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Masalah dalam penelitian ini adalah ada gejala rendahnya kinerja Aparatur 

pemerintahan di Provinsi Lampung. Gejala ini dapat dilihat dari Prilaku aparatur 

yang belum baik dan belum sesuai dengan harapan seperti masih ada pegawai 

yang kurang mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sehingga dalam 

menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu walaupun selesai hasilnya tidak 

maksimal. Gejala lain mengenai disiplin, terutama disiplin waktu masih terdapat 

pegawai yang datang ke kantor terlambat begitu juga saat pulang kantor lebih dulu 

sebelum waktunya. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui  Strategi Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur  Pemerintahan Propinsi 

Lampung. penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitianya di 

kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Adapun jenis data yang 



digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara dan dokumentasi. 

 

Dalam meningkatkan kinerja aparatur pegawai negeri sipil tahun 2015, Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah menggunakan empat strategi yaitu 

strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, strategi 

kelembagaan. Untuk strategi organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Lampung menggunakan Visi dan Misi sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja 

pegawai. Untuk strategi program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung 

merumuskan dua tujuan program yaitu: Meningkatkan kompetensi aparatur untuk 

melaksanakan tugas jabatan secara profesional bertanggungjawab dan penuh 

pengabdian serta Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur. 

Kemudian pada strategi pendukung sumber daya Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Lampung menyediakan fasilitas kerja yang lengkap dan modern serta 

melakukan berbagai pelatihan dan pembinaan keterampilan dan mentalitas 

pegawai. Sedangkan pada strategi kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Lampung secara terus menerus melakukan pengembangan kemampuan 

dan kompetensi pegawai serta melakukan evaluasi kemampuan dan kompetensi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung secara langsung menjalankan keempat 

strategi tersebut dengan baik dan telah menunjukkan hasil yang signifikan 

terhadap peningkatan kinerja pegawai. Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis 

menyarankan agar kiranya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung  tahun 



2015-2019 selain mampu menjalankan juga harus mampu mempertahankan 

strategi-strategi tersebut dalam jangka panjang. 

 

Kata Kunci: Strategi-strategi, Kinerja, Sumber Daya Manusia 



 

ABSTRACT 

 

 

 

STAFFING AGENCY REGIONAL (SAR) STRATEGY INCREASE IN 

PERFORMANCE APPARATUS GOVERNMENT 2015 

 

 

 

By 

 

RIO ANGGAR DENNY 

 

 

 

 

The problem in this study are no symptoms of the poor performance of 

government apparatus in Lampung Province. These symptoms can be seen from 

the behavior of the apparatus that has not been good and has not been in line with 

expectations as there are employees who are less capable of performing their 

duties and responsibilities so that in completing the work is not finished on time 

even though the results are not optimal. Other symptoms of the discipline, 

especially discipline when there are employees who come to work late so was the 

first time home office prematurely. 

 

The purpose of this study is to Know Strategies Regional Personnel Agency 

(BKD) in Improving Performance of Government Apparatus Lampung Province. 

the author uses qualitative research methods to the type of research that is in use is 

descriptive qualitative. Location penelitianya office Regional Employment Board 

of Lampung Province. The type of data used are primary and secondary data. Data 

collected by interview and documentation. 



 

In improving the performance of the apparatus of civil servants in 2015, Regional 

Employment Board of Lampung Province has been using four strategies, namely 

the organization's strategy, program strategy, the strategy of supporting resources, 

institutional strategy. For organizational strategy Regional Employment Board of 

Lampung Province using the vision and mission as a reference in improving 

employee performance. For program strategy Regional Employment Board of 

Lampung Province formulated two objectives of the program are: Increase the 

competence of personnel to carry out tasks in a professional office responsible and 

dedicated and Improving the capacity and quality of service personnel. Then in 

supporting strategies resources Regional Employment Board of Lampung 

Province provide employment facilities are complete and modern as well as 

conduct various training and coaching skills and mentality of employees. While 

the institutional strategy Regional Employment Board of Lampung Province 

continuously develop the skills and competencies of employees as well as 

evaluating the ability and competence. 

 

Based on the research results, it can be concluded that the Regional Employment 

Board of Lampung Province directly run fourth with a good strategy and has 

shown significant results to increased employee performance. Based on that 

conclusion, the writer suggested that presumably Regional Employment Board of 

Lampung Province in 2015-2019 besides being able to run also should be able to 

maintain such strategies in the long term. 

 

Keywords: Strategies, Performance, Human Resources 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

 

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Lampung 

di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di 

bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung selalu 

berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan 

sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual 

pegawai menuju perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya 

manusia secara strategis (strategic human resource management) agar selalu 

tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan yang selaras dengan 

dinamika perubahan misi aparatur sipil negara maupun visi dan misi Gubernur 

yang tersurat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Lampung.  

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lampung (RPJMD) 

Lampung Tahun 2015-2019 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana 

Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung  tahun 2015-2019 

yang salah satu misinya yaitu melaksanakan peningkatan reformasi birokrasi 

dan pelayanan publik. Terkait dengan pelaksanaan peningkatan reformasi 

birokrasi khususnya reformasi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah 
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Daerah Provinsi Lampung sangat memerlukan adanya perubahan manajemen 

kepegawaian yang mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang 

demokratis, desentralistis dan dinamis serta ekonomi pasar sosial yang semakin 

terbuka, sehingga perlu dibangun aparatur sipil negara (ASN) daerah Lampung  

yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi 

dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah 

dan pemerintah daerah.  

 

Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau 

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat ini menjadi wacana yang mengemuka 

baik pada sektor publik maupun privat. Hal ini dipicu karena berbagai 

kemajuan teknologi dan pengetahuan maupun budaya. Pada sektor 

penyelenggaraan pemerintahan, upaya pengembangan dan peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik 

dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governence), sehingga dunia 

usaha (Corporate governance) dan masyarakat (Civil Society) dapat terlayani 

dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

 

Sangatlah penting apabila upaya  perbaikan kinerja sebagai peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur ini direncanakan dan disusun melalui 

suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika 

perubahan. Kualitas SDM Aparatur di Pemerintah Provinsi Lampung pada saat 
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ini dapat di lihat pada tabel data perkembangan pegawai berdasarkan jumlah 

pertumbuhan dan tingkat pendidikan sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Perkembangan PNS di lingkungan Pemerintahan Propinsi Lampung 

 Periode 2011 sd 2015 

 
Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Golongan I 997 921 861 659 582 

Pertumbuhan - -8,25 -6,51 -23,46 -11,68 

Golongan II 6723 6839 6419 6167 6008 

Pertumbuhan - 1,73 -6,14 -3,93 -2,58 

Golongan III 11080 10749 10401 9638 9126 

Pertumbuhan - -2,99 -3,24 -7,34 -5,31 

Golongan IV 1535 2245 1827 1888 1957 

Pertumbuhan - 46 18,62 3,34 3,65 

Sumber: Data diolah Subbagian Penyusunan Program 2015 

 

 

Berdasarkan  tabel 1 di atas,  diketahui bahwa keadaan pertumbuhan PNS 

Pemerintah Provinsi Lampung  sejak tahun 2009 hingga 2013 mengalami 

pertumbuhan yang semakin berkurang (minus growth), hal ini sesuai dengan 

kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi jumlah pegawai negeri sipil 

seiring dengan pengurangan alokasi anggaran belanja pegawai terutama 

pengurangan formasi pegawai dalam jabatan administrasi. Sebagaimana 

diketahui bahwa alokasi belanja pegawai hampir di setiap pemerintah daerah 

terutama pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung  rata-rata di atas 50% 

dari jumlah alokasi anggaran belanja daerah yang tersedia. 
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Tabel 2. Keadaan PNS di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 

2011-2015 Menurut Jenjang Pendidikan 
No Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Doktoral (S-

3) 
Orang 29 29 35 38 42 

2. 
Magester (S-

2) 
Orang 1823 1884 2110 2039 2149 

3. Sarjana (S-1) Orang 5011 4997 5074 5004 4597 

4. Diploma III Orang 2269 2242 2264 2158 2148 

5. Diploma II Orang 24 24 26 26 27 

6. Diploma I Orang 348 345 322 280 274 

7. SLTA Orang 8013 8414 7455 7000 
6705 

 

8. SLTP Orang 1544 1688 1349 1106 
1066 

 

9. SD orang 1268 1131 873 701 
665 

 

JMLH   - - - - 17673 

Sumber: Data di olah Subbagian Penyusunan Program,2014 

 

 

Dari tabel 2. tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan Pegawai Negeri 

Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung  untuk kualifikasi 

pendidikan Doktoral (S3) mengalami kenaikan rata-rata 9,9 %, sedangkan 

kualifikasi pendidikan Magister (S2) mengalami kenaikan 4,3 %, artinya 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung berharap pada lima tahun 

mendatang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi akan 

dapat meningkatkan pengetahuan, kahlian, dan keterampilan yang pada 

gilirannya akan dapat meningkatkankan kemampuan dan profesionalisme 

dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Namun pada tingkat 

pendidikan dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) mengalami penurunan 

yang cukup signifikan yaitu sekitar 2,1%, oleh karena itu Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Lampung  di dalam melakukan tugas dan fungsinya, mulai 

dari rekruitmen CPNS, pendistribusian, dan mutasi pegawai dari luar 

Pemerintah Provinsi Lampung  yang masuk ke Pemerintah Provinsi Lampung 
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harus mempertimbangkan tingkat pendidikan terutama pada jenjang 

pendidikan Sarjana (S1) yang sesuai dengan kebutuhan. 

 

Diketahui bahwa penyelenggaran peningkatan disiplin pegawai pada tahun 

2015 mengalami kenaikan 17,5%, atau naik 9 kasus, namun pada tingkat 

kedisiplinan pegawai terkait masalah tindak pidana mengalami penurunan 

sekitar 5,6% atau turun 2 kasus. Oleh karena itu pada lima tahun mendatang 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung berupaya untuk menciptakan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdisiplin, bersih, bebas KKN, dan anti 

Narkoba melalui upaya-upaya yang lebih nyata terutama pada pembinaan, dan 

sosialisasi hukum, serta penegakkan aturan kedisiplinan PNS maupun 

peraturan lain 

 

Terkait dengan visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung 

"Mewujudkan Aparatur Lebih Bersih, Profesional dan Sejahtera" dengan 

tujuan utama dalam mewujudkan SDM Aparatur Sipil Negara yang bersih, 

bebas KKN, profesional sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan 

pegawai melalui penyelenggaraan manajemen kepegawaian  memerlukan 

strategi dalam pencapaiannya. Terdapat 4 (empat) strategi yang dapat 

dijalankan dalam meningkatkan kinerja pegawai, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Koten dalam Solusu (1994), yaitu:Corporate  Strategy 

(strategi organisasi),  Program Strategy (strategi program), Resource Support 

Strategy (strategi pendukung sumber daya) dan, Institutional Strategy (strategi 

institusi). Strategi organisasi berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, 

inisiatif-inisiatif strategi yang baru yang membahas apa yang harus dilakukan 
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dan untuk siapa. Strategi Program ini terfokus pada implikasi-implikasi strategi 

dari suatu program tertentu yang dilancarkan dan pada intinya ingin melihat 

apa dampak strategi tersebut dalam sasaran organisasi. Strategi Pendukung dan 

Sumber Daya ini memutuskan perhatian pada maksimalisasi pemanfaatan 

sumber daya essensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi. Sumber daya itu berupa tenaga, keuangan dan teknologi. Strategi 

Institusional adalah strategi yang menekankan pada pengembangan 

kemampuan organisasi untuk melaksanakan inistiatif-inisiatif strategis.  

 

Jika salah satu strategi atau keempat strategi ini  dilaksanakan dengan baik 

maka akan membawa dampak positif pada  peningkatan kinerja pegawai. 

Berdasarkan strategi yang dikemukakan oleh Koten dalam Solusu ini pula yang 

mendorong penulis untuk melihat bagaimanakah pelaksanaan keempat strategi 

ini di Kantor Badan Kepegawaian daerah Provinsi Lampung. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah penelitian adalah Bagaimanakah  strategi Badan 

Kepegawaian Daerah  (BKD) dalam meningkatan kinerja aparatur pemeritahan 

pada kantor BKD Propinsi Lampung ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui  Strategi Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur  Pemerintahan Propinsi 

Lampung 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

 

1. Kegunaan Teoritis 

 

Secara teoritis,  sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu, 

khuasusnya ilmu pemerintahan. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kepada Kantor 

Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung khususnya berkenaan 

dengan Konsep strategi meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di 

pemerintahan Propinsi Lampung. 

  



 
 

  

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Badan Kepegawaian Daerah 

 

 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 pasal 1 ayat (1), 

disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat 

BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri 

Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian 

Daerah.Badan Kepegawaian Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BKD mempunyai tugas 

pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan 

manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

 

1. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah 

 

 

Dalam pasal 4 Keputusan Presiden tersebut, disebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, BKD menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : 

a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang 

kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang 

ditetapkan oleh pemerintah; 
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b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; 

c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; 

d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai 

dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan; 

e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional 

sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan; 

f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai 

dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan; 

g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri 

Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan 

dengan peraturan perundangan-undangan; 

h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; 

j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian 

Negara. 
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2. Visi BKD Lampung 

 

 

Mengacu pada RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019 Visi BKD 

Provinsi Lampung dalam jangka menengah adalah "Mewujudkan Aparatur 

Lebih Bersih, Profesional dan Sejahtera" 

 

3. Misi BKD Lampung 

 

 

Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung (2015-2019) yaitu : 

1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan   

Tugas  pokok dan fungsinya. 

2) Terwujudnya pelayanan prima administrasi kepegawaian 

3) Meningkatkan transparansi birokrasi kepegawaian demi kesejahteraan 

masyarakat Lampung 

 

4. Tujuan BKD Lampung 

 

 

Tujuan BKD Provinsi Lampung (2015-2019) Tujuan yang termuat dalam 

RPJMD Provinsi Lampung dalam Pembangunan adalah :  

a. Merealisasikan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah 

b. pembangunan  dan  pemerintahan; 

c. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif; 

d. Merealisasikan pelayanan publik yang adil dan masyarakat; 
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Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Dalam upaya 

mewujudkan tujuan Renstra Provinsi Lampung Bidang Aparatur, maka 

tujuan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebagai 

berikut:  

1) Meningkatkan kompetensi aparatur untuk dapat melaksanakan tugas 

jabatan secara profesional bertanggungjawab dan penuh pengabdian.  

2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur.  

 

5. Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Lampung 

 

 

a. Sasaran RPJMD Provinsi Lampung di bidang aparatur adalah : 

1) Stabilitas Politik, pemerintahan dan keamanan terjaga; 

2) Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya 

Kepercayaan publik. 

3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dengan kategori baik 

4) Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi ditandai dengan 

meningkatnya angka  partispiasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah  

b. Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung : 

1) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas 

jabatan 

2) Tersedianya Aparatur yang berkualitas 

3) Terwujudnya Pelayanan Prima. 

  



12 
 

6. Program Kegiatan 

 

 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. 

 

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa program merupakan kumpulan 

kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai 

tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. 

Tabel 3. Program Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 

Program kegiatan 

Pelayanan administrasi 

perkantoran 

1. penyediaaan jasa dan peralatan 

     perkantoran 

2.  penyediaan jasa keuangan 

3.  penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan 

    kokoordinasi 

Peningkatan sarana dan 

prasarana perkantoran 

1. pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 

2. pemeliharaan sarana dan prasarana 

perkantoran 

Perencanaan pengendalian 

dan evaluasi kinerja 

1. penyusunan perencanaan kinerja skpd 

2. penyusunan laporan keuangan 

3. pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja 

Peningkatan kapasitas 
1. pendidikan dan pelatihan non formal 
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sumber daya manusia skpd 2. pengadaan pakaian dinas harian (pdh) 

Peningkatan kapasitas 

sumber daya aparatur 

1. pendidikan dan pelatihan teknis pegawai 

2. pembinaan disiplin pegawai 

3. pendidikan penjenjangan struktural 

4. pengangkatan pnsd dalam jabatan struktural 

Pengelolaan sumber daya 

aparatur 

1. pengelolaan pendidikan pegawai 

2. pelaksanaan ujian dinas dan upkp 

3. pengelolaan kenaikan pangkat dan 

penyesuaian 

    gaji pokok 

4. pengangkatan cpns menjadi pns 

5. penataan jabatan fungsional umum 

6. penataan evaluasi pttd serta penyusunan 

    formasi penataan evaluasi kebutuhan pns 

dan 

    non pnd 

7. pengelolaan administrasi kepegawaian 

8. pengelolaan lhkpn dan lp2p 

9. pengelolaan tpp 

10. pengadaan pegawai 

11. mutasi dan alih jabatan fungsional tertentu 
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B. Konsep Kinerja dan Aparatur  

 

 

1. Kinerja 

 

 

Salah satu upaya yang dapat menetukan proses prima khususnya dalam 

organisasi apalagi organisasi pemerintah tergantung pada kinerja. Kinerja 

pada dasarnya adalah apa yangdilakukan atau tidak dilakukan karyawan 

yang mana merupakan suatu bentuk atau aplikasi dari target atau hasil kerja 

yang dicapai melalui inpu dan output. Kinerja karyawan adalah yang 

mempengaruhi seberapa banyak meraka memberi kontribusi kepada 

organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun kelompok 

menjadi pusat perhatian dalam uapaya meningkatkan kinerja organisasi. 

 

Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Maier (dalam 

As’ad,1991:47) sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerj 

adalah “succesfull role achievment” yang diperoleh seseorang dari 

perbuatan-perbuatannya (As’ad, 1991:46-47). Dari batasan tersebut,  As’ad 

menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut 

ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan 

Suprihatno (dalam srimulyo, 1999:33) mengatakan bahwa kinerja atau 

prestasi kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan 

dengan kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kinerja yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 
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Menurut J. Fred Weston (dalam stoner dan freemen, 1992:9) menyatakan 

kinerja adalah rekayasa suatu organisasi yang diupayakan untuk 

menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan secara optimal sumber 

daya organisasi tertentu. Chung dan Meggiston (dalam Gomes 1995:42) 

menterjemahkan kinerja dengan istilah “performance” yang diartikan 

tingkat prestasi kerja atau produktifitas, ataupun keberhasilan seseorang atau 

kelompok selama periode tertentu. Pengertian tersebut dapat ditafsirkan 

sebagai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program kebijaksanaan 

dalam mendapatkan sasaran, tujuan, visi, misi di organisasi. 

 

2. Konsep Aparatur 

 

 

Secara etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, 

instansi, pegawai negeri (W.J.S. Poerwadaminta, 1993:165). Sedangkan 

aparatur dapat diartikan sebagai alat negara, aparat pemerintah. Jadi aparatur 

negara, alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang 

kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung 

jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian 

pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tetapi juga 

organisasi fasilitas ketentuan pengaturan dan sebagainya. Adapun jenis-jenis 

aparatur sebagaimana dikemukakan oleh Victor Situmorang,SH dan Jusuf 

Juhir (1998:83-86) adalah : 

a. Aparatur negara adalah keseluruhan pejabat dan lembaga negara serta 

pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan 

pemerintahan, sebagai abdi  negara dan abdi masyarakat bertugas dan 
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bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara an pembangunan serta 

senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-

cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

b. Aparatur pemerintah adalah keseluruhan lembaga atau badan yang 

berada  dibawah Presiden seperti departemen, lembaga pemerintahan dan 

departemen serta sekretariat departemen dan lembaga-lembaga tinggi 

negara. 

c. Aparatur perekonomian negara adalah keselurhan bank pemerintah, 

lembaga perkreditan, lembaga keuangan. Pasar uang dan modal serta 

perusahaan milik  negara dan perusahaan milik daerah. 

 

C. Pengertian dan Type Strategi 

 

 

1. Pengertian Strategi 

 

 

Strategi secara umum dapat dirumuskan sebagai suatu rencana yang 

fundamental untuk mencapai tujuan organisasi. Kotler menyatakan bahwa 

strategi adalah suatu rencana permainan untuk mencapainya. tujuannya, 

yang terdiri dari strategi pemasaran dan strategi teknologi serta strategi 

penetapan sumber yang cocok (Kotler, 2003). 

 

Namun dalam organisasi pemerintahan strategi dirumuskan dengan 

pengertian cara untuk mencapai keinginan tertentu untuk menyelesaikan 

suatu masalah. Dengan demdikian terdapat tiga hal yang terkandung dalam 

strategi, yaitu : kemana yang harus dituju, melalui mana kita menuju tujuan 

dan bagaimana cara mencapai. 
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Dari berbagai pengertian dan definisi mengenai strategi, secara umum dapat 

didefinisikan bahwa strategi itu adalah rencana tentang serangkaian 

manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang 

tak-kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan. 

Adapun kriteria strategi yang baik adalah : 

a. Tujuan yang jelas, sehingga mampu memberikan stabilitas dan kesatuan 

arah. Mampu mendefinisiakan berhubungan dan tugas dan fungsi 

organisasi, dan tujuan pendirian organisasi dan kontribusi organisasi pada 

sumberdaya manusia yang ada didalam organisasi. 

b. Dirumuskan berdasarkan pemahaman kondisi lingkungan . Hal ini 

berhubungan dengan perubahan teknologi, social, ekonomi, budaya dan 

politik apa yang memungkinkan menjadi peluang dan ancaman yang 

dihadapi oleh organisasi . 

c. Dirumuskan berdasarkan penilaian objektif terhadap sumber yang 

dimiliki adalah merupakan kajian terhadap ketersediaan sumber daya 

yang dimiliki organisasi dan faktor alternative pilihan suatu tindakan 

dalam menghadapi hal yang menjadi hambatan penerapan strategi 

d. Bisa dimplementasikan secara efektif, yaitu strategi yang baik adalah 

strategi yang dapat diterapkan dilingkungan organisasi dan adanya 

optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. 
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2. Tipe-tipe Strategi 

 

 

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Koten dalam Salusu (1994: 104-105) strategi dibedakan menjadi 

beberapa tipe, diantaranya adalah : 

a. Corporate  Strategy (strategi organisasi) 

 

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, inisiatif-

inisiatif strategi yang baru yang membahas apa yang harus di lakukan 

dan untuk siapa; 

b. Program Strategy (strategi program) 

 

Strategi ini terfokus pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program 

tertentu yang dilancarkan dan pada intinya ingin melihat apa dampak 

strategi tersebut dalam sasaran organisasi; 

c. Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya) 

 

Strategi ini memutuskan perhatian pada maksimalisasi pemanfaatan 

sumber daya essensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi. Sumber daya itu berupa tenaga, keuangan dan teknologi. 

 

d. Institutional Strategy (strategi institusi) 

 

Fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan 

organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis. 

  



19 
 

Upaya yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia 

adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan Kompetensi.  

 

Kompetensi mencakup 3 tiga hal sebagai berikut : 

1) Kompetensi teknis : Pengetahuan dan keahlian, untuk mencapai hasil 

yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan 

mencari alternative baru. 

2) Kompetensi konseptual : kemampuan melihat gambar besar, untuk 

menguji berbagai pengendaian dan mengubah perspektif. 

3) Kompetensi untuk hidup dalam ketergantungan: kemampuan untuk 

berinteraksi secara efektif dengan orang lain, termasuk kemampuan 

mendengar, berkomunikasi, medapat alternative lain kemampuan 

uuntuk melihat dan beroperasi secara aktif dalam organisasi. 

Dalam organisasi pemerintahan pengertian Komptensi dapat dilihat pada 

penjelasan pasal 3 PP 101 tahun 2000 sebagai berikut: “Yang dimaksud 

dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan atau 

keahlian dan karakteristik yang dimiliki sesorang untuk memcahkan 

persoalan dan mencari alternative pemecahan, merubah perspektif atau 

pandangan dan kemampuan untuk beriteraksi secara afektif dengan 

oranglain dalam melaksanakan tugas dan fungsi 



20 
 

b. Organisasi yang terus belajar 

 

Menurut berkaitan dengan learning organization menurut Peter Senge 

yang dikutip oleh sedarmayanti menjelaskan bahwa istilah organisasi 

yang terus belajar mempunyai arti luas. Pada umumnya, ini berarti 

organisasi yang luwes, tanggap, adaptif, tidak birokratis dan sebagainya. 

 

Kemudian Marquart (1996) juga menjelaskan bahwa learning 

organization atau pembelajaran organisasi adalah organisasi yang terus 

belajar secara sungguh- sungguh dan bersama- sama. Kemudian 

mentransformasikan dirinya agar dapat mengoleksi, mengelola dan 

menggunakan pengetahuannya secara lebih baik untuk keberhasilan 

organisasi.learning atau pembelajaran organisasi dapat terjadi pada 

individu maupun kelompok.dan organisasi itu sendiri. 

 

c. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi 

 

Kreatifitas merupakan penyatuan pengetahuan dari berbagai bidang 

pengalaman yang berlainan untuk menghasilkan ide baru yang lebih baik. 

Menurut west (2000) Pengertian Inovasi adalah pengenalan cara baru 

yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal di tempat kerja. 

 

Inovasi tidak mengisyaratkan pembaharuan secara absolute dan 

perubahan bisa dipandang sebagai suatu inovasi jika perubahan tersebut 

dianggap baru bagi seseorang, kelompok, atau organisasi yang 

memperkenalkannya. 
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d. Mendayagunakan Modal Intelektual Sebagai Kekayaan Baru 

Organisasi. 

 

Modal intelektual atau Inttelectual Capital secara umum merujuk kepada 

segala sesuatu yang diketahui oleh organisasi sehingga dapat memberi 

daya saing, berbeda jenis dengan capital lain seperti tanah, bangunan, 

peralatan, dan kas. 

 

Intellectual capital adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya 

manusia organisasi: institusi dan pengetahuan para anggota tim yang 

menemukan berbagai inovasi, jaringan elektronik yang mengalirkan 

informasi dengan kecepatan keseluruh organisasi sehingga mampu 

beraksi lebih cepat dari pesaing , kolaborasi, dan pembelajaran secara 

bersama antara organisasi dengan pelanggan. Human capital (modal 

Manusia) : adalah sumber inovasi dan pembahuaruan serta focus bagi 

semua gagasan. Human capital terbentuk dan digelar ketika semakin 

banyak waktu dan bakat induvidu yang bekerja dalam organisasi 

dicurahkan pada kegiatan yang menghasilkan inovasi. 

 

e. Mengantisipasi Kompetensi Global. 

 

Menurut Sedarmayanti memasuki kompetensi Global, masyarakat perlu 

dikondisikan kritis terhadap mutu. Membangun sikap kompetitif 

memasuki era global, berarti membangun sumber daya manusia handal, 

memliki wawasan luas, dan sekaligus “concern” terhadap kemajuan. 

 

Kaitannya dengan upaya mengantisipasi kompetensi, tuntutan 

terwujudnya sumber daya menusia yang kreatif, inovasi dan mampu 
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mendayagunakan modal intelektual tidak dapat lepas dari perubahan 

lingkungan, karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan 

besar dan mendasar cara hidup dalam berbagai tatanan dunia kerja yang 

mencakup antara lain: para karyawan, manehjer dan pemimpin 

organisasi. 

 

D. Pengertian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

 

 

Bab I Pasal 1 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa pegawai 

negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, 

dan digaji nerdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 

butir (6) PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa 

pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Adapun pengertian jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya 

jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan 

kepaniteraan pengadilan.  
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GBHN menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah pemikir, perencana 

dan pelaksana pembangunan nasional AW Widjaja 1986:158) . 
 

Hal ini 

memperlihatkan bahwa dalam rangka mewujudkan  tujuan  nasional, Pegawai 

Negeri Sipil menempati posisi yang strategis dan sangat menentukan 

keberhasilan pembangunan nasional sehingga sesuai dengan hakekat 

pembangunan nasional untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dituntut 

untuk berdedikasi tinggi, disiplin, serta berperilaku pantas sebagai suri tauladan 

masyarakat. Pegawai Negeri Sipil harus selalu menampilkan kinerja yang 

maksimal untuk masyarakat. Kinerja merupakan suatu  hasil yang dicapai oleh 

seseorang dalam  bidang  pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku 

untuk suatu pekerjaan tertentu dan dievaluasi pimpinan.  

 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan etika moral. Kinerja juga dapat diartikan 

sebagai kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh kelompok atau individu 

untuk mencapai tujuan. Jadi kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam penelitian ini 

dapat didefinisikan sebagai hasil kerja yang dilakukan oleh seorang Pegawai 

Negeri Sipil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan 

kepadanya. Amstrong  menjelaskan bahwa perkembangan konsep manajemen  

kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 
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1. Munculnya manajemen sumber daya manusia sebagai suatu pendekatan 

yang stra strategis dan terpadu  terhadap pengelolaan dan pengembangan 

SDM yang bertanggung jawab atas manajemen ini,  

2. Perlunya menemukan suatu pendekatan yang strategis akan tetapi fleksibel 

dalam mengelola suatu organisasi perusahaan, 

3. Kesadaran akan kenyataan bahwa kinerja hanya dapat diukur dan dinilai 

atas  dasar suatu model input-process-output-outcome. Dan terlalu 

konsentrasi terhadap salah satu dari aspek kinerja tersebut dapat mengurangi 

efek dari sistem itu sendiri, 

4. Tumbuhnya perhatian terhadap konsep pembelajaran dan pengembangan   

organisasi secara berkesinambungan, 

5. Pentingnya menerapkan budaya organisasi yang mampu meningkatkan 

kinerja organisasi itu sendiri, 

6. Semakin kuatnya tuntutan terhadap kompetensi dan profesionalisme kerja 

dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.  

 

Dalam konteks kinerja Pegawai Negeri Sipil, sangat ditentukan dan 

menentukan terbentuknya akuntabilitas, yaitu suatu pertanggungjawaban 

tentang sifat, sikap, perilaku, dan kebijakan dalam kerangka menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya kepada publik Chaizi Nasucha 2004:125) 

Akuntabilitas publik terdiri dari empat dimensi, yaitu:  

1. Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan 

wewenang, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan adanya 
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jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang dipersyaratkan 

dalam penggunaan sumber daya publik.  

2. Akuntabilitas proses berkaitan dengan masalah prosedur yang digunakan 

dalam tugas. Akuntabilitas proses dimanifestasikan melalui pemberian 

pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Akuntabilitas proses 

menyajikan tentang bagaimana kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian 

tujuan. 

3. Akuntabilitas program berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan 

(efektivitas). Untuk mencapai efektivitas program dapat dilalui melalui 

suatu pengujian apakah kegiatan administratif yang telah dilakukan oleh 

pelayan publik dapat menimbulkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat.  

4. Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban 

pemerintah kepada publik. Akuntabilitas publik salah satunya ditentukan 

oleh akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, diantaranya ditentukan oleh 

disiplin dari masing-masing pribadi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri 

Sipil yang disiplin adalah Pegawai Negeri Sipil yang sadar akan tanggung 

jawabnya, yakni mereka yang taat akan kewajiban dan tidak melakukan apa 

yang dilarang untuk dilakukan seperti apa yang telah tertuang di dalam PP 

Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

E. Motivasi 

 

 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau gerakkan. 

Motivasi (motivation) dalam manajemen hanya diajukan pada sumber daya 

manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan 
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bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja 

sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah 

ditentukan.
 

Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang 

menyebabkan, menyalurkan, dan cara mendukung perilaku manusia, supaya 

mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin 

penting karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk 

dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan.  

 

Edwin B Flippo seperti yang dikutip oleh hasibuan Motivasi adalah suatu 

keahlian, dalam pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Menurut 

American Encyclopedia motivasi adalah kecenderungan (suatu sifat yang 

merupakan pokok pertentangan) dalam diri seseorang yang membangkitkan 

topangan dan mengarahkan tindak- tanduknya. Motivasi meliputi faktor 

kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari pengamatan 

tingkah laku manusia. Tujuan Motivasi Tujuan motivasi antara lain sebagai 

berikut:  

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

3. Memempertahankan kestabilan karyawan perusahaan 

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan.  

8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 
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10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku.  

 

Asas-asas motivasi Asas-asas motivasi ini mencangkup atas mengikutsertakan, 

komunikasi, pengakuan, wewenang yang didelegasikan, dan perhatian timbal 

balik.  

 

2. Asas mengikutsertakan 

 

Asas mengikutsertakan maksudnya mengajak bawahan untuk ikut 

berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan ide-

ide, rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Dengan cara ini, bawahan 

merasa ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan sehingga 

moral dan gairah kerjanya akan meningkat. 

 

b. Asas komunikasi 

 

Asas komunikasi maksudnya menginformasikan secara jelas tentang tujuan 

yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. 

Dengan asas komunikasi, motivasi kerja bawahannya akan meningkat. 

Sebab semakin banyak seseorang mengetahui suatu soal, semakin besar pula 

minat dan perhatiannya terhadap hal tersebut. Jika seorang pemimpin secara 

nyata berikhtiar untuk senantiasa memberikan informasi kepada 

bawahannya, ia akan berkata, "saya rasa saudara orang penting. Saya 

hendak memastikan bahwa saudara mengetahui apa yang sedang terjadi." 

 

c. Asas pengakuan 

 

Asas pengakuan maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan yang 

tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. 
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Bawahanya akan bekerja keras dan semakin rajin, jika mereka terus-

menerus mendapat pengakuan dan kepuasan dari usaha-usahanya. Dalam 

memberikan pengakuan/pujian kepada bawahan hendaknya dijelaskan 

bahwa dia patut menerima penghargaan itu, karena prestasi kerja atau jasa-

jasa yang diberikannya. Pengakuan dan pujian harus diberikan dengan 

ikhlas dihadapan umum supaya nilai pengakuan/pujian itu semakin besar. 

 

d. Asas wewenang yang didelegasikan 

 

Asas wewenang yang didelegasikan adalah mendelegasikan sebagai 

wewenang serta kebbasan karyawan untuk mengambil keputusan dan 

berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas atasan atau manajer. Dalam 

pendelegasian ini, manajer harus menyakinkan bawahan bahwa karyawan 

mampu dan dipercaya dapat menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. 

Misalnya dengan mengatakan, "ini suatu pekerjaan. Saudara dapat 

mengambil keputusan sendiri bagaimana harus melakukannya." Dengan 

tindakan ini manajer menyatakan secara jelas bahwa bawahan itu cakap dan 

penting. Asas ini akan memotivasi moral/gairah bekerja bawahan sehingga 

semakin tinggi dan antusias.  

 

e. Asas perhatian timbal balik 

 

Asas pertaian timbal balik adalah memotivasi bawahan dengan 

mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan disamping berusaha 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan bawahan dari perusahaan 
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F. Diklat 

 

 

Diklat adalah merupakan salah satu cara dalam mengukur kompetensi aparatur 

pemerintah. Adapun istilah diklat adalah proses penyelenggaraan belajar 

mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. 

Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah proses 

penyelenggaraan belajar mengajar guna meningkatkan kompetensi bagi calon 

pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil.  

 

Berdasarkan Impres Nomor:15 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pelaksanaan 

pembinaan diklat dikatakan bahwa diklat PNS adalah: Pendidikan yang 

dilakukan PNS untuk meningkatkan kepribadian pengetahuan dan 

kemampuannya sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya 

sebagai PNS. Sedangkan pelatihan adalah proses belajar yang dimaksudkan 

untuk mengubah kopetensi kerja seseorang sehingga ia dapat berprestasi lebih 

baik dalam jabatannya (Modul TOT LAN). Untuk membentuk sosok PNS 

seperti tersebut di atas, diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan bagi 

pegawai sesuai PP  No101 Tahun 2000 bahwa pegawai negeri sipil perlu 

mengikuti diklat yang mengarah pada:  

a. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 

kepentinganmasyarakat, bangsa, negara, dan tanah air 

b.  Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya 

c.  Peningkatan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai 

dengan   lingkungan kerja dan organisasinya 
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Dasar pemikiran kebijaksanaan Diklat yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah ini adalah sebagai berikut: 

1. Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan Pegawai negeri 

sipil. 

2. Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier Pegawai negeri 

sipil. 

3. Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, 

penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat. 

4. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan Pegawai negeri sipil. agar memenuhi 

persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi, termasuk 

pengadaan kader pimpinan dan staf. 

 

Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi 

pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Alasan kedua 

bahwa dalam pembinaan karir bagi pegawai perlu meningkat kompetensinya 

dengan mengikuti diklat berdasarkan rujukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1979 pada Pasal 2 yaitu tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan 

pegawai negeri sipil DP3).  

 

Tujuan dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja, adalah untuk rnemperoleh 

bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan pegawai Negeri 

Sipil. seperti yang terdapat pada Pasal 4 yaitu :  

1. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dituangkan 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. 
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2. Dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan unsur-unsur yang dinilai 

adalah: 

a. Kesetiaan. 

b. Prestasi kerja. 

c. Tanggung jawab. 

d. Ketaatan. 

e. Kejujuran. 

f. Kerja sama. 

g. Prakarsa. 

h. Kepemimpinan 

 

G. Kerangka Pikir 

 

 

Aparatur pemerintah harus menjadi saluran dan jembatan pengabdi dalam 

melaksanakan kepentingan umum serta penuh dedikasi dan loyalitas.  Dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya aparatur pemerintah harus tanggap terhadap 

perubahan yang terjadi setiap saat  di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan 

negara.  Setiap aparatur perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan 

masyarakat umum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing-masing (Widjaya, 1991:23).Untuk 

menjadikan aparatur sebagai pengabdi masyarakat dengan penuh dedikasi serta 

kinerja yang baik maka Badan Kepegawaian Daerah bertanggungjawab 

menyiapkan strategi dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur 

pemerintahan.  
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Berpegang pada pendapat  Koten dalam Salusu (1994: 104-105) strategi yang 

dapat digunakan adalah: Strategi organisasi (Corporate  Strategy) yaitu Strategi 

ini berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, inisiatif-inisiatif strategi yang 

baru yang membahas apa yang harus di lakukan dan untuk siapa,  Strategi 

program (Program Strategy) strategi ini terfokus pada implikasi-implikasi strategi 

dari suatu program tertentu yang dilancarkan dan pada intinya ingin melihat apa 

dampak strategi tersebut dalam sasaran organisasi,  Strategi pendukung sumber 

daya (Resource Support Strateg) strategi ini memfokuskan  perhatian pada 

maksimalisasi pemanfaatan sumber daya essensial yang tersedia guna 

meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu berupa tenaga, 

keuangan dan teknologi dan Strategi institusi (Institutional Strategy) fokus dari 

strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk 

melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis. 

 

Berdasarkan pendapat Koten dalam Salusu tersebut, maka  Badan Kepegawaian 

Daerah lampung telah  menyusun dan merencanakan program kerja. Program 

kerja ini juga harus mengacu pada Rencana Kerja nasional yang tertuang pada 

rencana kerja strategis jangka menengah dan jangka panjang Daerah sesuai 

dengan visi dan misi daerah masing-masing tahun 2015 -2019 yang bertujuan: 

Meningkatkan kompetensi aparatur untuk dapat melaksanakan tugas jabatan  

secara profesional bertanggungjawab dan penuh pengabdian, Meningkatkan 

kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur. Sementara sasaran Rencana kerja 

strategis ini diantaranya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang 

ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik. 
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Selanjutnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini penulis buat dalam kerangka 

fikir penelitian sebagai berikut: 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

 

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metedologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. 

 

Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa 

Strategi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam meningkatkan kinerja 

aparatur pemerintahan pada kantor BKD Pemerintah Provinsi Lampung. 

 

B.  Fokus Penelitian 

 

 

Fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Corporate  Strategy (strategi organisasi) 

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, inisiatif-inisiatif 

strategi yang baru yang membahas apa yang harus di lakukan dan untuk 

siapa; 
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b. Program Strategy (strategi program) 

Strategi ini terfokus pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program 

tertentu yang dilancarkan dan pada intinya ingin melihat apa dampak 

strategi tersebut dalam sasaran organisasi; 

c. Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya) 

Strategi ini memutuskan perhatian pada maksimalisasi pemanfaatan sumber 

daya essensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. 

Sumber daya itu berupa tenaga, keuangan dan teknologi. 

d. Institutional Strategy (strategi institusi) 

Fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan 

organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi dalam penelitian ini dipilih secara sengaja yaitu di kantor Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung dan beralamat di Jl. Dr. 

Warsito No.35 Bandar Lampung. 

 

D. Jenis Data 

 

 

Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya 

digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi , wawancara mendalam 

(in depth interview) dan dokumentasi. 
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1. Data Primer 

 

 

Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan orang atau informan 

yang dianggap memunyai informasi kunci (key informan), pelaku atau orang 

yang terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti. 

 

2. Data Sekunder 

 

 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan 

dokumentasi yang berasal dari literatur-literatur, peraturan, dokumen terkait 

dengan kinerja aparatur pemerintahan. 

 

E. Informan 

 

 

Data yang diperoleh dari informan yang dipilih dengan metode purposive 

sampling masih bersifat sementara dan akan terus berkembang sampai penulis 

terjun kelapangan. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan 

dipilih orang yang memiliki kekuatan dan otoritas pada situasi sosial atau objek 

yang diteliti, sehingga mampu membuka pintu kemana saja penulis akan 

melakukan pengumpulan data. Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel ditetapkan secara 

sengaja oleh penulis, dalam hubungan ini lazimnya dinyatakan atas kriteria-

kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses 

pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random (Sugiyono, 

2005:63). 
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Situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu sosial yang di 

dalamnya menjadi semacam muara dan banyak domain lainnya. Selanjutnya 

dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan 

sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut (Spradley dalam Faisal dalam 

Djam’an Satori, 2009:91): 

a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, 

sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati 

b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah teliti 

c. Mereka mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi 

d. Mereka yag tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya 

sendiri 

e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga 

menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. 

 

Dalam penelitian ini informan dipilih beberapa informan yang dianggap 

memiliki pengetahuan yang baik tentang Strategi peningkatan Aparatur. 

Adapun Informan dalam penelitian yaitu : 

1. Kepala Badan Daerah Kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung  

2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian BKD Provinsi Lampung 

3. Kepala Bagian Umum Kepegawaian BKD Provinsi Lampung 

4. Kepala Bagian Perencanaan BKD Provinsi Lampung 

5. Pegawai BKD  Provinsi Lampung 
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Pemilihan informan tersebut berdasarkan kekuatan, pengaruh, posisi dan peran 

penting dalam strategi badan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja 

aparatur pemerintahan di kantor BKD Pemerintah Provinsi Lampung tersebut. 

 

F. Pengumpulan Data 

 

 

1.  Wawancara 

 

 

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri 

utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to 

face relationship) antara si pencari informasi (interviewer/information 

hunter) dengan sumber informasi (interviewee). Menurut Nawawi, secara 

sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan 

memergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.  

 

Pada penelitian ini yang akan diwawancarai adalah: 

a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 

b. Kepala Sub Bagian Bidang Perencanaan Badan Kepegawaian Daerah 

 Pemerintah Provinsi Lampung 

c. Kepala Bagian Umum Kepegawaian BKD Provinsi Lampung 

d. Kepala Bagian Perencanaan BKD Provinsi Lampung 

e. Pegawai BKD  Provinsi Lampung 
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2. Observasi 

 

 

Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang 

terjadi, dimaksudkan sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan 

pandangan seorang penulis. Selain itu terdapat data yang tidak dapat 

ditanyakan kepada informan, ada di antaranya yang membutuhkan 

pengamatan secara langsung peneliti. Beberapa hal yang perlu diobservasi 

yaitu keadaan tempat situasi sosial politik berlangsung, benda, peralatan, 

perlengkapan, termasuk letak dan penggunaannya, yang terdapat di lokasi 

penelitian, para pelaku, termasuk status, jenis kelamin, usia dan sebagainya, 

kegiatan yang berlangsung, tindakan-tindakan, serta waktu berlangsungnya 

peristiwa. 

 

3. Dokumentasi 

 

 

Dokumentasi berupa tulisan bagi peneliti dapat digunakan untuk proses 

(melalui pencatatan, pengetikan atau alat tulis) tetapi kualitatif tetap 

menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang 

diperluas. Dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-

undangan dan dokumen yang terkait dengan penetapan peraturan pekon. 

 

G.  Pengolahan Data 

 

 

Pada pengolahan data di lakukan proses memeriksa data (editting) yang 

terkumpul guna memastikan kesempurnaan pengisian dari setiap instrumen 

pengumpulan data (Sanapiah Faisal, 2010:149). Setelah data-data hasil 

penelitian dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah berupa pengolahan 
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data. Menurut Arikunto (2010:251) teknik pengolahan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :  

a. Tahap editing, dalam penelitian ini yaitu suatu tahap penyusunan data ke 

dalam bentuk  kategori tertentu yang telah didapat atau diperoleh di 

lapangan,  

b. Tahap kategorisasi, dalam penelitian ini yaitu tahap penyusunan data ke 

dalam bentuk kategori tertentu yang telah diproses dan disusun dalam 

suatu pola tertentu secara berurutan agar sesuai dengan tujuan penelitian, 

dan  

c. Tahap interpretasi, dalam penelitian ini yaitu memberikan penafsiran atau 

penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas 

dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data yang lain. 

 

H. Analisis Data 

 

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki/terjun ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di 

lapangan. Analisis telah dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan 

hasil penelitian. Namun analisa data lebih difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Nasution dalam Djam’an 

Satori 2009:200). 

 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah–milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 
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apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Djam’an Satori 

2009:201). Dalam penelitian ini analisis yang digunakan setelah mengolah 

data, penulis mulai merumuskan dan menjelaskan keadaan yang ada sejak 

sebelum/terjun ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan. 

Namun analisa data ini penulis lebih memfokuskan selama di lapangan 

bersamaan dengan pengumpulan data. 

 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction (reduksi data), 

penyajian data (display data) dan conclusion drawing/verification (Nasution 

dalam Satori, 2009:217-220). 

1.  Reduksi data  

 

 

Data yang diperoleh di lapangan dan jumlahnya cukup banyak. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Semakin 

lama penulis berada di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, 

kompleks dan rumit. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting. Mencari tema dan 

polanya. Maka, dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memermudah penulis 

untuk melakukan pengumpulan data.  
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2. Penyajian data  

 

 

Dilakukan setelah data direduksi dengan cara menyajikan data. Miles dan 

Habberman dalam Djam’an Satori (2009:219) menyatakan :”the most 

frequent form display data for qualitative research data in the past has been 

narrative text” (frekuensi yang paling banyak dilakukan pada penelitian 

data kualitatif adalah teks naratif). Dalam penelitian ini penyajian data yang 

dilakukan penulis yaitu dalam bentuk teks naratif. Melalui penyajian data 

ini, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan.  

 

3. Verifikasi data 

 

 

Sebagai langkah ketiga dalam   analisa data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman dalam Djam’an Satori (2009:220) adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya .Kesimpulan dalam 

penelitian ini penulis dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal. Kesimpulan yang ada dalam penelitian ini menghasilkan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

 

I. Keabsahan Data 

 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk 

menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi 

beberapa persyaratan. Menurut Moleong (2011:324) terdapat empat kriteria 

keabsahan data, yaitu: 
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1. Derajat Kepercayaan 

 

 

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan konsep 

validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, 

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan 

hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh 

peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara lain: 

 

a. Triangulasi 

 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. Denzin dalam 

Moleong (2011:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemerinksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, teori. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi 

dikarenakan triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu 

studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain penelitian ini dapat 

di recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai 

sumber, metode, atau teori. 
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b. Kecukupan Referensial 

 

Mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan, atau rekaman-rekaman 

yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji 

sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

 

2. Keteralihan (transferability) 

 

 

Keteralihan menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku 

atau diterapkan pada semua jenis konteks dalam populasi yang sama atas 

dasar penemu yang diperoleh pada sampel yang secara representatif 

mewakili populasi. 

 

3. Kebergantungan (dependability) 

 

 

Kebergantungan merupakan substitusi realibilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Realibilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian 

kualitataif, uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian di lapangan, tetapi bisa 

memberikan data. Peneliti ini perlu di uji dependabilit-nya. Kalau proses 

penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian ini tidak 

dependebel. 

4. Kepastian (confirmability) 

 

 

Menguji kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan 

proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi 

hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang 
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cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil 

penelitian.  



 
 

 

 

 

 

 

 

IV.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Propinsi Lampung 

 

 

Provinsi Lampung terletak antara 3045' Lintang Selatan dan 103050' – 105050' 

Bujur Timur dengan luas wilayah 35,376,50 km2 (“Gambaran Umum 

Lampung”). Provinsi Lampung secara geografis terletak di ujung selatan Pulau 

Sumatera. Letaknya sangat strategis karena provinsi ini menjadi sentral 

penghubung antara Jawa dan Sumatera. Di sebelah selatan, provinsi dengan ibu 

kota Bandar Lampung ini bebatasan dengan Selat Sunda, kawasan yang harus 

dilalui oleh siapapun yang hendak pergi dari Sumatera menuju Jawa atau 

sebaliknya. Di daerah utara, Lampung berbatasan dengan provinsi Sumatera 

Selatan dan Bengkulu, di sebelah timur berhadapan dengan Laut Jawa, dan di 

sebelah barat berhimpitan dengan Samudra Indonesia. Bandarlampung adalah 

gabungan dari dua kota kembar, yakni Tanjungkarang dan Telukbetung 

(Indonesia Tanah Airku 33 Provinsi Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, 

2007, p. 133).  

 

Memiliki luas 35.288,35 km2, provinsi ini terdiri atas daerah pesisir, pulau 

kecil dan laut. Luas seluruh daratannya mencapai 3.528.835 ha, sementara 

garis pantainya sepanjang 1.105 km. Kawasan bagian barat merupakan daerah 

pegunungan yang menjadi bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Tercatat ada 
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tiga buah gunung di sana dengan tinggi lebih dari 2.000 m dari permukaan laut 

(dpl), yaitu Gunung Pesagi, Gunung Tanggamus, dan Gunung Tangkit Tebak. 

Provinsi ini juga memiliki 70 pulau, terdiri atas 18 pulau berpenghuni dan 52 

pulau lainnya tidak bertuan (Indonesia Tanah Airku 33 Provinsi Pemerintahan 

Kabinet Indonesia Bersatu, 2007, p. 133).  Secara administratif sejak tahun 

1999 Provinsi Lampung terdiri dari 8 Kabupaten, 2 Kota, 8 Kecamatan, dan 

2.024 Desa (Lampung Dalam Angka 2007) 

 

B. Kondisi Topografi  
 

 

Lampung terdiri atas daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan 

>500 meter dpl, daerah berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 

8%-15% dan ketinggian 300-500 m dpl, daerah dataran alluvial dengan 

kemiringan 0%-3% dan ketinggian 25-75 m dpl, daerah dataran rawa pasang 

surut dengan ketinggian 0,1-1 m dpl, dan daerah river basin. Meskipun 

demikian, sebagian besar topografinya berada pada kemiringan kurang dari 

15% sehingga membuat daerah Lampung memiliki beberapa potensi alam yang 

dapat diandalkan (Indonesia Tanah Airku 33 Provinsi Pemerintahan Kabinet 

Indonesia Bersatu, 2007, p. 133).  

 

C. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Lampung  

 

 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Perda 

No. 10 Tahun 2007 dengan Kedudukan Kepala Badan setingkat eselon II.A 

dan didukung 5 unit eselon III dan 11 unit eselon IV dengan kekuatan personil 

103 orang, terdiri 94 PNS dan 9 orang tenaga kontrak  
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1. Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Lampung  

 

 

a. Sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam 

melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjadi 

kewenangannya serta melaksakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku; 

b. Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah kepada Gubernur 

 

2. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Lampung  

 

 

a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di bidang  

kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan 

Pemerintah; 

b. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah; 

c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah 

d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, 

pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai 

dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan 

perundang-undangan; 

e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan 

dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional 
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sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan 

perundang-undangan; 

f. Penyiapan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai 

dengan standar dan prosedur yang ditetapkan peraturanperundang-

undangan; 

g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri 

Sipil Daerah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan 

peraturanperundang-undangan; 

h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ; 

i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; 

j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian 

Negara 

 

3.  Struktur Organisasi  

 

 

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, Susunan Organisasi 

Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung adalah sebagai berikut :  

a. Kepala 

b. Sekretariat 

c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai 

d. Bidang Pengembangan Pegawai 

e. Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai 

f. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian 

g. Unit Pelaksana Teknis 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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4.  Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Lampung 

 

 

a. Visi 

 

Mengacu pada RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019 Visi 

Provinsi Lampung dalam jangka menengah adalah : 

1) Visi Provinsi Lampung (2015-2019) " Lampung Unggul dan Berdaya 

Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan " 

2) Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung (2015-2019) 

" Mewujudkan Aparatur Lebih Bersih, Profesional dan Sejahtera " 

 

b. Misi 

 

Berdasarkan visi tersebut, disusun misi Renstra jangka menengah tahun 

2015-2019 sebagai berikut : 

1) Misi Provinsi Lampung Bidang Aparatur (2015-2019) " Menegakkan 

Supremasi Hukum, Membangun Peradaban Demokrasi, dan 

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" 

2) Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung (2015-2019)  

a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam 

melaksanakan tugs pokok dan fungsinya, 

b) Terwujudnya pelayanan prima administrasi kepegawaian 

c) Meningkatkan transparansi birokrasi kepegawaian demi 

kesejahteraan masyarakat Lampung 
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c. Tujuan 

 

1. Tujuan RPJM Provinsi Lampung (2015-2019) 

Tujuan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung dalam 

Pembangunan adalah :  

a. Merealisasikan hukum dalam menyelesaikan masalah masalah 

pembangunan dan pemerintahan; 

b. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif 

c. Merealisasikan pelayanan publik yang adil dan masyarakat 

d. Merealisasikan pembangunan politik. 

 

2. Tujuan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung 

Dalam upaya mewujudkan tujuan Renstra Provinsi Lampung Bidang 

Aparatur, maka tujuan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Lampung sebagai berikut :  

a. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk dapat melaksanakan 

tugas jabatan secara  profesional bertanggung  jawab dan penuh 

pengabdian. 

b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur. 

 

d. Sasaran 

 

1. Sasaran RPJMD Provinsi Lampung di bidang aparatur adalah :  

a. Stabilitas Politik, pemerintahan dan keamanan terjaga 

b. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya 

kepercayaan publik 

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dengan kategori baik 
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d. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi ditandai dengan 

meningkatnya angka partispiasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilihan presiden, dan 

pemilihan kepala daerah 

 

2. Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung : 

a. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas 

jabatannya.  

b. Tersedianya Aparatur yang berkualitas 

c. Terwujudnya Pelayanan Prima. 

 

5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi 

Lampung 

 

1) Tugas Pokok Sekretariat 

 

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan 

menyelenggarakan kegiatan tata usaha, keuangan koordinasi dan 

pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan Badan Kepegawaian Daerah, menyiapkan peraturan 

perundang-undangan daerah, perencanaan dan kebijakan teknis 

pengembangan kepegawaian daerah serta pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir 

pegawai di wilayah Provinsi sesuai dengan norma, standar dan 

prosedur yang ditetapkan Pemerintah, dan melakukan penyusunan 

program, evaluasi dan pelaporan. 
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2) Fungsi Sekertariat 

 

a) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan 

administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan 

Kepegawaian Daerah; 

b) Penyiapan bahan dan data kegiatan penyusunan program; 

c) Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang 

kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang 

ditetapkan oleh Pemerintah 

d) Penyiapan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan 

kepegawaian daerah; 

e) Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah 

tangga/perlengkapan, kepegawaian dan keuangan Badan 

Kepegawaian Daerah; 

f) Penyusunan rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program 

kerja Badan Kepegawaian Daerah. 

 

6. Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 

 

1) Tugas Pokok 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

mengkoordinasikan kegiatan dan pelayanan administrasi kepada unit 

kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dan 

menyelenggarakan urusan tata usaha kantor, rumah 

tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Badan 

Kepegawaian Daerah 
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2) Fungsi 

 

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan 

kegiatan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja 

dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah; 

b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan; 

c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga 

dan perlengkapan kantor; 

d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di 

lingkungan Badan Kepegawaian Daerah; 

e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolan tugas 

kehumasan; 

f) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian 

Umum; dan 

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

7. Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Bagian Keuangan 

 

1) Tugas Pokok 

 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengelolaan administrasi keuangan. 

 

2) Fungsi 

 

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana anggaran belanja; 

b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penatausahaan keuangan; 

c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan terhadap 

pelaksanaan administrasi keuangan; 
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d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan administrasi 

keuangan terhadap bendaharawan; 

e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan calon pengelola 

keuangan; 

f) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian 

Keuangan; dan 

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

8. Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan 

 

1) Tugas Pokok 

 

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 

data kegiatan penyusunan program, peraturan perundang-undangan di 

bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur 

pemerintah, perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan 

kepegawaian daerah serta evaluasi dan laporan pelaksanaan program 

kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah. 

 

2) Fungsi 

 

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan 

kegiatan; 

b) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur 

yang ditetapkan Pemerintah; 

c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan pengembangan 

kepegawaian daerah dan kebijakan teknis pengembangan karier 
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Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan 

prosedur yang ditetapkan Pemerintah; 

d) Melaksanakan dan menyiapkan bahan evaluasi, pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir 

pegawai di wilayah provinsi; 

e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah; 

f) Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan program 

kegiatan Badan Kepegawaian Daerah; 

g) Melaksanakan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah; 

h) Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub 

Bagian Perencanaan; dan 

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

9. Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Pengembangan Pegawai 

 

1) Tugas Pokok 

 

Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan 

penyelesaian pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam 

dan dari jabatan struktural dan fungsional, menyelenggarakan seleksi 

dan administrasi ujian dinas, pendidikan dan pelatihan serta 

pendidikan tugas belajar 
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2) Fungsi 

 

a) Penyiapan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang potensial 

untuk pengangkatan promosi jabatan struktural dan fungsional; 

b) Penyiapan penyelesaian pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional; 

dan 

c) Penyiapan seleksi dan administrasi ujian dinas, pendidikan tugas 

belajar, dan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri 

Sipil. 

 

10. Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Bidang Seleksi, Pendidikan Dan 

   Pelatihan 

 

1) Tugas Pokok 

 

Sub Bidang Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan seleksi administrasi dan bahan ujian dinas, ujian 

penyesuaian kenaikan pangkat (UPKP), selekesi pendidikan dan 

pelatihan Pimpinan Tk.I, II, III, IV pendidikan dan latihan pegawai 

negeri sipil (Tugas Belajar, Izin Belajar, pendidikan dan pelatihan 

Teknis/Fungsional, Lemhanas), monitoring pegawai negeri sipil Tugas 

Belajar/Ikatan Dinas, Administrasi pemberian dana bantuan 

pendidikan tugas belajar/ikatan dinas. 

 

2) Fungsi 

 

a) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kegiatan seleksi 

Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), seleksi 

Diklatpim Tingkat I, II, III dan IV; 
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b) Melaksanakan dan menyiapkanbahan rencana kegiatan seleksi 

tugas belajar, Izin Belajar; 

c) Melaksanakan dan menyiapkan bahan penerbitan izin belajar ; 

d) Melaksanakan dan menyiapkan daftar nominatif Pegawai Negeri 

Sipil yang akan mengikuti seleksi Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian 

Kenaikan Pangkat (UPKP), seleksi Diklatpin Tingkat I, II, III, IV; 

e) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana pelaksanaan diklat 

bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Diklat; 

f) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana pelaksanaan diklat 

bagi PNS yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar; 

g) Melaksanakan dan menyiapkan daftar nominatif Pegawai Negeri 

Sipil yang akan mengikuti pendidikan dan latihan Pegawai Negeri 

Sipil (Tugas Belajar, Izin Belajar, Diklat teknis/fungsional, diklat 

kepemimpinan, Lemhanas); 

h) Melaksanakan dan menyiapkan seleksi penerimaan calon praja 

Institut Pemerintahan Dalam negeri (IPDN); 

i) Melaksanakan dan menyiapkan rencana dan daftar nominatif PNS 

yang akan mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) Purna 

Bhakti; 

j) Melaksanakan dan menyiapkan bahan rapat Tim Seleksi Peserta 

Diklat (TSPD) untuk diklat Kepemimpinan, Tugas Belajar dan Izin 

Belajar; 

k) Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan pelaksanaan monitoring 

Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar/Ikatan Dinas; 
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l) Melaksanakan dan menyiapkan administrasi pemberian dana 

bantuan pendidikan tugas belajar/ikatan dinas; 

m) Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Sub Bidang Seleksi dan Diklat; dan 

n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 



 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Strategi yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Kepagawaian Daerah  dalam 

meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah di lingkungan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Lampung dilakukan melalui: 

 

1. Strategi Organisasi 

 

 

Strategi Organisasi yang meliputi Perumusan Misi Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Lampung,  Struktur Organisasi yang diisi dengan orang-

orang yang berpengalaman dan ahli pada bidangnya, serta sistem kerja yang 

sistematis, fungsional, sederhana dan fleksible serta adaptif mampu 

meningkatkan kinerja pegawai sebagai aparatur negara. 

 

2. Program Kerja 

 

 

 Strategi program kerja dapat meningkatkan kinerja aparatur negara 

dilingkungan Badan Kepegawaian daerah Provinsi Lampung karena 

didalam program kerja telah ditetapkan dan dirumuskan secara jelas tentang 

perencanaan kerja mulai dari perumusan dan penetapan tujuan, bagaimana 
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mencapai tujuan serta bagaimana menyelesaikan kemungkinan-kemungkin 

hambatan yang muncul.  

 

3. Sumber Daya Pendukung 

 

 

Strategi pendukung sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian daerah 

Provinsi Lampung mampu meningkatkan kinerja pegawai melalui 

perubahan prilaku, melengkapi fasilitas kerja, pembinaan disiplin, 

pendidikan dan pelatihan, pembagian kerja sesuai job diskription serta 

penempatan pegawai sesuai gelar, pangkat dan kemampuan. 

 

4. Strategi institusi  

 

 

Strategi Institusi pada Badan Kepegawaian daerah Provinsi Lampung telah 

dapat meningkatkan kinerja pegawai karena strategi institusional 

menitiktekankan pada upaya pengembangan sumber daya manusia  melalui 

peningkatan kemampuan  dalam diri sehingga kreatif dan inovatif. 

 

B. Saran 

Hasil Analisa Penulis, setelah melakukan Penelitian berikut beberapa saran : 

1. Sebagai Lembaga Aparatur Pemerintah dan melayani masyarakat luas Perlu 

sekiranya Pemerintahan Daerah memperhatikan segala kebutuhan baik 

sarana maupun prasarana guna sebagai usaha dukungan pemerintahan 

daerah Provinsi Lampung  terhadap Badan Kepegawaian Daerah, seperti 

bantuan komputer server yang lebih memadai dan tamabahan tenaga pranata 

yeng berkompeten dan pembinaan optimalisasi penningkatan sumber daya 

manusia. 



103 
 

 

2. Dalam melaksanakan Perencanaan perubahan perlu didukung dengan 

melibatkan konsultan luar dan independen yang memahami kultur dan 

budaya masyarakat serta  memahami kondisi real daerah Lampung. 

 

3. Perlu ditingkatkan inovasi pegawai dalam menyingkapi perubahan yang 

terjadi baik perilaku masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan tidak 

terlalu terfokus pada tugas pokok dan fungsi saja namun mampu menjadi 

agen perubahan dalam masyarakat dan lingkungan organisasi  
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