manusia merupakan 

bagian dari manajemen umum yang  memfokuskan diri pada sumber daya 
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manusia. Adapaun fungsi manajemen sumber daya manusia seperti halnya 

fungsi manajemen umum yaitu : 

1). Fungsi Manajerial 

• Perencanaan (planning): bagian terpenting dan oleh karena itu menyita 

waktu banyak dalam proses manajemen. Untuk manajemen sumber daya 

manusia perencanaan adalah penentuan program karyawan dalam rangka 

membantu tercap ainya sasaran atau tujuan organisasi itu. 

• Pengorganisasian (organizing) : organisasi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan secara efektif oleh sebab itu dalam fungsi organisasi harus terlihat 

pembagian  tugas dan tanggung jawab orang-orang atau karyawan yang 

akan melakukan kegiatan masing- masing. 

• Pengarahan (directing): Untuk melakukan kegiatan yang telah 

direncanakan dan agar kegiatan tersebut dap at berjalan dengan efektif 

maka diperlukan adanya arahan dan manajer. 

• Pengendalian (controlling): Fungsi pengendalian  adalah untuk mengatur 

kegiatan agar megiatan-kegiatan organisasi itu diharapkan dap at berjalan 

sesuai dengan rencana. 

2). Fungsi operasional 

• Pengadaan tenaga kerja atau pengadaan sumber daya manusia 

(recruitment), Bertujuan untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga atau 

sumber daya manusia yang tepat, sesuai dengan kemampuan yang 

dibutuhkan oleh unit-unit kerja yang bersangkutan. 
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• Pengembangan (development) Dengan adanya sumber daya manusia yang 

telah diperoleh suatu organisasi maka perlu diadakan pengembangan 

tenaga sampai pada taraf tertentu sesuai dengan pengembangan 

organisasi itu. 

• Kompensasi (compensation), Kompensasi adalah merupakan fungsi 

manajemen yang sangat penting. Melalui fungsi ini organisasi 

memberikan balas jasa yang memadai dan layak kepada karyawan. 

• Pengintegrasian (integration), Integrasi adalah kegiatan manajemen yang 

bertujuan untuk rekonsiliasi kepentingan-kepentingan karyawan dalam 

suatu organisasi. 

• Pemeliharaan (maintenance), Sumber daya manusia yang memilki 

kemampuan-kemampuan dalam organisasi perlu dipelihara, karena 

kemampuan  tersebut adalah aset. 

• Pemutusan hubungan tenaga kerja (separation), Bahwa tenaga kerja tidak 

selalu bekerja dalam suatu organisasi tertentu. Mereka atau tenaga  kerja 

tersebut akan  kembali ke masyarakat. 

Pelaksanaan berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia sebenarnya 

bukan hanya menciptakan sumber daya manusia yang produktif mendukung 

tujuan organisasi, akan tetapi  juga menciptakan  suatu kondisi yang lebih baik 

guna meningkatkan potensi dan motivasi sumber daya manusia dalam berkaya 

Sedangkan pelaksanaan fungsi sumber daya manusia lainnya seperti 

kompensasi perlindungan dan hubungan tenaga kerja yang baik akan dapat 
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menimbulkan stimulus yang mendorong meningkatnya motivasi kerja sumber 

daya manusia. 

2.2 Strategi 

Strategi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah cara/ langkah yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dikandung maksud bahwa 

cara/langkah peningkatan kinerja pegawai di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten 

Pinrang sangat mendasar untuk dilaksanakan, sehingga apabila tidak dilaksanakan 

strategi tersebut maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan akan 

mengalami kendala/hambatan, sehingga akan menurunkan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja Pegawai yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu 

khususnya dan pegawai Pemerintah Daerah pada umumnya. 

Sedarmayanti (2007) mengungkapkan perkataan “stratejik” diartikan 

sebagai teknik, taktik dan kiat. Stratejik dalam manajemen berarti kiat, cara dan 

taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi 

manajemen, terarah pada tujuan stratejik organisasi. 

Selanjutnya menurut Sedarmay anti, terdap at lima aspek penting dalam 

manajemen stratejik, yaitu : 

a. Manajemen stratejik merupakan proses pengambilan keputusan. 

b.  Keputusan yang ditetapkan bersifat mendasar, penting dan 

menyeluruh  terutama  tujuan  dan  cara  melaksanakan  atau  mencap 

ainya. Pembuatan keputusan harus dilakukan dengan melibatkan 

pimpinan sebagai penanggungjawab utama pada keberhasilan atau 

kegagalan organisasi. 
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c. Pengimplementasian keputusan sebagai strategi organiasi untuk 

mencapai tujuan stratejik dilakukan seluruh jajaran organisasi, 

seluruhnya harus mengetahui dan menjalankan peran sesuai 

wewenang dan tanggungjawab masing-masing. 

d. Keputusan yang ditetapkan manajemen puncak harus 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk 

kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan terarah pada tujuan stratejik 

organisasi. 

Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner seperti 

yang dikutip dalam Rangkuti (1998:4) menyatakan bahwa strategi merupakan 

respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman 

eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi 

organisasi. 

1) Strategi Pemerintahan 

Strategi merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Secara umum 

strategi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

organisasi/perusahaan. Strategi dapat juga diartikan sebagai petunjuk 

umum dimana suatu organisasi merencanakan untuk mencapai tujuannya. 

Dalam bentuk dasarnya suatu oragnisasi mengembangkan strateginya 

dengan menghubungkan antara  

Mulgan (2006:8) dalam Suwarsono (2012) secara tegas 

mengatakan“goverments’ roles as servants are fraught with ambigulties 
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and these ambigutities have become morw acute as govermments’ power 

have grown, All goverments have interests that are different from thore 

of the public” 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Mintzberg (1994: 397-

416; 1989: 93-300): dalam Suwarsono (2012) ketika ia mengkaji 

keterkaitan antara strategi dan konteks formulasinya. Tidak ada 

organisasi perusahaan ataupun pemerintahan yang sepenuhnya bisa bebas 

dari politik. 

Fungsi utama negara menurut Milliband (1969: 4) dalam 

Sumarsono (2010) adalah melalukan akomodasi dan rekonsiliasi ragam 

kepentingan masyarakat. Dengan demikian hasil akhir keputusan tidak 

memihak pada kepentingan salah satu kelompok masyarakat tertentu. 

Terdapat distribusi kekuasaan. Dengan kata lain, tidak satu pun yang 

memiliki posisi dominan. Wujud riilnya negara memberikan sejumlah 

layanan publik untuk masyarakat secara adil. 

Negara oleh Mulgan (2006: 43-77) dalam Suwarsono (2012) 

disebutnya sebagai “the servant state” yang memberikan layanan utama 

berupa proteksi keamanan individu dan masyarakat, kesejahteraan, 

keadilan, serta kebenaran dan pengetahuan. Lay anan dilihatnya sebagai 

esensi ada tidaknya negara. Namun demikian juga diketahui bahwa dalam 

praktiknya pemerintah tidaklah selalu demikian, seperti yang diwacankan 

(Carnoy 1984: 11). Ketika negara berhasil memenuhi berbagai layanan 

publik yang dibutuhkan masyarakat legitimasi negara meningkat. 
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Masyarakat mengakui kehadirannya demikian sebaliknya. 

2) Manajemen Strategi Pemerintahan 

Dalam bukunya Bryson (2007/1988a, 2004) dalam Suwarsono 

(2012) dan artikel yang terbit dalam jurnal Long Range Planning (1988) 

lebih banyak menguraikan proses bagaimana strategik organisasi publik 

didesain tanpa sama sekali menyebut isi (tipologi) strategi. Proses inti 

mendesain strategi visi misi, lingkungan eksternal, lingkungan internal dan 

strategi yang diuraikan amat serupa dengan yang dengan proses yang 

ditemukan berbeda yang kurang lazim ditemukan pada proses 

penyusunan strategi pada perusahaan. 

Bryson (2007/1988a,1988b) dalam Suwarsono (2012) juga 

mengemukakan delapan proses yang merupakan komponen dalam 

mendesain strategi untuk organisasi publik : 

1. Persetujuan awal proses perencanaan strategis 

2. Mandat organisasi 

3. Misi dan nilai- nilai organisasi 

4. Analisis lingkungan eksternal 

5. Lingkungan Internal 

6. Identifikasi isu strategis 

7. Rumusan strategi 

8. Rumusan visi organisasi di masa depan. 

Dalam penyusunan SCC Bryson (2007-1988) memulai dengan 

terlebih dahulu melakukan evaluasi untuk mengenali kelebihan dan 
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kekurangan proses merancang strategi yang selama ini berlaku dalam 

organisasi bisnis. Ia membedakan dalam sembilan mazhab kemudian 

mengelompokkannya dalam enam kategori yaitu : 

1. Model Hervard 

2. Sistem perencanaan strategis 

3. Pendekatan manajemen pemangku kepentingan (Stakeholder) 

4. Pendekatan isi portofolio model dan ananlisi persaingan 

5. Manajemen isu strategis 

6. Strategi proses negosiasi strategis, logika inkrementalisme dan 

inovasi startegis. 

2.3 Tanggung Jawab Karyawan 

Tanggung jawab merupakan konsekuensi dari suatu wewenang yang 

dimiliki oleh seorang karyawan. Wewenang adalah hak untuk melakukan 

sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu agar tercapai tujuan tertentu (Handoko, 2003:171). Dari wewenang yang 

dimiliki, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, karyawan harus 

mau menerima konsekuensi logis dari tindakannya tersebut. Konsekuensi logis 

tersebut sering disebut dengan istilah tanggung jawab. 

Definisi tanggung jawab (Handoko, 2003:176) adalah kewajiban untuk 

melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang 

manajer untuk mendelegasikan tugas atau fungsi tertentu. 

Dengan kata lain tanggung jawab merupakan suatu bentuk kewajiban 

dari seorang bawahan untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan 
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kepadanya dengan jalan menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang telah 

ditentukan oleh pimpinan atau organisasi. 

Tanggung jawab dalam cakupan yang luas dapat berupa tanggung jawab 

terhadap pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab kepada pimpinan atau atasan, 

tanggung jawab kepada perusahaan, serta tanggung jawab sosial (kepada 

masyarakat). Bentuk tanggung jawab karyawan secara langsung berhubungan 

dengan pekerjaannya, pimpinan maupun perusahaan, sedangkan tanggung jawab 

tidak langsung biasanya berhubungan dengan dampak sosial pada masyarakat 

akibat dari pekerjaan yang ia lakukan. 

2.4 Kinerja  

Menurut Maharjan (2012), kinerja adalah suatu hasil yang dicapai karena 

termotivasi dengan pekerjaan dan puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan. 

Tiap individu cenderung akan dihadapkan pada hal-hal yang mungkin tidak 

diduga sebelumnya di dalam proses mencapai kebutuhan yang diinginkan 

sehingga melalui bekerja dan pertumbuhan pengalaman, seseorang akan 

memperoleh kemajuan dalam hidupnya. 

Ada 3 faktor utama yang berpengaruh pada kinerja yaitu individu 

(kemampuan bekerja), usaha kerja (keinginan untuk bekerja),  dan dukungan 

organisasional (kesempatan untuk bekerja). Sumber daya manusia pada suatu 

organisasi adalah yang merancang, menghasilkan dan meneruskan pelayanan-

pelayanan. Karena salah satu sasaran dari manajemen sumber daya manusia 

adalah menciptakan kegiatan-kegiatan yang merupakan kontribusi menuju 

superior organization performance. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 

2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dikemukaan bahwa 

Penialaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis 

yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran pegawai dan perilaku kerja 

PNS. Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada 

satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 

Adapun Anwar Prabu Mangkunegara (2009: 75) mengemukakan bahwa 

indikator kinerja, yaitu :  

1. Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa 

yang seharusnya dikerjakan.  

2. Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu 

harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap 

pegawai itu masing-masing.  

3. Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan 

pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.  

4. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. 

Menurut Corvellec (1997-2001) dalam David dan Ricard (2007) kinerja 

adalah tentang mencapai sasaran-sasaran sulit, sekaligus cara melahirkan kinerja 

yang terukur. Maka menucul sebuah kerangka dua kategori yang mewadahi apa 

dan bagaiman kinerja itu yang pertama biasanya mencakup sasaran-sasaran sulit 

yang akan menjadi dasar penilaian perusahaan oleh pihak luar, sdangkan yang 

kedua terkait dengan pencapaian nilai-nilai dan perilaku yang dinyatakan penting 
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oleh perusahaan. 

Manfaat penilaian kinerja pegawai ditinaju dari beragam perspektif 

pengembangan lembaga, khususnya manajemen sumber daya manusia seperti 

dijabarkan Manguprawira (2004:224) dalam Abdul (2015) sebagai berikut: 

a. Perbaikan kinerja 

b. Penyesuaian kompensasi 

c. Keputusan penempatan 

d. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

e. Defisiensi proses penemp atan staf 

f. Ketidakakuratan informasi 

g. Kesalahan rancangan pekerjaan 

h. Kesemp atan kerja yang sama 

i. Tantangan – tantangan eksterna 

j. Umpan balik pada SDM 

Lebih lanjut Kasmir (2016) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku kerja sebagai berikut: 

a. Kemampuan dan keahlian 

Merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian maka 

karyawan akan dap at menyelesaikan pekerjaannya secara benar, sesuai dengan 

yang telah ditetapkan.  Artinya karyawan yang memiliki kemampuan dan 

keahlian yang lebih baik, akan menunjukkan kinerja yang baik,  demikian  

sebaliknya karyawan yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam 
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melaksanakan pekerjaan, akan memberikan hasil yang kurang baik sehingga 

karyawan tersebut menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dengan demikian 

kemampuan dan keahlian akan mempengaruhi kinerja seseorang. 

b. Pengetahuan 

Seseorang yang memiliki pengetahuan pekerjaan secara baik akan 

memberikan hasil pekerjaan yang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya 

dengan mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan akan memudahkan seseorang 

untuk melakukan pekerjaannya, demikian pula sebaliknya jika seseorang 

karyawan tidak atau kurang memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya, maka 

akan mengurangi hasil maupun kualitas pekerjaannya yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kinerjanya. 

c. Rancangan Kerja 

Merupakan rancangan pekerjaan yang akan memudahkan karyawan 

dalam mencap ai tujuannya. Artinya jika suatu pekerjaan memiliki rancangan 

yang baik, maka akan memudahkan karyawan untuk menjalankan pekerjaan 

tersebut secara tepat dan benar. Pada dasarnya rancangan pekerjaan disusun 

untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

d. Kepribadian 

Yaitu kepribadian atau karakter yang dimiliki seseorang. Setiap orang 

memiliki karakter atau kepribadian yang berbeda satu sama yang lainnya. 

Seseorang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha melakukan 

pekerjaan secara sunguh-sungguh dan dengan penuh tanggungjawab sehingga 

hasil pekerjaannya baik. Sedangkan karyawan yang memiliki kepribadian atau 
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karakter yang buruk akan bekerja secara tidak sungguh-sungguh dan kurang 

bertanggungjawab sehingga hasil pekerjaannya tidak atau kurang baik dan tentu 

saja akan mempengaruhi kinerja yang buruk pula. 

e. Motivasi kerja 

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan 

pekerjaan. Jika karyawan memiliki dorongan yang kuat dalam dirinya atau 

dorongan dari luar dirinya (misalnya pihak perusahaan atau organisasi), maka 

karyawan akan terangsang atau terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik. 

Makin termotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan maka 

kinerjanya akan meningkat, demikian pula sebaliknya makin tidak termotivasi 

seseorang untuk melakukan pekerjaannya, maka kinerjanya akan menurun. 

f. Kep emimp inan 

Kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimp in dalam 

mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan sesuatu 

tugas dan tanggungjawab yang diberikannya. Sebagai Contoh perilaku pemimp 

in yang menyenangkan, mengayomi, mendidik dan membimbing akan membuat 

karyawan senang akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh atasannya, 

demikian pula sebaliknya. 

g. Gaya Kepemimpinan 

Merupakan gaya atau sikap seorang pemimpin dalam menghadapi atau 

memerintahkan bawahannya. Sebagai contoh gaya atau sikap seorang 

pemimpin yang demokratis tentu berbeda dengan gaya pemimpin yang 

otoriter. Dalam prakteknya gaya kepemimpinan dapat  diterapkan  sesuai  
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dengan  kondisi   organisasinya.   Gaya kepemimp inan atau sikap pemimp in 

dap at mempengaruhi kinerja karyawan. 

h. Budaya Organisasi 

Merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dan 

dimiliki oleh  suatu organisasi atau perusahaan. Kebiasaan- kebiasaan atau 

norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan diterima secara umum 

serta harus dipatuhi oleh segenap anggota suatu perusahaan atau organisasi.  

Kepatuhan anggota organisasi untuk menuruti atau mengikuti kebiasaan atau 

norma ini akan mempengaruhi kinerja seseorang maupun kinerja organisasi. 

i. Kepuasan Kerja 

Merupakan perasaan senang atau gembira, atau perasaan suka 

seseorang sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan. Jika karyawan 

merasa senang atau gembira atau suka untuk  bekerja, maka hasil pekerjaannya 

pun akan berhasil baik, demikian pula sebaliknya. 

j. Lingkungan Kerja 

Merupakan suasana atau kondisi di sekitar lokasi tempat bekerja. 

Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, layout, sarana dan prasarana, serta 

hubungan kerja dengan sesame rekan kerja. Jika lingkungan kerja dapat 

membuat suasana nyaman dan memberikan ketenangan maka akan membuat 

suasana kerja yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja 

seseorang menjadi lebih baik, karena bekerja tanpa gangguan. 

k. Loyalitas 

Merupakan kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela 
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perusahaan atau organisasi tempat bekerjanya. Kesetiaan ini ditunjukkan 

dengan terus bekerja sungguh-sungguh sekalipun perusahaan atau 

organisasinya dalam kondisi kurang baik. Karyawan yang setia tidak akan 

membocorkan rahasia perusahaan atau organisasi kepada pihak lain. Karyawan 

yang setia atau loyal tentu akan dapat mempertahankan ritme kerja, tanpa 

terganggu dari pihak pesaing. Loyalitas akan terus membangun agar terus 

berkarya menjadi lebih baik, dengan merasa bahwa perusahaan atau organisasi 

seperti miliknya sendiri dan karyawan tersebut menyadari bahwa dia 

merpukan bagian dari perusahaan atau organisasinya. 

l. Komitmen 

Merupakan kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau 

peraturan perusahaan dalam bekerja. Komitmen juga dapat diartikan 

kepatuhan karyawan kepada janji-janji yang telah dibuatnya. Atau dengan kata 

lain komitmen merupakan kepatuhan untuk menjalankan kesepakatan yang 

telah dibuat. Dengan mematuhi janji atau kesepakatan tersebut membuat 

karyawan akan selalu bekerja dengan baik dan akan merasa bersalah jika tidak 

dapat menepati janji atau kesepakatan yang telah dibuatnya. 

m. Disiplin Kerja 

Merupakan usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya 

secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja dalam hal ini dapat berupa waktu, 

misalnya masuk kerja tepat waktu. Disiplin dalam mengerjakan apa yang 

diperintahkan kepadanya sesuai dengan perintah yang harus dikerjakan. 

Penilaian kinerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak jauh 
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berbeda dengan karyawan atau pegawai di Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan pegawai swasta. Penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil 

Negara (ASN) diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah 

yang berlaku untuk seluruh Pegawai ASN di seluruh Indonesia. Sedangkan 

bagi pegawai swasta lebih banyak mengacu pada peraturan kepegawaian 

yang berlaku pada masing-masing perusahaan. 

2.5 Aparatur Sipil Negara 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri 

dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK). Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil 

Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan  tugas pemerintahan. 

Dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, diatur bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak memp eroleh  : 

(a) gaji, tunjangan dan fasilitas; (b) cuti; (c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 

(d) perlindungan; dan (e) pengembangan kompetensi. Sedangkan hak Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur pada pasal 22 yaitu (a) gaji, 

dan tunjangan; (b) cuti; (c) perlindungan;  dan  (d)  pengembangan kompetensi. 
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Pegawai Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) mempunyai kewajiban 

sebagai diatur pada pasal 23 sebagai berikut: 

a. Setia dan taat pada pancasila, undang-undang dasar negara republik 

indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik indonesia, dan 

pemerintah yang sah. 

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang. 

d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas 

kedinasan  dengan  penuh  pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan 

tanggung jawab. 

e. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan 

dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar 

kedinasan. 

f. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia 

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republik 

indonesia. 

Sesuai pasal 11 Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, 

tugas pegawai aparatur sipil negara adalah: 

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 
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c. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik indonesia 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya pegawai aparatur sipil negara adalah: 

1. Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. 

2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 

3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya. 

4. Diberi gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

1). Penelitian Rahmawati Halim (2014) yang berjudul “Analisis Strategi 

Peningkatan Kinerja Bagian Sekretariat Pada Dinas Pendidikan, Pemuda 

dan Olah Raga Kabupaten Banggai.” Metode penelitian yang digunakan 

yaitu metode penelitian deskriptif, dengan populasi seluruh Pegawai  

Bagian Sekretariat Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan  Olah  Raga 

Kabupaten Banggai. Samp el ditarik secara non probability samp ling 

dengan penetap an anggota sampel ditentukan dengan teknik sampling 

jenuh. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis SWOT. 

2). Sungkem (2010), penelitian berjudul Strategi  Peningkatan  Kinerja 

Pegawai Kecamatan Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya di 

Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul. Tujuan penelitian ini 

adalah  untuk mengatahui target kinerja yang telah dicap ai Kecamatan 

Purwosari pada saat ini, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai kecamatan dan untuk mengetahui strategi peningkatan 

kinerja yang akan digunakan.  Penelitian  ini menggunakan metode 
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diskriptif dengan penelitian studi kasus. Tehnik yang digunakan dalam 

pegumpulan data berupa studi pustaka, inteview dan observasi sedangkan 

alat analisa data yang digunakan adalah analisis SWOT. 

3). Sutowo (2014) penelitian berjudul Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai 

Negeri Sip il di Kantor Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan. Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui penyebab kinerja 

pegawai yang kurang optimal di Kantor Kelurahan Ploso Kecamatan 

Pacitan Kabupaten  Pacitan. (2) untuk mengetahui strategi yang tepat 

untuk meningkatkan kinerja pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan 

Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan 

penelitian ini adalah analisis diskriptif dan analisis SWOT. Tehnik 

pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara 

dan FGD. 

2.7 Kerangka Konsep 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas tentang rujukan teori dan 

kepustakaan yang dianggap relevan dengan penelitian ini, maka digambarkan 

bagan yang ditarik dari permasalahan yang akan diteliti. Strategi Peningkatan 

Kinerja Pegawai merujuk pada teori Menurut David (2011:5) Manajemen 

strategis dapat di definisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, 

mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional 

yang memampukan sebuah organisasi mecapai tujuannya. Jadi manajemen 

strategis adalah suatu perumusan atau tindakan yang berfokus pada tujuan 

manajemen di dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian Faktor Faktor yang 
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Tanggung Jawab dan Strategi Peningkatan Kinerja 
Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Mattiro Bulu 

Kabupaten Pinrang”.

Tanggung Jawab

Strategi

mempengaruhi kinerja pegawai dititikberatkan pada pendapat Anwar Prabu 

Mangkunegara (2009: 75) yang mengemukakan bahwa indikator kinerja Kualitas 

kerja, Kuantitas kerja , Pelaksanaan tugas, dan Tanggung jawab. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Moleong (2007), Definisi penelitian kualitatif adalah riset yang 

memberikan penggabaran yang jelas mengenai subjek dalam penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif ini melakukan kajian yang holistik (menyeluruh) sehingga 

dalam metode penelitian kualitatif cenderung penelitian dilakukan dalam kurun 

waktu yang panjang. 

Metode yang digunakan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan 

Taylor dalam Moleong (2006), paradigma kualitatif diartikan sebagai penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa katatertulis dan lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati dan bertujuan untuk menyambungkan pengetahuan 

secara mendalam mengenai objek penelitian. 

3.2 Metode Penelitian dan Obyek Penelitian 

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian tesis ini adalah Kantor 

Kecamatan dan pegawai di Kantor Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. 

Metode Kualitatif dipilih karena lebih mampu menemukan definisi situasi 

dan gejala sosial dari subyek perilaku, motif-motif subyek, perasaan dan emosi 

orang yang diamati merupakan definisi situasi subyek yang diteliti. Maka 

subyek akan dapat diteliti secara langsung. Selain metode ini dapat meningkatkan 

pemahaman peneliti terhadap cara subyek memandang dan menginterprestasikan 

kehidupannya karena itu berhubung dengan subyek dan dunianya sendiri dalam 

dunia yang tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti. 

3.3 Kerangka Penelitian 
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Pola pikir penelitian ini bermula dari adanya pengamatan peneliti tentang 

kinerja Pegawai Kecamatan Mattiro Bulu yang belum optimal/maksimal  dalam  

melaksanakan  tugas dan fungsinya, kemudian dibuat perumusan masalah, 

selanjutnya dilakukan pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder. 

Model Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006) penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati dan bertujuan untuk menyambungkan pengetahuan secara mendalam 

mengenai objek penelitian. Dari berbagai identifikasi strategi untuk 

menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada, strategi pada tahap awal 

dikemukakan pada setiap fungsi yang akan dianalisis, tahap selanjutnya adalah 

tahap pembahasan. Pada tahap ini akan dilakukan analisis lanjutan untuk memilih 

strategi yang terbaik, yang akan menjadi rekomendasi dalam kesimpulan tesis ini, 

dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kecamatan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai kecamatan. 

3.4 Pengumpulan Data 

Jenis Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

responden. 

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelusuran 

dan pengkajian dokumentasi berupa data-data yang ada di Kecamatan 

Mattiro Bulu, seperti dokumen hasil pembangunan, pelayanan, peraturan 

perundang-undangan dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang diadakan. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara mendalam.  Untuk memperoleh informasi yang dijadikan data 

utama dari penelitian, peneliti melakukan teknik wawancara dengan 

responden serta pihak lain yang terkait dengan data yang dibutuhkan. 

Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara dilakukan dengan mengunakan 

wawancara mendalam yang diartikan sebagai upaya untuk menemukan 

pengalaman-pengalaman informan dari topik tertentu atau situasi yang 

dikaji. Oleh karena itu, dalam melaksanakan wawancara untuk mencari 

data digunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa 

informasi. (Rulam Ahmadi: 2005: 71.) Kedua pendekatan dalam kegiatan 

wawancara tersebut di atas dilakukan secara fleksibel, artinya disesuaikan 

dengan situasi yang sedang berlangsung. Agar wawancara dapat dipelajari 

kembali secara cermat, dan untuk mencapai obyektifitas data yang 

dipeoleh dari hasil wawancara, dalam arti tidak bias dan bebas dari 

pengaruh pemikiran dan penafsiran pribadi peneliti, peneliti melakukan 

penggalian dan pelacakan sampai sedalam–dalamnya mengenai data yang 

diperlukan.  

b) Observasi, Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki (Sutrisno 

Hadi: 1994 :136.). Sedangkan Kartini Kartono mengatakan bahwa 

observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena 

sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan 

(Kartini Kartono: 1990:157).  
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c) Dokumentasi, Sebagai bagian dan metode lapangan peneliti dapat 

menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainya, karena 

kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumendokumen 

ini sering menjelaskan bagian aspek situasi tersebut. 

d) Perangkat Fisik, yaitu peralatan teknologi, alat atau instrument, pekerjaan 

seni atau beberapa bukti fisik lainnya. Perangkat semacam itu bisa 

dikumpulkan sebagai bagian dari kunjungan lapangan. Perangkat fisik 

mempunyai relevansi kurang potensial dalam studi kasus yang paling 

lazim. Namun demikian, bilamana relevan perangkat tersebut bisa menjadi 

komponen penting dalam keseluruhan kasus yang bersangkutan. (Yin, 

2013 :117-118) 

3.6 Keakuratan Penelitian 

Menurut Lexy J. Moleong (2012: 330) triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap dua itu. 

Sedangkan Denzin (dalam Lexy J. Moleong, 2012: 330) membedakan empat 

macam triangulasi sebagai Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik dan teori. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Moleong (2012:103) menjelaskan analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang 

signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan 
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diantara dimensi-dimensi uraian. 

Menurut Marshall dan Rossmaan dalam Widji (2008), tahapan analisis 

data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:  

a) Mengorganisasikan data 

b) Pengelompokan berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban 

c) Menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data 

d) Mencari alternative penjelasan bagi data 

e) Menulis hasil penelitian 

3.7 Informan Penelitian 

Subjek Penelitian adalah pelaku/pihak yang akan terlibat dalam penelitian 

dalam hal ini informan penelitian. Adapun Informan penelitian adalah: 

a) Camat Kecamatan Mattiro Bulu yang akan menjadi informan kunci pada 

penelitian ini, mengingat kedudukannya sebagai kepala wilayah 

kecamatan tersebut yang akan memberikan deskripsi dan pandangannya 

terkait bagaimana upaya Pemerintah Kecamatan dalam meningkatkan 

kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Mattiro Bulu. 

b) Representasi dari pegawai Kantor Kecamatan Mattiro Bulu dengan 

perkiraan jumlah sekitar 34 orang. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SKPD Kecamatan Mattiro Bulu merupakan salah satu Kecamatan dari 12 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang yang secara rinci mempunyai batasan-

batasan administrasi wilayah sebagai berikut: 

1.Sebelah Utara  :  Kecamatan Watang Sawitto 

2.Sebelah Selatan  :  Kecamatan Suppa 

3.Sebelah Timur  :  Kebupaten Sidrap. 

4.Sebelah Barat  :  Kecamatan Lanrisang  

Kecamatan Mattiro Bulu  yang berada di Sebelah Utara Kabupaten 

Pinrang dengan luas wilayah sekitar 4395,85 Km². dan berada pada ketinggian 0 - 

100 meter di atas permukaan laut (dpl).  

Luas dan Batas Wilayah 

 Kecamatan Mattiro Bulu yang terhampar seluas 4395,85 Km² merupakan 

salah satu dari 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Pinrang dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara :  Kecamatan Watang Sawitto 

Sebelah Selatan :  Kecamatan Suppa 

Sebelah Timur :  Kebupaten Sidrap. 

Sebelah Barat :  Kecamatan Lanrisang  
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Pembagian Wilayah 

Kecamatan Mattiro Bulu terbagi atas 7 desa dan 2 kelurahan dengan luas 

4.194 Ha, masing-masing adalah sebagai berikut : 

1.  Desa Makkawaru 

2.  Desa Pananrang    

3.  Desa Alitta     

4.  Kelurahan Padaidi  

5.  Kelurahan Manarang 

6.  Desa Padaelo 

7.  Desa Padakkalawa 

8.  Desa Marannu 

9.  Desa Bunga 

Dataran  dan Topografi 

Wilayah Kecamatan Mattiro Bulu terletak pada ketinggian antara 64 meter 

sampai dengan 116 meter di atas permukaan laut. Hampir keseluruhan wilayah 

kecamatan ini bertopografi datar.  
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Jumlah Penduduk Kecamatan Mattiro Bulu sebagai berikut  : 

No Desa/Kelurahan 

Penduduk 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. Makkawaru 1600 1615 3215 

2. Pananrang 1754 1229 2983 

3. Alitta 1166 1313 2479 

4. Padaidi 1919 2069 3988 

5. Manarang 1563 1834 3397 

6. Padaelo 919 1737 2655 

7. Padakkalawa 2593 2189 4782 

8. Marannu 760 754 1514 

9. Bunga 610 790 1400 

Jumlah 12884 13529 26413 

4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

  Tugas Pokok Camat adalah memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pembinaankehidupan bermasyarakat serta 

pelayanan umum di kecamatan. Dalammelaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Camatdibantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang terdapat di 

dalam strukturorganisasi Kecamatan Mattiro Bulu. Berikut struktur 

pemerintahan Kecamatan Mattiro Bulu 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi. Sumber: LKJiP Kecamatan Mattiro Bulu 

Sumber Daya Mattiro Bulu 

  Potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah organisasi 

sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan 

dari organisasi tersebut. Karena kemampuan dan kapasitas sumber daya 

manusia yang dimiliki akan memberikan kontribusi yang besar terhadap 

keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dikerjakan.  

  Berikut sumber daya aparatur yang dimiliki pada Kecamatan 

Mattiro Bulu akan diuraikan sebagaimana tabel dan diagram di bawah ini : 
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Tabel 4.1 

Keadaan Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan 

 

Tabel 4.2 

Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 

 

 

 

NO Klasifikasi Jabatan Jumlah 

1 Camat  Mattiro Bulu 1 

2 Sekretaris 1 

3 Kepala Seksi  5 

4 Kepala Sub Bagian 2 

5 Staf 12 

 Total 21 

Pendidikan Jumlah 

SLTP / Sederajat 0 

SLTA / Sederajat 9 

D3 (Diploma) 1 

S1 (Sarjana) 10 

S2 (Pasca Sarjana) 1 

Total 21 
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Tabel 4.3 

Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan 

 

Tabel 4.4 

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan 

 

 

Diklat Jumlah 

Belum Pernah 15 

Latpim IV 8 

Latpim III 0 

Latpim II 0 

Total 21 

Golongan Jumlah 

Golongan I 0 

Golongan II 6 

Golongan III 14 

Golongan IV 2 

Total 21 
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4.3 Hasil Penelitian  

Dalam Penelitian ini terdapat 3 bahasan utama yang ingin dicapai yaitu 

Strategi, Tanggung Jawab dan Kinerja. Berikut adalah Informan dalam penelitian: 

1. Camat Mattiro Bulu, AHR 

2. Sekertaris Camat, AM 

3. Staf Camat, MJ 

4. Kasi PMD/K, MS 

5. Kasubag Kepegawaian, DI 

4.3.1 Tanggung Jawab Pegawai Kecamatan Mattiro Bulu 

 Menurut Sudarmanto (2009, hal.36) Tanggung jawab kerja adalah 

melakukan pekerjaan secara tuntas, tidak menunda-nunda waktu, sehingga 

pekerjaan lebih meningkat, bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan. Indikator 

tanggung jawab dapat dijadikan tolak ukur dalam tanggung jawab kerja, yaitu: 

1) Pengunaan waktu dalam bekerja Pengunaan waktu dalam kerja merupakan 

tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut 

koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tertunda untuk 

aktivitas lain. Pengunaan waktu dalam kerja  meliputi tingkat ketidakhadiran, 

keterlambatan, waktu kerja efektif/ jam kerja hilang.  

2) Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja Organisasi merupakan kumpulan 

orang yang terikat oleh aturan main dan etika organisasi untuk mencapai tujuan 
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organisasi. Organisasi biasanya terdiri pengelompokan tugas dan fungsi yang 

masing-masingnya membentuk satuan tugas/kerja tertentu. 

3) Intergitas Intergritas adalah sutau kesadaraan terpadu dan pelayanan terdalam 

atas suatu proses yang pernah dialami dengan suatu cara yang melampaui 

krativitas, nilai-nilai, keterampilan-keterampilan dan emosi, serta daya analisis 

rasional. 

Matriks Hasil Wawancara Tanggung Jawab 

Pertanyaan 

Jawaban 

Camat Sekcam Staf Camat 
Kasubag 

Kepegawaian 
Kasi PMD/K 

Bagaimana bapak/ibu 

mengawasi pegawai 

dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya? 

tentu berdasar 

ceklok harian 

dari cara ia 

bekerja 

tentu dari cara dia 

bekerja dan hasil 

kerjanya 

bagaimana 

dari kemauannya 

menyelesaikan 

pekerjaan 

dari 

bagaimana ia 

menyelesaikan 

tugas dan 

tanggung 

jawabnya 

Bagaimana kriteria 

pegawai yang baik 

menurut anda? 

Yang mau bekerja 

yang selalu 

siap sedia 

untuk segala 

perintah 

yang mau bekerja 

dan 

menyelesaikan 

pekerjaannya 

dengan baik 

yang mau 

bekerja 

yang pasti 

disiplin dan 

mau bekerja 

Adakah 

reward/penghargaan bagi 

pegawai yang telah 

menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik? 

Belum ada dalam 

bentuk piagam atau 

penghargaan 

belum ada belum ada belum ada 
saat ini belum 

ada 

Jika ada pegawai yang 

terpengaruh dengan 

masalah yang terjadi 

dalam keluarganya dan 

terbawa dalam 

mengerjakan tugas dan 

fungsinya, bagaimanakah 

seharusnya anda sebagai 

pimpinan menyikapi hal 

tersebut? 

Sebagai pimpinan 

berkewajiban 

mencarikan solusi 

terbaik. 

seharusnya 

jiwa ASN 

yang berjiwa 

profesional 

yaitu dapat 

membedakan 

yang mana 

pekerjaan 

dan hal 

pribadi 

ya seharusnya 

tidak boleh 

begitu, harus tau 

membedakan 

pekerjaan dan 

pribadi 

saya harap tidak 

ada yang begitu 

namun sulit 

dipungkiri bahwa 

terkadang ada 

orang yang sulit 

membedakan 

lingkungan kerja 

dan pribadi 

seharusnya 

masalah dari 

luar tidak 

perlu 

dilibatkan 

dalam urusan 

pekerjaan 



46  

 
 

Bagaimana anda 

memotivasi pegawai 

untuk bekerja dengan 

baik? 

Sebagai pimpinan 

tentunya tidak 

menutup mata 

Ketika ada pegawai 

yang dapat bekerja 

dengan baik. 

selaku 

sekcam, saya 

mendukung 

segala 

keputusan 

camat dalam 

memotivasi 

pegawai 

saling membantu 

rekan 

sama sama 

mendukung 

saya rasa itu 

tugas dan 

tanggung 

jawab 

pimpinan, 

sesama rekan 

ya seharusnya 

saling 

mendukung 

Menurut anda, bagaimana 

beban kerja yang dimiliki 

oleh setiap pegawai? 

Apakah sepadan dengan 

gaji ?  

ya, mesti di akui 

bahwa ada yang 

sepadan dan 

pastinya ada yang 

tidak 

sepadan 

Beban kerja yang 

diterima tidak 

bisa diprediksi 

ya, ada yang 

banyak ada juga 

yang tidak. 

Belum Sepadan 
menurut saya 

sepadan 

Menurut anda, apa yang 

membuat sulit untuk 

menjalankan tanggung 

jawab sebagai pegawai 

kantor kecamatan? Boleh 

jelaskan kesulitan yang 

dialami selama menjadi 

pegawai di kantor 

kecamatan? 

dari pegawai itu 

sendiri, bagaimana 

pribadinya, 

bagaimana 

keinginannya untuk 

menyelesaikan 

tanggung jawabnya.  

Terkadang 

ada 

pekerjaan 

yang tidak 

sesuai 

dengan 

Pendidikan 

dan skill 

yang dimiliki 

pegawai. 

Ada, banyak hal 

yang 

menyebabkan. 

Mungkin karena 

memang 

pribadinya yang 

malas atau ada 

pengaruh/masalah 

lain diluar jadi 

tidak focus. 

Tidak sulit 

selama focus dan 

mau bekerja 

Masih banyak 

pegawai yang 

lebih banyak 

tugas 

tambahannya 

dibanding 

tugas 

pokoknya. 

 

Dalam hal ini, wawancara bersama Camat Mattiro Bulu, AHR terkait 

tanggung jawab pegawai, dimana beliau mengatakan bahwa: 

“saat ini pegawai kantor kecamatan masih perlu melatih kedisiplinan, ketepatan 

kerja dan harus bekerja tuntas. Walau diakui, saat ini yang paling penting adalah 

pegawai yang mau bekerja, tapi yang perlu diingat, kehadiran tepat waktu dan 

bersiap bekerja. Karena kantor kecamatan itu hadir untuk melayani masyarakat, 

jadi kita harus siap kapanpun. Jangan sampai ada masyarakat yang butuh dilayani 

tapi yang melayani belum ada ditempat.”(14/4/2022, Kantor Kecamatan Mattiro 

Bulu) 

Hasil wawancara diatas telah dinyatakan bahwa masih perlu adanya 

peningkatan disiplin pegawai. Selain itu, MJ selaku Staf Kantor Kecamatan 

Mattiro Bulu juga mengatakan bahwa: 

“terkadang ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Pendidikan dan skill yang 

dimiliki. Jadi terkadang hal ini yang menyebabkan pegawai lalai dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya” (14/4/2022, Kantor Kecamatan Mattiro Bulu) 
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Hasil wawancara bersama MS selaku Kasi PMD/K pada Kantor Kecamatan 

Mattiro Bulu juga menuturkan bahwa: 

“masih ada pegawai yang lalai melaksanakan tanggung jawabnya karena 

cenderung lebih banyak pekerjaan tambahan dibanding pekerjaan pokoknya” 

(14/4/2022, Kantor Kecamatan Mattiro Bulu) 

Dari Wawancara diatas menunjukkan fakta bahwa saat ini yang menjadi 

penghambat terlaksananya tanggung jawab pegawai secara efektif dan efisien 

adalah Pendidikan dan skill yang masih belum sesuai dengan jabatan yang 

diemban. Selain itu, adanya beban kerja tambahan yang diakibatkan dengan tidak 

efektifnya analisis jabatan yang dibebankan kepada setiap pegawai sehingga 

beban kerja tambahan cenderung lebih banyak dan menumpuk disbanding dengan 

beban kerja utama yang harus dikerjakan pegawai.  

Mengenai Tanggung Jawab Pegawai, Maka dikenal tugas dan fungsi setiap 

Pegawai berdasarkan jabatannya, yaitu: 

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah. 

 Kantor Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang merupakan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam hal 
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penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain 

tugas tersebut camat juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

 Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi 

integrasi dan sinkoronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 

satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing, serta memberikan 

petunjuk dan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

 Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan struktur organisasi 

Kecamatan Mattiro Bulu Terdiri atas: 

1. Camat 

2. Sekretariat terdiri dari: 

- Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum. 

- Subbagian Program dan Keuangan 

3. Seksi Pemerintahan 

4. Seksi Trantib 

5. Seksi PMD 

6. Seksi Kesra 

7. Seksi Ekonomi 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Berikut Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi camat, sekretaris camat, dan 

seksi dan subbagian di Kantor Kecamatan: 

a. Camat 
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Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

Untuk melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Camat menyelenggarakan fungsi: 

a. Pemberian pelayanan kepada masyarakat; 

b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan kewilayahan di wilayah 

kerjanya; 

c. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di wilayah kecamatan; 

d. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

kewenangan yang dilimpahkan; 

e. Penyiapan data informasi mengenai potensi/profil kecamatan; 

f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan kecamatan; 

g. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan tugas 

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkup 

kecamatan; 

h. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;dan 

i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

Uraian Tugas Camat adalah sebagai berikut: 
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a. Menyusun rencana kegiatan di Kecamatan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

j. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

k. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

l. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

m. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 

n. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan 

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan instansi terkait baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil 

kerja yang optimal; 

p. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan/desa dan 

kecamatan; 

q. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan 

kegiatan dan urusan unit kerja baik pemerintah maupun swasta 

yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kerja kecamatan; 
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r. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

s. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah 

kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban 

umum di wilayah kerja kecamatan; 

t. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang 

tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-

undangan; 

u. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkup 

kecamatan; 

v. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi kelurahan; 

w. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 

pemeliharaan;    

x. Menyusun standar operasional prosedur sesuai Rincian Tugas dan 

melakukan evaluasi standar operasional prosedur; 

y. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan 

umum; 

z. Membina penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat di 

lingkup kecamatan dan melaksanakan evaluasi Survey Kepuasan 

Masyarakat; 

aa. Mengoordinir pelaksanaan program unggulan lingkup Kecamatan; 
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bb. Melaksanakan tugas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah di lingkup 

Kecamatan; 

cc. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah 

Kelurahan; 

dd. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah 

yang ada di Kecamatan; 

ee. Membina penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan; 

ff. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya; 

gg. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Per 

Undang-undangan; 

hh. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

ii. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

b)  Sekretariat Kecamatan 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris kecamatan yang 

mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan 

hukum, penyusunan program dan keuangan, pemerintahan, 

Ketenteraman dan Ketertiban, pembangunan Masyarakat, 
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Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk melaksanakan  tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pengoordinasian penyelenggaraan fungsi dalam lingkup 

Kecamatan; 

b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup 

Kecamatan; 

c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup 

Kecamatan; 

d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup 

Kecamatan;dan 

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan di Kecamatan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
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f. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan 

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan instansi terkait baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, 

masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil 

kerja yang optimal; 

h. Mengoordinasikan seksi-seksi guna memperoleh sinkronisasi dalam 

pelaksanaan tugas; 

i. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian Tugas dan 

melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur lingkup 

Kecamatan; 

j. Membantu Camat merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, 

Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan; 

k. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup 

Kecamatan; 

l. Menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Kecamatan; 

m. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan 

kecamatan hingga terwujud koordinasi, integrasi sinkronisasi dan 

simplifikasi pelaksanaan kegiatan; 

n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, program dan 

keuangan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja; 
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o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi 

umum, kepegawaian dan hukum; 

p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi dan 

keuangan; 

q. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang; 

r. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata 

laksana; 

s. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup 

Kecamatan; 

t. Mengoordinir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi 

Birokrasi dalam lingkup Kecamatan; 

u. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen 

kecamatan; 

v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan 

memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; 

w. Mengoordinir penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan; 

x. Memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup 

Kecamatan; 

y. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Per 

Undang-undangan; 
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z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

aa. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

c)   Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan hukum.  

Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

Hukumsebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 

f. Menjabarkan perintah Sekretaris Kecamatan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 
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g. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala 

Seksi dilingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

h. Menyiapkan rancangan naskah dinas bidang administrasi umum, 

kepegawaian dan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

kebijakan yang ditetapkan pimpinan; 

i. Memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan 

tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, 

perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian kecamatan; 

j. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk 

keperluan rumah tangga Kecamatan sesuai dengan kebutuhan, 

anggaran dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar 

pengadaan barang; 

k. Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan untuk tertib 

administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris 

agar dapat digunakan dengan optimal di lingkungan Kecamatan; 

l. Menyusun rencana dan menyiapkan bahan pembinaan pegawai 

agar berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya; 
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m. Membuat laporan rutin tentang pemutakhiran data pegawai, Daftar 

Urut Kepangkatan dan laporan kepegawaian lainnya demi 

terciptanya tertib administrasi kepegawaian; 

n. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, 

pendidikan dan pelatihan pegawai, Sumpah/Janji pegawai, dan 

peningkatan kesejahteraan pegawai dan urusan kepegawaian 

lainnya; 

o. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 

memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

q. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kecamatan 

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. Menyusun standar operasional prosedur sesuai rincian tugas dan 

melakukan evaluasi standar operasional prosedur; 

s. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat; 

t. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

u. Menyusun dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan 

Evaluasi Jabatan; 

v. Melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen;  
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w. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan 

Kecamatan;  

x. Menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan 

kepemimpinan teknis dan fungsional;  

y. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Per 

Undang-undangan; 

z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

aa. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

d)   Subbagian Program dan Keuangan 

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugasmenyusun 

programdan kegiatan Subbagian, membantu pelaksanaan tugas Sekretaris 

Kecamatan, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan 

urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan,serta 

membuat laporan secara berkala. Uraian Tugas Kepala Subbagian Program 

dan Keuanganadalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 

f. Menjabarkan perintah Sekretaris Kecamatan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

g. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala 

Seksi dilingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

h. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

i. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan akuntansi 

keuangan kecamatan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan 

yang berlaku; 

j. Menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari 

masing-masing seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna 

menghindari kesalahan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan; 
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k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan 

serta pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

l. Menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi 

keuangan; 

m. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang 

program dan keuangan lingkup Kecamatan; 

n. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 

memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi 

belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk 

bahan laporan kepada pimpinan; 

p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

q. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kecamatan 

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

r. Menyusun standar operasional prosedur sesuai Rincian Tugas dan 

melakukan evaluasi standar operasional prosedur; 

s. Mengkompilasi dan mendokumentasikan hasil program unit kerja di 

lingkungan Kecamatan; 

t. Melaksanakan Visi dan Misi serta menetapkan Rencana Strategis; 
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u. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kecamatan; 

v. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 

memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; 

w. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian 

yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; 

x. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kecamatan 

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

y. Menyusun Standar Pelayanan di Subbagian Program dan 

Keuangan; 

z. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Per 

Undang-undangan; 

aa. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

bb. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

e)  Seksi Pemerintahan 

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas 



63  

 
 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. 

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 

f. Menjabarkan perintah Camat terhadap permasalahan dan peraturan 

agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala 

Seksi dilingkungan kecamatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

h. Menyusun standar operasional prosedur sesuai Rincian Tugas dan 

melakukan evaluasi standar operasional prosedur;  

i. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian 

perselisihan antar kelurahan di wilayah kerjanya;  
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j. Memfasilitasi penataan kelurahan dan penyusunan peraturan 

kelurahan;  

k. Mengoordinasikan  kegiatan administrasi kependudukan;  

l. Mengoordinasikan  pelaksanaan inventarisasi asset Pemerintah 

Daearah di tingkat Kecamatan;  

m. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara 

dari tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;  

n. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan 

pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan 

dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan, serta peralihan 

status tanah dari tanah negara menjadi tanah milik sesuai peraturan 

perundang-undangan;  

o. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, 

proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta 

pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi 

kelurahan;  

p. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan 

inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah 

kerjanya;  

q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi 

dan bangunan; 

r. Melaksanakan pelayanan terpadu Kecamatan; 
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s. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada 

bawahan;  

t. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan 

Per Undang-undangan; 

u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

v. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

f) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis 

bidang ketenteraman dan ketertiban.  Uraian Tugas Kepala Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
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e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 

f. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala 

Seksi dilingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

g. Menyusun standar operasional prosedur sesuai Rincian Tugas dan 

melakukan evaluasi standar operasional prosedur; 

h. Melaksanakan  pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;  

i. Mengoordinasikan  pelaksanaan dan penegakan produk hukum 

Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah 

kerjanya;  

j. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;  

k. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan 

dan kenyamanan lingkungan;  

l. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan 

tindak kriminal;  

m. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit 

masyarakat;  

n. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;  
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o. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Per 

Undang-undangan; 

p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

g). Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan 

 Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan masyarakat Desa/ 

Kelurahan.  Uraian Tugas Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat 

Desa/ Kelurahan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan Masyarakat 

Desa/Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
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f. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala 

Seksi dilingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

g. Menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian Tugas dan 

melakukan evaluasi standar operasional prosedur; 

h. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah 

Kecamatan;  

i. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah 

perencanaan pembangunan desa / kelurahan;  

j. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah 

perencanaan pembangunan Kecamatan;  

k. Mengoordinasikan  penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di 

wilayah kerjanya;  

l. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Per 

Undang-undangan; 

m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

h) Seksi Perekonomian 
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Seksi Perekonomian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan teknis bidang perekonomian. Uraian Tugas Kepala Seksi 

Perekonomian adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perekonomian sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 

f. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala 

Seksi dilingkungan kecamatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

g. Menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian Tugas dan 

melakukan evaluasi standar operasional prosedur;  

h. Melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa, perdagangan 

pasar desa, Usaha Ekonomi Desa, dan pemberdayaan masyarakat;  

i. Melaksanakan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka 

meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;  
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j. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan 

Per Undang-undangan; 

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

l. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

i) Seksi Kesejahteraan Rakyat 

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat 

dalam  menyelesaikan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi 

dan pelaporan urusan kesejahteraan rakyat. Uraian Tugas Kepala Seksi 

Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perekonomian sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memparaf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 

f. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala 

Seksi dilingkungan kecamatan baik secara langsung maupun tidak 
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langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk 

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang 

optimal; 

g. Menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian Tugas dan 

melakukan evaluasi standar operasional prosedur; 

h. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan 

Pendidikan Dasar; 

i. Membina dan mengawasi kegiatan program Pendidikan, agama, 

Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan serta 

peranan wanita; 

j. Membina dan mengawasi kegiatan program kesehatan masyarakat, 

fasilitasi penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan dan 

keluarga berencana; 

k. Mencegah penyalahgunaan obat, Narkotika, Psikotropika, Zat 

adiktif dan bahan berbahaya lainnya; 

l. Membina dan mengembangkan ketenagakerjaan dan perburuhan 

serta kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

m. Mengawasi organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat; 

n. Mencegah dan menanggulangi bencana alam dan menanggulangi 

masalah sosial lainnya; 

o. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Per 

Undang-undangan; 
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p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

j) Kelompok Jabatan Fungsional 

 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.  

(1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

kegiatan kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Jabatan fungsional dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang 

disepakati oleh anggota kelompok lainnya. 

(4) Pengangkatan tenaga fungsional dan ketua kelompoknya ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 

(5) Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 

kepada Camat. 

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka sejalan dengan hasil wawancara bersama 

Camat Mattiro Bulu yang mengatakan bahwa: 

“perlu diakui bahwa dalam peningkatan kesadaran pegawai akan tanggung 

jawabnya perlu adanya motivasi berupa reward yang sampai saat ini memang 

belum dilaksanakan. Karena beberapa hal, ya seperti kita tau kalau camat itu 

tidak menentu berapa lama akan menjabat dan siapa lagi penggantinya. Tapi 
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tetap, sebagai pimpinan jika ada pegawai yang berprestasi tetap harus 

diapresiasi” (14/4/2022) 

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sudah 

selayaknya Aparatur Sipil Negara merasa bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan dengan tuntas dan baik tanpa terpengaruh dengan masalah 

pribadi lainnya.  

4.3.2 Strategi Kecamatan Mattiro Bulu 

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Strategi ini akan memp erjelas pemikiran-pemikiran yang analistis, 

realistis, rasional, dan terpadu tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk 

memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka pencap aian Rencana 

Strategis Kecamatan Mattiro Bulu Tahun 2016-2021 perlu dirumuskan strategi 

yang sinergis dan komprehensif. Strategi Kecamatan Mattiro Bulu yang akan 

dilaksanakan selama tahun 2020. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mattiro 

Bulu Kabupaten Pinrang mempunyai maksud sebagai dokumen perencanaan 

pembangunan yang memberikan rumusan strategis, arah kebijakan dan program serta 

kegiatan yang harus dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan guna 

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sekaligus menjadi pedoman oleh 

selurug jajaran di dalam OPD untuk mencapai tujuan organisasi secara 

berkesinambungan. 
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Matriks Hasil Wawancara Strategi 

Pertanyaan 

Jawaban 

Camat Sekcam Staf Camat 
Kasubag 

Kepegawaian 
Kasi PMD/K 

Bagaimana strategi 

yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Kecamatan 

dalam meningkatkan 

kinerja pegawai? 

Tentu yang 

sesuai dengan 

Renstra 

dilandasi dengan 

visi misi 

Kabupaten 

Pinrang. 

Tentu semua 

ada di renstra 

dan tidak 

melenceng 

dari visi misi 

Kabupaten 

Pinrang 

Semua sudah 

jelas ya 

tertuang 

dalam 

Rencana 

Strategi yang 

merupakan 

turunan dari 

visi misi 

Kabupaten 

Pinrang 

Boleh di baca di 

Rencana Strategis 

semua jelas disitu 

Ada tertuang dalam 

Renstra salah 

satunya itu 

mengenai program 

peningkatan kinerja 

pegawai dengan 

pelatihan 

Dari pengamatan anda, 

apakah saat ini strategi 

yang diterapkan oleh 

Pemerintah Kecamatan 

dalam meningkatkan 

kinerja pegawai telah 

berhasil dan berjalan 

baik? Jika ya/tidak, 

mengapa? 

Saat ini perlu di 

optimalkan, 

semua tertera 

dalam renstra 

tahunan kita dan 

Lakip apa apa 

yang perlu di 

perbaiki 

Keberhasilan 

diukur dari 

tingkat 

kinerja dan 

kesejahteraan 

pegawai, jadi 

saat ini 

belum 

optimal. 

Ya, Pegawai 

Kecamatan 

sudah rajin 

masuk 

Ya, namun perlu 

dimaksimalkan 

lagi 

penerapannya. 

Tidak, karena 

masih banyak 

pegawai yang 

belum mengert[ 

tupoksinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



75  

 
 

Dalam hal ini, wawancara bersama camat mengenai penerapan strategi 

dikatakan bahwa: 

“Tentu yang sesuai dengan Renstra dilandasi dengan visi misi 

Kabupaten Pinrang.” 
 

Mengenai hal tersebut maka dijabarkan tujuan di susunnya Renstra 

Kecamatan Mattiro Bulu adalah sebagai berikut. 

1. Menjabarkan program dan kegiatan guna mewujudkan visi misi Kepala Daerah 

Terpilih. 

2. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional 

yang tertuang dalam RENJA OPD. 

3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi serta; 

4. Menetapkan instrument untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 

pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan 

tahunan OPD. 

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik 

yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. 

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari 

kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya 

dalam satu tahun tertentu. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian 

Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan 

kegiatan. 
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  Perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Mattiro Bulu sesuai 

dengan prioritas dan sasaran pembangunan lima tahun yang direncanakan berdasarkan 

tingkat urgensi dan relevansi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

untuk memecahkan isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dalam pembangunan daerah. Berikut rumusan program dan kegiatan kantor 

Kecamatan Mattiro Bulu adalah : 

a) Program 

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang 

dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah maupun dalam rangka 

kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat 

guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan 

rencana tindak yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran. 

b) Kegiatan 

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 

unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan. 

  Adapun program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah 

Kecamatan Mattiro Bulu adalah : 

Tabel 4.5 

Program dan Kegiatan Kecamatan Mattiro Bulu 

NO PROGRAM KEGIATAN 

I. Program Pelayanan - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan 
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Administrasi Perkantoran Listrik 

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 

- Perkantoran dan Peningkatan Pengelolaan Barang 

dan Asset 

II. Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

- Pengadan Kendaraan Dinas Opersional 

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

- Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Gedung 

Kantor 

- Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas 

Operasional 

III. Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan dan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD  

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

- Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah 

IV. Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

PerUndang-Undangan 

V Program Pengelolaan 

Pemerintahan Kelurahan 

Kassa 

- Penunjang Operasional Kelurahan Kassa 

- 

Peningkatan Sarana dan prasarana Infrastruktur 

Kelurahan Kassa 
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- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kassa 

 

Tabel 4.6 

Tujuan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 dan 

Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Mattiro Bulu 

NO MISI TUJUAN 

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 

1. Memantapkan sistem birokrasi yang 

baik dan akuntabel serta berorientasi 

pelayanan prima dengan didukung oleh 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Mewujudkan pemerintahan 

berbasis elektronik dalam 

mendukung sistem 

birokrasiyang baik dan 

pelayanan publikyang 

memuaskan 

Rencana Strategis Kecamatan Mattiro Bulu 

1. Meningkatkan Kinerja Organisasi Meningkatkan kualitas 

pelayanan 

2. Meningkatkan kualitas sarana dan 

prasarana pelayanan 

Meningkatkan motivasi kerja 

Aparatur 

3. Meningkatkan Pengawasan Aparatur Meningkatkan Pembinaan 

Aparatur 

4. Mengembangkan kompetensi Aparatur 

Sumber Daya Aparatur 

Meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Aparatur 
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5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi 

Meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi kinerja organisasi 

dan ketepatan perumusan 

kebijakan pengembangan 

kemasyarakatan 

Adapun penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mattiro Bulu tahun 

2019-2024 didasari oleh visi misi Kepala Daerah Kabupaten Pinrang yang 

terpilih. Adapun Visi Misi yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

a. Visi 

”Tewujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, 

Harmonis Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah” 

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 mengandung 

Lima substansi pokok visi yakni “ Masyarakat Sejahtera”, “Religius”, 

“Harmonis”, “Mandiri”, dan “Tangguh” mengelola potensi daerah. Adapun 

kandungan dari Lima pokok Visi tersebut adalah sebagai berikut : 

“Sejahtera” adalah Kondisi masyarakat yang hidup tentram.Ini 

ditandai dengan jumlah penduduk miskin yang rendah, pendapatan masyarakat 

yang tinggi, derajat pendidikan yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, 

akses pelayanan publik yang mudah. 

“Religius” adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang 

didalamnya atmosfir kehidupan kerohanian berkembang.Ini ditandai dengan 

kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta memanifestasikan 

moralitas dalam kehidupan sehari-hari. 
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“Harmonis” adalah kondisi masyarakat yang hidup tentram .ini 

ditandai dengan terpeliharanya ketertiban, ketentraman dan kenyamanan hidup 

masyarakat berlandaskan kebersamaandan toleransi serta mencintai kearifan 

budaya dan lingkungan alam kehidupannya. 

“ Mandiri “ adalah kondisi masyarakat yang memiliki prakarsa dalam 

mewujudkan keberdayaan. Ini ditandai dengan kuatnya keswadayaan, 

semangat gotong royong dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan 

social, ekonomi dan ekologi. 

“ Tangguh Mengelola Potensi Daerah” adalah gambaran tentang 

kuatnya kesungguhan pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola 

potensi unggulan daerah pada sektor pertanian dalam arti luas sektor potensi 

lainnya agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 

masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan. 

Dengan pokok-pokok Visi tersebut, tujuan luhur atau ultimate goals 

yang ingin mewujudkan lima tahun kedepan adalah “Pinrang sebagai lumbung 

pangan nasional”. Ukuran dari posisi “Pinrang sebagai lumbung pangan 

nasional” adalah tercapainya surplus produksi pangan pokok (staple food) 

yakni beras yang dikontribusikan untuk pemenuhan kebutuhan beras daerah 

lain di Indonesia. 

b. Misi 

Rumusan misi RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 adalah 

sebagai berikut : 

1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta 
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berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi 

dan komunikasi. 

Misi ini mencakup upaya pokok mewujudkan system birokrasi yang akuntabel 

dan penyelenggaraan pelayanan public yang prima. Upaya perwujudan system 

birokrasi yang akuntabel serta pelayanan public yang prima tersebut didukung 

oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis 

elektronik atau electronic governance  (e-governance). 

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan 

pada bidang pendidikan dan kesehatan 

Misi ini mencakup upaya pokok dalam meningkatkan akses dan kulitas 

pelayanan pendidikan dan kesehatan.Upaya ini merupakan bagian dari 

perbaikan kualitas manusia secara khusus dan kualitas kehidupan masyarakat 

secara umum. 

3. Memperkuat peran lembaga social kemasyarakatan dalam pembangunan 

daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara 

khusus. 

Misi ini mencakup upaya pokok peningkatan peranan lembaga 

kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan 

Kabupaten Pinrang.Penguatan peran lembaga Sosial-Kemasyarakatan tersebut 

juga diarahkan untuk pembentukan karakter masyarakat beriman dan bertakwa 

serta harmonis. 

4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara 

berkelanjutan. 
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Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, 

penanggulangan kemiskinan, pengembangan investasi yang atraktif, 

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi 

dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, 

pembangunan perikanan dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan 

kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat. 

5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan 

mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana public, 

terutama diwilayah pengunungan Pinrang Utara. 

Misi ini mencakup upaya pokok dalam optimalisasi pengelolaan infrastruktur 

dan sarana/prasarana publik terutama untuk mengatasi ketertinggalan 

diwilayah pengunungan Pinrang Utara dan wilayah terpencil.Pembangunan 

infrastruktur dan sarana/prasarana public tersebut juga diarahkan untuk 

mendukung kinerja sektor unggulan pembangunan yakni pertanian /agribisnis 

serta meperlancar koneksivitas wilayah. 

6. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam 

mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian 

ekosistem, pengurangan resiko bencanadan adaptasi perubahan iklim. 

Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan daya dukung dan daya 

tamping lingkungan hidup.Secara lebih rinci upaya tersebut mencakup upaya 

pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, penanganan sampah dan 

limbah penanggulangan bencana, serta adaptasi perubahan iklim. 

7. Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian 
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terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama 

Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi 

sejumlah komoditas unggulan. 

Misi ini mencakup upaya pokok dalam pengembangan pendidikan terapan 

untuk komptensi SDM bidang pertanian, perikanan, peternakan dan 

perkebunan guna peningkatan kinerja agribisnis berbasis agropolitan dan 

minapolitan.Selain itu, pengembangan pusat-pusat pendidikan terapan tersebut 

diarahkan untuk memperkuat posisi Pinrang sebagai poros utama pemenuhan 

pangan nasional dan pengembangan ekonomi komoditas unggulan. 

4.3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya  Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

Matriks Hasil Wawancara Kinerja 

Pertanyaan 

Jawaban 

Camat Sekcam Staf Camat 
Kasubag 

Kepegawaian 

Kasi 

PMD/K 

Bagaimana Kinerja 

Pegawai 

Kecamatan Mattiro 

Bulu Saat ini 

Perlu ditingkatkan 

kembali 

keseriusannya 

dalam 

menyelesaikan 

tugas dan 

fungsinya 

Kinerjanya para 

pegawai belum 

merata dengan 

baik, artinya ada 

yang masih belum 

cakap dan ada 

yang sudah cakap 

menyelesaikan 

pekerjaanya 

Perlu 

ditingkatkan 

lagi 

Masih perlu dimotivasi 

sehingga meningkatkan 

kinerjanya 

Perlu di 

dorong dan 

ditingkatkan 

lagi 
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Apa harapan anda 

dengan kualitas 

SDM kantor 

Kecamatan Mattiro 

Bulu ke depannya? 

Semakin 

meningkat dan 

lebih baik dalam 

menyelesaikan 

pekerjaannya 

Semakin baik 

dalam mengetahui 

tupoksinya 

Penerapan 

pelatihan pada 

pegawai 

Tentu SDMnya perlu 

ditingkatkan lagi 

kemampuannya. 

Setiap orang 

pasti 

memiliki 

kekurangan 

tergantung 

pribadinya 

untuk dapat 

mengubah 

kekurangan 

tersebut 

menjadi 

kelebihan. 

Menurut anda, hal 

apa yang perlu 

dibenahi dari segi 

SDM dan apa yang 

perlu dipertahankan 

saat ini? 

Peningkatan 

Kualitas SDM 

Harus semakin 

baik dalam 

menangani 

pegawai yang 

beda beda 

karakter dan 

memperbanyak 

pelatihan 

peningkatan 

kemampuan baik 

itu teknis maupun 

keahlian lainnya. 

Perlu 

pemahaman 

lebih dalam 

terkait 

tupoksinya 

Kinerja dan sikap mau 

bekerja perlu 

ditanamkan 

Harusnya 

untuk 

peningkatan 

SDM dan 

kinerja 

dikembalikan 

lagi kepada 

orangnya, 

bagaimana ia 

memotivasi 

dirinya jadi 

perlu 

kesadaran 

sendiri 

Apa yang perlu 

diperbaiki dan 

ditambah untuk 

perbaikan SDM 

kedepannya? 

Memperbanyak 

pelatihan dan 

belajar dari 

kekurangan 

Ya tentu 

kedisiplinan dan 

sikap mau bekerja 

yang tinggi. 

Pegawai perlu 

dilatih terutama 

dalam 

mengoperasikan 

computer. 

Tentu SDM nya perlu 

ditingkatkan lagi 

kemampuannya. 

Perbanyak 

pelatihan 

bukan hanya 

satu bidang 

saja. 

Adakah yang anda 

ketahui saat ini 

pegawai yang 

masih lalai dari 

tanggung jawabnya 

sebagai pegawai 

kantor kecamatan 

sehingga dapat 

mempengaruhi 

kinerjanya? 

Kirakira apa yang 

menyebabkan hal 

tersebut terjadi? 

Tentu ada, namun 

tugas saya sebagai 

pimpinan tentu 

memberikan 

teguran dan 

arahan. 

Berdiskusi 

tentang apa yang 

dialami dan 

mencarikan solusi 

terbaik 

Ada, banyak hal 

yang 

menyebabkan. 

Mungkin karena 

memang 

pribadinya yang 

malas atau ada 

pengaruh/masalah 

lain diluar jadi 

tidak focus. 

Ada, karena 

pekerjaan tidak 

sesuai skill atau 

ada kerjaan lain 

di luar. 

Ada, mungkin karena 

kurang focus dan tidak 

mengetahui tupoksinya 

dengan baik. 

Ada, 

Kembali lagi 

ke pribadi 

dan karakter 

pegawainya 

masing 

masing yang 

memang 

malas. 
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Tabel 4.7 

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mattiro Bulu 

N

O 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA  TARGET 

KETERAN

GAN 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik  

 

Nilai Reformasi Birokrasi  

72,01 

 

Nilai LKjIP  

70,01 

 

  IKM Survey Kepuasan 

Masyarakat 

84,40  

2. Terwujudnya Tata 

Kelola Pemerintahan 

Yang Baik 

Persentase Pengurusan 

Administrasi Masyarakat 

yang diproses sesuai standar 

yang ditetapkan dan tepat 

waktu 

 

 

85 % 

 

Kuesioner  

90 Responden 

 

  Cakupan Sarana Dan 

Prasarana Kelurahan 

480 M  
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Pada tabel 2.3.1 diatas, maka dapat digambarkan bahwa penetapan kinerja 

dapat diambil dari Indikator Kinerja Utamanya yang merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah 

Kecamatan Mattiro Bulu 

Perjanjian Kinerja 

 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan 

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena 

merupakan proses tentang memberikan persfektif mengenai apa yang diinginkan 

untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat 

berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang 

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam 

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, 

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan 

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mattiro Bulu Tahun 2020 mengacu pada dokumen 

Renstra, dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan 

uraian sebagai berikut : 

 

Tabel 4.8 

Gambaran Penetapan Perjanjiam Kinerja 

NO. SASARAN INDIKATOR 

SATU

AN 

TARGE

T 

1. 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Publik 

1. Nilai Reformasi Birokrasi Nilai 72,01 

2. Nilai LKjIP Nilai 70,01 
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Adapun capaian kinerja atau review penetapan kinerja Kecamatan Mattiro 

Bulu  per sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 4.10 Pengukuran Kinerja Pelayanan Kantor Camat Mattiro Bulu 

Kinerja/Sasaran 

Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kecamatan Mattiro Bulu 

2016 2017 2018 2019 2020 

Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Publik Di Kecamatan 

Persentase Waktu 

Pelayanan 

AdministrasiUmum 

Tepat Waktu 

80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

Persentase 80 % 85 % 90 % 95 % 95 % 

2. 

Terwujudnya Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Baik 

3. Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Nilai 84,40 

4. 

Persentase Pengurusan Administrasi 

masyarakat yang diproses sesuai 

standar yang ditetapkan dan tepat 

waktu Nilai Reformasi Birokrasi 

% 85 

   Kuesioner 

Juml

ah 

90 

  5 

Cakupan Sarana Dan Prasarana 

Kelurahan 

M 480 
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keluhan / 

pengaduan 

ditindaklanjuti 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

(IKM) / Survey 

Kepuasan 

Masyarakat 

(SKM) 

85 % 85 % 90 % 100 % 100 % 

Meningkatnya 

Ketersediaan Datadan 

Informasi 

Presentase 

ketersediaan data 

95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

Meningkatnya 

Koordinasi, Fasilitasi 

dan Dukungan Dalam 

Mewujudkan 

PembangunanWilayah 

dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa/Kelurahan. 

Persentase Hasil 

Musrenbang 

Desa/Kelurahan 

Yang 

Diajukan Dalam 

Musrenbangkab 

95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

Persentase Jumlah 

kegiatan 

masyarakat yang 

difasilitasi 

95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

Persentase Sarana 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 
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dan Prasarana 

Publik Yang 

Dibangun 

 Analisis dan evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang 

mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan Misi dan merealisasikan Visi Kecamatan Mattiro Bulu. Secara 

lebih lanjut dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Pada program ini kegiatan dan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

 

Tabel 4.11 

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 

Terselenggaranya Pelayanan Publik 

NO 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 

2020 (%) 

1. Penyediaan Jasa 

Komunikasi 

Bulan 12 12 91.09 
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Sumber Daya Air 

dan Listrik 

2. Penyediaan Jasa 

Administrasi 

Keuangan 

Bulan 12 12 100.00 

3. Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Keluar Daerah 

Bulan 12 12 99.01 

4. Peningkatan 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Bulan 12 12 98.68 

      

 

 Pada program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran ini bertujuan 

sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana 

kebijakan ini mengarah pada peningkatan kualitas dan pelayanan prima bidang 

administrasi perkantoran dengan sasaran adalah tersedianya jasa dan logistik 

perkantoran yang cukup untuk menunjang penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi  

organisasi perangkat daerah. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu 

pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat 

kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan 
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administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang 

pelayanan administrasi perkantoran. 

Dari indikator sasaran yang terdapat pada tabel 3.2.1 di atas dapat dilihat bahwa 

hampir semuanya terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 

91,71 % dapat dikategorikan baik. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat karena tersedianya logistik 92.915.000perkantoran yang 

cukup untuk menunjang kegiatan Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan inilah yang 

merupakan urat nadi keberhasilan dari seluruh kegiatan administrasi pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.  Pencapaian target indikator cakupan 

pengelolaan administrasi keuangan serta administrasi perkantoran dapat terealisasi 

melalui kegiatan – kegiatan yang antara lain memuat honorarium, ATK, penggandaan, 

makan minum harian aparatur dan makan minum rapat yang turut memberi andil dalam 

pencapaian target, sedangkan kegiatan penyediaan komunikasi sumber daya air dan 

listrik serta penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor sangat menentukan tingkat 

penyelesaian administrasi mengingat peralatan penunjang kegiatan perkantoran 

menggunakan sistem komputerisasi. 

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan pada program ini yang telah dilaksanakan mengarah pada 

bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang 

proses administrasi perkantoran, maka indikator hasil yang diharapkan dari 

kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dalam menunjang 

operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun sasaran dari kegiatan ini 

adalah tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup menunjang 
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dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi aparatur dalam memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat. 

Tabel 4.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

N

O 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUA

N 

TARGE

T 

REALISAS

I 

CAPAIA

N 

KINERJA 

TAHUN 

2020 (%) 

1. Pengadaan 

Kendaraan 

Dinas/Operasiona

l 

Buah 1 1 96.78 

2. Rehabilitasi 

Gedung Kantor 

Ls 1 1 98.78 

3. Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor 

Kegiatan 1 1 100 

4 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Gedung Kantor  

Bulan 12 12 100 

5 Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Bulan 12 12 99.98 
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Kendaraan 

Dinas/Operasiona

l  

 Pada tabel 3.2.2 dijelaskan bahwa indikator sasaran yang terdapat pada 

tabel tersebut menunjukkan sarana dan parasarana di Kecamatan Mattiro Bulu 

dan Kelurahan sudah terpenuhi dan terpelihara dengan baik dengan capaian 97 

%. Kegiatan yang telah dilaksanakan sangat mempengaruhi percepatan 

penyelesaian kelancaran tugas – tugas dalam kegiatan pelayanan pemerintahan, 

pembangunan serta kemasyarakatan yang tentunya berdampak pada 

peningkatan kualitas pelayanan yang cepat dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. 

c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

 

Tabel 4.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

NO 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 

2020 (%) 

1. Penyusunan 

Laporan Capaian 

Dokumen 3 3 100 
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Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

2. Penyusunan 

Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun 

Dokumen 1 1 100 

 

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

 Pada program ini dijelaskan bahwa pengembangan wawasan Sumber Daya 

Aparatur lebih terarah dalam menunjang peningkatan mutu kinerja aparatur yang lebih 

baik dalam pencapaian program – program kegiatan. Indikator hasil dari program ini 

adalah meningkatnya sumber daya aparatur, dengan pencapaian sasaran kegiatan 

adalah  

  Tabel 4.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

NO 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 

2020 (%) 

1. Bimbingan teknis 

implementasi 

peraturan 

Orang 17 17 100 
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perUndang-

Undangan 

 

e). Program Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan 

  Pada program ini dijelaskan bahwa pengembangan Penunjang 

Operasional Kelurahan lebih terarah dalam menunjang peningkatan mutu kinerja 

pembangunan infrastruktur kelurahan yang lebih baik dalam pencapaian program – 

program kegiatan. Indikator hasil dari program ini adalah meningkatnya Pengelolaan 

Pemerintahan Kelurahan, dengan pencapaian sasaran kegiatan adalah : 

Tabel 4.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pemerintahan Kelurahan 

NO 

INDIKATOR 

SASARAN 

SATUAN TARGET REALISASI 

CAPAIAN 

KINERJA 

TAHUN 

2020 (%) 

1. Penunjang 

Operasional 

Kelurahan 

Manarang 

Bulan 12 12 100 

2. Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kelurahan 

Manarang 

Kegiatan 2 2 100 
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3. Program 

Peningkatan Sarana 

Prasarana 

Infrastruktur 

Kelurahan 

Kegiatan 2 2 100 

  

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan Hasil Penelitian diatas, maka dirangkum pembahasan hasil 

penelitian secara menyeluruh yaitu: 

1.4.1 Tanggung Jawab Pegawai pada Kantor Kecamatan Mattiro Bulu  

  Dalam penelitian ini, Menurut Kasmir (2016) bahwa aspek yang 

ditetapkan sebagai fakor internal mengenai tanggung jawab terdiri dari 

(1) aspek organisasi dan menejemen, dan (2) aspek personalia. Aspek 

organisasi dan manajemen meliputi stuktur organisasi, komunikasi, sistem 

pengendalian, budaya organisasi, liingkungan kerja, kapabilitas dan gaya 

kepemimpinan.  

  Hal yang mendasar dalam penerapan tanggung jawab pegawai adalah 

pelayanan public. Sebagaimana yang diketahui bahwa Kantor Kecamatan 

Mattiro Bulu hadir dalam melayani segala kebutuhan masyarakat di 

wilayah tersebut, baik dalam memberikan informasi maupun pelayanan 

administrasi.  

 Menurut Sumaryadi (2010:70-71) Secara operasional, pelayanan 

publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua 

kelompok besar yaitu; Pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa 
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memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara 

umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, 

penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga 

pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya; Kedua, 

pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu 

penduduk dan surat-surat lainnya. 

  Ditinjau dari struktur organisasi belum memenuhi beban tugas 

organisasi, walaupun telah terdapat garis komando/perintah yang tegas 

dan mekanisme koordinasi yang jelas. Ditinjau dari beban tugas belum 

proporsonal diantara jabatan struktural. Hal ini dapat dilihat pada 

Subbagian Administrasi Umum yang mengelola administrasi kepegawaian, 

kearsipan dan asset ditambah mengelola pelayanan umum. Untuk itu perlu 

dibentuk Seksi Pelayanan Umum sebagaimana yang tercantum dalam UU 

No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. 

Berdasar observasi, sistem pengendalian organisasi yang sering 

disebut Pengawasan Melekat (Waskat) belum optimal. Rencana kerja 

harian belum disusun oleh setiap pegawai ASN Kecamatan Mattiro Bulu 

sehingga atasan sulit untuk mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan 

oleh pejabat pelaksana. Kondisi tersebut berakibat pejabat pelaksana 

cenderung menunggu perintah dari atasan. Disamping hasil kinerja harian 

tiap pegawai ASN sulit diukur.  

Budaya organisasi merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norm-

norma yang berlaku dan dimiliki oleh suatu organisasi. Budaya 
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organisasi yang ada pada OPD Kecamatan Mattiro Bulu cukup baik. 

Budaya organisasi tersebut meliputi : sopan santun, saling tegur sapa, 

saling berjabat tangan, saling berkunjung apabila ada pegawai atau 

keluarga pegawai yang sedang sakit, takziah apabila ada keluarga 

pegawai yang meninggal dunia, menghimpun dana sosial yang 

bersumber dari gaji pegawai untuk aksi-aksi sosial, melaksanakan acara 

lepas sambut ap abila ada pegawai yang alih tugas maupun pensiun. 

Suasana atau kondisi lingkungan kerja cukup memadai. Kecamatan 

Mattiro Bulu memiliki 1 buah gedung kantor yang dilengkapi dengan 1 

buah pendopo dan halaman cukup luas. Camat mendapat fasilitas 1 buah 

mobil dinas, Sekretaris Kecamatan dan setiap pejabat struktural eselon 

IV mendapat fasilitas 1 buah laptop. Setiap ruang kerja dilengkapi 

dengan meja kerja, kursi kerja, filling cabinet, dan almari buku/arsip. 

Untuk keperluan rapat telah tersedia meja kursi rapat, sound system, 

dan LCD monitor. 

Fasilitas kantor yang belum memadai antara lain : (1) ruang rapat 

berupa pendopo terbuka sehingga perlengkapan rapat (meja kursi, LCD 

dan soundsistem) harus bongkar  pasang, (2) belum tersedia ruang arsip 

yang memadai, (3) ruang kerja belum memadai, misalnya ruang Kepala 

Seksi dan Kepala Subbagian menjadi satu ruangan (tidak terpisah). 

Kapabilitas kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam 

mengatur, memgelola dan memerintah bawahannya, Gaya kepemimp 

inan adalah gaya atau sikap pimimpin dalam menghadapi bawahannya. 
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Kapabilitas dan gaya kepemimpinan pada OPD Kecamatan Mattiro Bulu 

cukup baik. Perilaku pemimpin baik pada eselon III maupun eselon IV 

menyenangkan, mengayomi, dan bersifat mendidik serta mengayomi. 

Gaya kepemimpinan yang diterapkan   pada   OPD   Kecamatan    

Mattiro Bulu   adalah    gaya kepemimpinan demokratis. Dalam 

memimpin melibatkan dan memberdayakan bawahan. 

1.4.2 Strategi Kantor Kecamatan Mattiro Bulu 

Sedarmayanti (2007) mengungkapkan perkataan “stratejik” diartikan 

sebagai teknik, taktik dan kiat. Stratejik  dalam manajemen berarti kiat, cara dan 

taktik utama yang dirancang secara  sistematik dalam melaksanakan fungsi 

manajemen, terarah pada tujuan stratejik organisasi. 

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran 

kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis Instansi Pemerintah memerlukan 

integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya laiinya agar mampu 

memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan 

strategis baik Nasional maupun Global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik 

internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam 

memperhitungkan kekuatan (strenght), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur 

tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta 

strategi instansi pemerintah. Rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi 

pemerintah yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan 

kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi 
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dalam mengambil keputusan tentang masa depan membangun operasi dan prosedur 

untuk mencapai dan menentukan ukuran keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi 

atau instansi. Dengan visi, misi dan strategis yang  jelas dan tepat, maka diharapkan 

instasi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala 

yang dihadapi. 

Hal diatas kemudian sejalan dengan yang tertuang pada Rencana Strategis 

Kecamatan Mattiro Bulu tahun 2019-2024 yang menjelaskan bahwa dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mattiro Bulu tidak terlepas dari 

berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain diidentifikasi bahwa: 

1). Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan Kecamatan dan Desa 

mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan 

stakeholder. 

2). Belum optimalnya Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan 

masyarakat dalam pembangunan. 

 Selain itu, dalam Rencana Strategis Kecamatan Mattiro Bulu tahun 2019-

2024 juga mengidentifikasi factor penghambat lainnya adalah, 

1). Terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta 

terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan. 

2). Belum focus dan tidak sinerginya Gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan 

antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 

Sehingga dari hal diatas dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh 

Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang adalah 

1). Meningkatkan kualitas pelayanan public 
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2). Meningkatkan motivasi kerja aparatur. 

3). Meningkatkan pembinaan Aparatur. 

4). Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur. 

5). Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi kinerja organisasi dan ketepatan 

perumusan kebijakan pengembangan kemasyarakatan. 

1.4.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut Kasmir (2016) dalam melakukan  penilaian kinerja Pegawai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat beberapa aspek penilaian kinerja, yaitu:  

 

a. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap 

pelaksanaan tugas jabatan. Artinya setiap beban pekerjaan ditentukan 

berapa jumlah yang harus dicapai baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Target ini digunakan untuk menilai prestasi kerja Pegawai ASN tercapai 

atau tidak dalam suatu periode tertentu. Jika target tercapai atau bahkan 

melebihi target, maka prestasi kerja Pegawai ASN tersebut dinilai sangat 

baik. 

b. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang 

dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang 

seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Perilaku kerja ini merupakan tingkah laku Pegawai ASN dalam 

berbagai bidang yang  mendukung  peraturan dan ketentuan yang telah 

dibuat. Pelanggaran  terhadap  peraturan dan ketentuan akan 

mengakibatkan penilaian perilaku kerja kurang baik. 

c. Rencana kerja 
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Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat  kegiatan tahunan dan 

target  yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program 

yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Rencana ini harus dibuat 

realistis dengan berbagai pertimbangan, harus disesuaikan dengan tujuan 

yang ingin dicapai, cara mencapainya dan kemampuan Pegawai ASN,  

sehingga  mudah untuk dicapai. 

d. Pejabat Penilai 
 

Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai, dengan 

ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang 

telah ditentukan. 

e. Atasan pejabat 

 

Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai. 
 

f. Pejabat Pembina 

 

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawad dari perorangan, badan 

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan 

dalam melaksanakan misi suatu organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang  dan 

menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Mattiro Bulu selaku 

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui 

penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Mattiro Bulu yang dibuat sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Menteri Negara Pendayagunaan 
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan tersebut memberikan 

gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis 

yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja 

Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Mattiro Bulu. 

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, bahwa pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. 

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang 

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa 

indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran 

kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Selanjutnya, pengukuran kinerja 

digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Kinerja Kecamatan Mattiro 

Bulu untuk tahun 2020 diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator 

sasaran yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja setiap tahun serta 
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menggambarkan tingkat pencapaian sasaran berdasarkan program dan kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Pencapaian kinerja diperoleh dengan cara 

membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja 

tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja Kecamatan Mattiro Bulu dilakukan dengan 

cara membandingkan hasil capaian sasaran dengan target indikator sasaran yang 

ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mattiro Bulu.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

keseluruhan penelitian ini merangkum kesimpulan bahwa: 

1. Tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan fungsi pegawai pada 

Kantor Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang belum 

sepenuhnya terealisasi dengan baik. Diakibatkan ketidakefektifan 

dalam perumusan analisis jabatan pegawai sehingga menghasilkan 

beban kerja tambahan yang lebih banyak dibanding dengan beban 

kerja utama. Selain itu, ketidaksesuaian antara kemampuan pegawai 

dan jabatan yang diemban sehingga tidak terjadi korelasi antara 

pekerjaan dan kemampuan kerja pegawai.  

2. Strategi Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang tertuang dalam 

Rencana Strategis Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang masih 

menjadi sasaran utama. Dalam hal ini, Sumber Daya Aparatur 

mempengaruhi keberhasilan setiap indicator pembangunan daerah 

termasuk yang dijelaskan dalam pencapaian kinerja pegawai. 

3. Walaupun kesadaran akan tanggung jawab pegawai masih minim, 

namun, Dalam tahun 2019- 2024 Kecamatan Mattiro Bulu menetapkan sebanyak 

9 (Sembilan) sasaran dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana 

Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020  yang ingin dicapai. 

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 9 sasaran tersebut, secara 

umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun 
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Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Mattiro 

Bulu dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Mattiro Bulu 

Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.357.637.378,- sedangkan realisasi anggaran 

mencapai Rp  4.029.665.843, - atau dengan serapan dana APBD mencapai  

97,08%.  Kecamatan Mattiro Bulu telah mewujudkan capaian kinerja untuk 

menunjang pencapaian Visi dan Misi, hal tersebut menunjukkan bahwa 

perencanaan Kecamatan Mattiro Bulu telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih 

optimal, efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung 

pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Mattiro Bulu, maka perlu lebih ditingkatkan 

kembali Kinerja dari Kecamatan Mattiro Bulu. Dengan tersusunnya Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mattiro Bulu, diharapkan dapat 

memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Mattiro Bulu kepada pihak-pihak terkait 

baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan 

berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Mattiro Bulu. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian dan penjelasan pada kesimpulan diatas, maka peneliti memberi 

saran dan rekomendasi sebagai berikut; 

1. Untuk menunjang kesadaran pada tanggung jawab pegawai maka perlu 

diberlakukan reward (Penghargaan) bagi pegawai yang disiplin dan menyelesaikan 

tugas serta fungsinya dengan baik. Serta memberikan teguran dan sanksi tegas bagi 

pegawai yang lalai menjalankan tugas dan fungsinya. 
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2. Rencana Strategis perlu disusun lebih baik dan menekankan adanya pelatihan dan 

peningkatan kemampuan tambahan pegawai. Termasuk analisis jabatan yang 

terbaru sehingga menghasilkan job description yang menyerap secara keseluruhan 

tugas dan tanggung jawab pegawai sesuai jabatan yang diemban. 

3. Kinerja Pegawai perlu dipertahankan dan memberikan data yang valid 

pada laporan kinerja pegawai yang terbaru. 
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Lampiran-Lampiran 

Pedoman wawancara dan Matriks Hasil Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

TANGGUNG JAWAB DAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 

APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN MATTIRO BULU 

KABUPATEN PINRANG 

Informan Pertanyaan Penelitian Indikator 

Camat Mattiro Bulu 1. Bagaimana strategi yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Kecamatan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai? 

2. Bagaimana system pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh 

bapak/ibu selaku kepala wilayah 

guna peningkatan kinerja pegawai? 

3. Ketetapan/keputusan apa sajakah 

yang telah diambil dan telah 

diberlakukan demi peningkatan 

kinerja pegawai? 

4. Bagaimana implementasi/penerapan 

dari keputusan yang telah ditetapkan 

tersebut? 

5. Bagaimana bapak/ibu mengawasi 

pegawai dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya? 

6. Bagaimana kriteria pegawai yang 

baik menurut anda? 

7. Adakah reward/penghargaan bagi 

pegawai yang telah menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan baik? 

8. Jika ada pegawai yang terpengaruh 

Strategi, Tanggung 

Jawab dan Kinerja 
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dengan masalah yang terjadi dalam 

keluarganya dan terbawa dalam 

mengerjakan tugas dan fungsinya, 

bagaimanakah seharusnya anda 

sebagai pimpinan menyikapi hal 

tersebut? 

9. Bagaimana anda memotivasi 

pegawai untuk bekerja dengan baik? 

10. Apa harapan anda dengan kualitas 

SDM kantor Kecamatan Mattiro 

Bulu ke depannya? 

11. Menurut anda, hal apa yang perlu 

dibenahi dari segi SDM dan apa yang 

perlu dipertahankan saat ini? 

Representasi Pegawai 

Kantor Kecamatan Mattiro 

Bulu 

1. Dari pengamatan anda, apakah 

saat ini strategi yang diterapkan 

oleh Pemerintah Kecamatan 

dalam meningkatkan kinerja 

pegawai telah berhasil dan 

berjalan baik? Jika ya/tidak, 

mengapa? 

2. Menurut anda, bagaimana beban 

kerja yang dimiliki oleh setiap 

pegawai? Apakah sepadan 

dengan gaji ?  

3. Menurut anda, apa yang 

membuat sulit untuk 

menjalankan tanggung jawab 

sebagai pegawai kantor 

kecamatan? Boleh jelaskan 

kesulitan yang dialami selama 

menjadi pegawai di kantor 

kecamatan? 

Strategi, Tanggung 

Jawab dan Kinerja 
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4. Apa yang perlu diperbaiki dan 

ditambah untuk perbaikan SDM 

kedepannya? 

5. Adakah yang anda ketahui saat 

ini pegawai yang masih lalai dari 

tanggung jawabnya sebagai 

pegawai kantor kecamatan? 

Kirakira apa yang menyebabkan 

hal tersebut terjadi? 

6. Bagaimana peran camat dalam 

mengatasi pegawai yang 

dimaksud? 

7. Menurut anda, bagaimana 

camat/pimpinan memberikan 

motivasi kerja kepada 

pegawainya? Apakah hal tersebut 

dianggap efektif? Jika ya/tidak, 

mengapa? 

8. Apa harapan anda kepada 

pimpinan saat ini dalam 

memperbaiki kualitas SDM? 

Adakah rekomendasi/saran anda? 

9. Apa harapan anda terhadap 

kualitas SDM kantor kecamatan 

Mattiro Bulu kedepan? 

 

Note : Hasil wawancara akan dibandingkan dengan data yang akan diambil peneliti 

dimana data tambahan pendukung hasil penelitian adalah Renstra (Rencana 

Strategi) Kantor Kecamatan Mattiro Bulu, Renja (Rencana Kerja), Indikator 

Capaian Kinerja, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Daerah) dan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah) yang akan 

memuat data rencana dan capaian instansi setiap tahunnya yang wajib setiap 

instansi laporkan pertahunnya.  
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Matriks Hasil Wawancara 

Informan Pertanyaan Penelitian Jawaban 

Camat Mattiro Bulu 1. Bagaimana strategi yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Kecamatan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai? 

2. Bagaimana system pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh 

bapak/ibu selaku kepala wilayah 

guna peningkatan kinerja pegawai? 

3. Ketetapan/keputusan apa sajakah 

yang telah diambil dan telah 

diberlakukan demi peningkatan 

kinerja pegawai? 

4. Bagaimana implementasi/penerapan 

dari keputusan yang telah ditetapkan 

tersebut? 

5. Bagaimana bapak/ibu mengawasi 

pegawai dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya? 

6. Bagaimana kriteria pegawai yang 

baik menurut anda? 

7. Adakah reward/penghargaan bagi 

pegawai yang telah menjalankan 

tugas dan fungsinya dengan baik? 

8. Jika ada pegawai yang terpengaruh 

dengan masalah yang terjadi dalam 

keluarganya dan terbawa dalam 

mengerjakan tugas dan fungsinya, 

bagaimanakah seharusnya anda 

sebagai pimpinan menyikapi hal 

tersebut? 

9. Bagaimana anda memotivasi pegawai 

1. Tentu yang 

sesuai dengan 

Renstra dilandasi 

dengan visi misi 

Kabupaten 

Pinrang. 

2. Harus 

melibatkan 

semua pihak. 

3. Belum ada 

4. Belum ada 

keputusan yang 

ditetapkan selain 

mengikuti 

pedoman yang 

ada. 

5. Dengan 

mengevaluasi 

hasil ceklok 

harian 

6. Yang mau 

bekerja 

7. Belum ada 

dalam bentuk 

piagam atau 

penghargaan 

8. Sebagai 

pimpinan 

berkewajiban 

mencarikan 
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untuk bekerja dengan baik? 

10. Apa harapan anda dengan kualitas 

SDM kantor Kecamatan Mattiro Bulu 

ke depannya? 

11. Menurut anda, hal apa yang perlu 

dibenahi dari segi SDM dan apa yang 

perlu dipertahankan saat ini? 

solusi terbaik. 

9. Sebagai 

pimpinan 

tentunya tidak 

menutup mata 

Ketika ada 

pegawai yang 

dapat bekerja 

dengan baik. 

10. Tentunya lebih 

baik 

11. Peningkatan 

kualitas SDM 

Kasi PMD/K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Dari pengamatan anda, apakah 

saat ini strategi yang diterapkan 

oleh Pemerintah Kecamatan 

dalam meningkatkan kinerja 

pegawai telah berhasil dan 

berjalan baik? Jika ya/tidak, 

mengapa? 

13. Menurut anda, bagaimana beban 

kerja yang dimiliki oleh setiap 

pegawai? Apakah sepadan 

dengan gaji ?  

14. Menurut anda, apa yang 

membuat sulit untuk 

menjalankan tanggung jawab 

sebagai pegawai kantor 

kecamatan? Boleh jelaskan 

kesulitan yang dialami selama 

menjadi pegawai di kantor 

kecamatan? 

15. Apa yang perlu diperbaiki dan 

12. Tidak, karena 

masih banyak 

pegawai yang 

belum mengert[ 

tupoksinya. 

13. Ya 

14. Masih banyak 

pegawai yang 

lebih banyak 

tugas 

tambahannya 

dibanding tugas 

pokoknya. 

15. Perbanyak 

pelatihan bukan 

hanya satu 

bidang saja. 

16. Ada, Kembali 

lagi ke pribadi 

dan karakter 
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Staf Camat 

 

ditambah untuk perbaikan SDM 

kedepannya? 

16. Adakah yang anda ketahui saat 

ini pegawai yang masih lalai dari 

tanggung jawabnya sebagai 

pegawai kantor kecamatan? 

Kirakira apa yang menyebabkan 

hal tersebut terjadi? 

17. Bagaimana peran camat dalam 

mengatasi pegawai yang 

dimaksud? 

18. Menurut anda, bagaimana 

camat/pimpinan memberikan 

motivasi kerja kepada 

pegawainya? Apakah hal tersebut 

dianggap efektif? Jika ya/tidak, 

mengapa? 

19. Apa harapan anda kepada 

pimpinan saat ini dalam 

memperbaiki kualitas SDM? 

Adakah rekomendasi/saran anda? 

20. Apa harapan anda terhadap 

kualitas SDM kantor kecamatan 

Mattiro Bulu kedepan? 

 

 

 

 

21. Dari pengamatan anda, apakah 

saat ini strategi yang diterapkan 

oleh Pemerintah Kecamatan 

dalam meningkatkan kinerja 

pegawai telah berhasil dan 

pegawainya 

masing masing 

yang memang 

malas. 

17. Memberikan 

teguran langsung 

maupun tidak 

langsung 

18. Ya, namun saat 

ini melalui rapat 

internal belum 

ada yang 

berjalan efektif. 

19. Tetap 

memberikan  

motivasi kepada 

bawahan. 

20. Setiap orang 

pasti memiliki 

kekurangan 

tergantung 

pribadinya untuk 

dapat mengubah 

kekurangan 

tersebut menjadi 

kelebihan. 

 

 

 

 

 

21. Ya, Pegawai 

Kecamatan 
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berjalan baik? Jika ya/tidak, 

mengapa? 

22. Menurut anda, bagaimana beban 

kerja yang dimiliki oleh setiap 

pegawai? Apakah sepadan 

dengan gaji ?  

23. Menurut anda, apa yang 

membuat sulit untuk 

menjalankan tanggung jawab 

sebagai pegawai kantor 

kecamatan? Boleh jelaskan 

kesulitan yang dialami selama 

menjadi pegawai di kantor 

kecamatan? 

24. Apa yang perlu diperbaiki dan 

ditambah untuk perbaikan SDM 

kedepannya? 

25. Adakah yang anda ketahui saat 

ini pegawai yang masih lalai dari 

tanggung jawabnya sebagai 

pegawai kantor kecamatan? 

Kirakira apa yang menyebabkan 

hal tersebut terjadi? 

26. Bagaimana peran camat dalam 

mengatasi pegawai yang 

dimaksud? 

27. Menurut anda, bagaimana 

camat/pimpinan memberikan 

motivasi kerja kepada 

pegawainya? Apakah hal tersebut 

dianggap efektif? Jika ya/tidak, 

mengapa? 

28. Apa harapan anda kepada 

sudah rajin 

masuk. 

22. Sebagian ada 

yang sepadan, 

Sebagian ada 

yang tidak 

23. Terkadang ada 

pekerjaan yang 

tidak sesuai 

dengan 

Pendidikan dan 

skill yang 

dimiliki 

pegawai. 

24. Pegawai perlu 

dilatih terutama 

dalam 

mengoperasikan 

computer. 

25. Ada, karena 

pekerjaan tidak 

sesuai skill atau 

ada kerjaan lain 

di luar. 

26. Sering memberi 

teguran pada 

pegawai 

tersebut. 

27. Ya, sudah 

banyak pegawai 

yang berubah. 

28. Penerapan 

pelatihan pada 
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Sekertaris Camat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pimpinan saat ini dalam 

memperbaiki kualitas SDM? 

Adakah rekomendasi/saran anda? 

29. Apa harapan anda terhadap 

kualitas SDM kantor kecamatan 

Mattiro Bulu kedepan? 

 

 

 

 

30. Dari pengamatan anda, apakah 

saat ini strategi yang diterapkan 

oleh Pemerintah Kecamatan 

dalam meningkatkan kinerja 

pegawai telah berhasil dan 

berjalan baik? Jika ya/tidak, 

mengapa? 

31. Menurut anda, bagaimana beban 

kerja yang dimiliki oleh setiap 

pegawai? Apakah sepadan 

dengan gaji ?  

32. Menurut anda, apa yang 

membuat sulit untuk 

menjalankan tanggung jawab 

sebagai pegawai kantor 

kecamatan? Boleh jelaskan 

kesulitan yang dialami selama 

menjadi pegawai di kantor 

kecamatan? 

33. Apa yang perlu diperbaiki dan 

ditambah untuk perbaikan SDM 

kedepannya? 

34. Adakah yang anda ketahui saat 

pegawai 

29. Ya tentu yang 

semakin lebih 

baik. 

 

 

 

 

 

 

30. Keberhasilan 

diukur dari 

tingkat kinerja 

dan 

kesejahteraan 

pegawai, jadi 

saat ini belum 

optimal. 

31. Beban kerja 

yang diterima 

tidak bisa 

diprediksi ya, 

ada yang banyak 

ada juga yang 

tidak. 

32. Kesulitan sejauh 

ini belum ada 

selama berjalan 

berdasarkan 

tupoksinya.  

33. Ya tentu 

kedisiplinan dan 

sikap mau 
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ini pegawai yang masih lalai dari 

tanggung jawabnya sebagai 

pegawai kantor kecamatan? 

Kirakira apa yang menyebabkan 

hal tersebut terjadi? 

35. Bagaimana peran camat dalam 

mengatasi pegawai yang 

dimaksud? 

36. Menurut anda, bagaimana 

camat/pimpinan memberikan 

motivasi kerja kepada 

pegawainya? Apakah hal tersebut 

dianggap efektif? Jika ya/tidak, 

mengapa? 

37. Apa harapan anda kepada 

pimpinan saat ini dalam 

memperbaiki kualitas SDM? 

Adakah rekomendasi/saran anda? 

38. Apa harapan anda terhadap 

kualitas SDM kantor kecamatan 

Mattiro Bulu kedepan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekerja yang 

tinggi. 

34. Ada, banyak hal 

yang 

menyebabkan. 

Mungkin karena 

memang 

pribadinya yang 

malas atau ada 

pengaruh/masala

h lain diluar jadi 

tidak focus. 

35. Diberikan 

teguran dan 

evaluasi melalui 

rapat internal. 

36. Ya tentu 

diberikan 

dukungan, saran 

dan nasehat. 

37. Harus semakin 

baik dalam 

menangani 

pegawai yang 

beda beda 

karakter dan 

memperbanyak 

pelatihan 

peningkatan 

kemampuan baik 

itu teknis 

maupun keahlian 

lainnya. 
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Kasubag Hukum 

dan Kepegawaian 

 

 

 

 

 

39. Dari pengamatan anda, apakah 

saat ini strategi yang diterapkan 

oleh Pemerintah Kecamatan 

dalam meningkatkan kinerja 

pegawai telah berhasil dan 

berjalan baik? Jika ya/tidak, 

mengapa? 

40. Menurut anda, bagaimana beban 

kerja yang dimiliki oleh setiap 

pegawai? Apakah sepadan 

dengan gaji ?  

41. Menurut anda, apa yang 

membuat sulit untuk 

menjalankan tanggung jawab 

sebagai pegawai kantor 

kecamatan? Boleh jelaskan 

kesulitan yang dialami selama 

menjadi pegawai di kantor 

kecamatan? 

42. Apa yang perlu diperbaiki dan 

ditambah untuk perbaikan SDM 

kedepannya? 

43. Adakah yang anda ketahui saat 

ini pegawai yang masih lalai dari 

tanggung jawabnya sebagai 

pegawai kantor kecamatan? 

Kirakira apa yang menyebabkan 

hal tersebut terjadi? 

38. Harus semakin 

baik dalam 

memberikan 

pelayanan 

kepada 

masyarakat yang 

membutuhkan. 

 

 

39. Ya, namun perlu 

dimaksimalkan 

lagi 

penerapannya. 

40. Ada yang 

sepadan dan ada 

yang tidak. 

41. Tidak sulit 

selama focus dan 

mau bekerja. 

42. Tentu SDM nya 

perlu 

ditingkatkan lagi 

kemampuannya. 

43. Ada, mungkin 

karena kurang 

focus dan tidak 

mengetahui 

tupoksinya 

dengan baik. 

44. Dapat 

mencarikan 

solusi dan jalan 

tengah yang 
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44. Bagaimana peran camat dalam 

mengatasi pegawai yang 

dimaksud? 

45. Menurut anda, bagaimana 

camat/pimpinan memberikan 

motivasi kerja kepada 

pegawainya? Apakah hal tersebut 

dianggap efektif? Jika ya/tidak, 

mengapa? 

46. Apa harapan anda kepada 

pimpinan saat ini dalam 

memperbaiki kualitas SDM? 

Adakah rekomendasi/saran anda? 

47. Apa harapan anda terhadap 

kualitas SDM kantor kecamatan 

Mattiro Bulu kedepan? 

 

terbaik/ 

45. Melalui  evaluasi 

disetiap rapat 

internal tapi 

masih begitu 

begitu saja. 

46. Harus 

memperbanyak 

bimtek dan 

pelatihan/ 

47. Jauh lebih baik 

dari yang 

sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Penelitian 
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