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ABSTRAK  

 

IMPLEMENTASI ETIKA PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN 

KINERJA APARATUR PEMERINTAH 

(Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) 

 

 

Etika pemerintahan menjadi topic pembicaraan dewasa ini terutama dalam upaya 

mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kaitannya 

dalam pembangunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa 

“pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, 

efisiensi, dan efektifitas seluruh tatanan penyelenggaran pemerintah termasuk 

peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan 

aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas 

pemerintah. Jadi fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada 

masyarakat dan pada kepentingan umum dengan alat perlengkapannya yang ada.  

 

Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan 

sebalikya mencari keuntungan atau mengutamakan kepentingan pribadi atau 

golongan. Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah akan 

berimplikasi langsung pada penyelenggaran pemerintahan. Penyelenggaraan 

pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses apabila perilaku aparatur 

pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan nilai -nilai etika. Demikian juga 

sebaliknya penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat dan bermasalah apabila 

perilaku aparatnya menyimpang dari nilai - nilai etika.  

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa etika pemerintahan dapat 

tercermin dalam pelaksanaan kode etik Pegawai Negeri Sipil   (PNS)   dengan   

upaya   untuk   menciptakan   kondisi -kondisi   moril, menumbuhkan sikap 

mental, serta menciptakan moral yang baik. Implementasi Etika Pemerintahan 

berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa selama ini dalam melaksanakan 

tugasnya selalu mentaati peraturan disiplin, melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab secara baik, saling menghormati santun, ramah dalam melayani anggota 

masyrakat. Pelayanan publik di Kecamatan Natar merupakan tugas-tugas yang 

dipikul bersama sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan pelyanan 

publik. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan Etika Pemerintahan 

dalam proses pelayanan public adalah cukup baik. Baiknya pelaksanaan etika 

dalam pelaksanaan pemerintahan memberikan kontribusi terhadap kinerja aparatur 

di Kecamatan Natar. 

 

Kata Kunci: Implementasi,  etika pemerintahan, kinerja aparatur 



ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ETHICS IN IMPROVING THE 

PERFORMANCE OF GOVERNMENT APPARATUS 

(Studies in Natar District of Lampung Selatan Regency) 

 

 

Associated with ethical governance then it is related to the process of governance 

is concerned the importance of carrying out its duties and responsibilities, abide 

by various rules and regulations, implementing a good working relationship, as 

well as creating a conducive working environment, in addition to government 

officials in carrying out their duties in accordance with the government ethics 

corridor needs to provide the best service, especially in the public service process, 

thus it can be understood that in the context of ethics will be a guideline for any 

particular government officials in performing their duties. This study was carried 

out to achieve the aim to determine the implementation of ethical governance in 

improving the performance of government officials Natar District of South 

Lampung regency. 

 

This study uses descriptive study using a qualitative approach. data analysis is 

inductive, based on facts that were found and then be constructed a hypothesis or 

theory. 

 

Based on the research data showed that ethical governance can be reflected in the 

implementation of the code of conduct of Civil Servants (PNS) to the effort to 

create the morale conditions, fosters mental attitude, and create good morals. 

Implementation of Government Ethics is based on the research results prove that 

so far in carrying out their duties always obey the rules of discipline, duty and 

responsibility as well, mutual respect polite, friendly in serving members of 

society. Public services in the District Natar are tasks that might be shared as 

appropriate duties and functions in relation to public pelyanan. The research 

proves that the implementation of Government Ethics in the public service is quite 

good. The good implementation of ethics in the implementation of government 

contributes to the performance of the apparatus in District Natar. 

 

Keywords: Implementation, ethical governance, performance of the apparatus 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah 

sekedar menjadi keyakinan pribadi bagi para  anggotanya, akan tetapi juga 

menjadi seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu nilai 

etika harus menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan 

pengaruh secara moral. Etika merupakan kesediaan jiwa akan kesusilaan atau 

kumpulan dari peraturan kesusilaan. Etika merupakan norma dan aturan yang 

turut mengatur perilaku seseorang dalam bertindak dan memainkan perannya 

sesuai dengan aturan main  yang ada dalam masyarakat agar dapat dikatakan 

tindakan bermoral.  

 

Sesuai dengan moralitas dan perilaku masyarakat setempat,  etika dapat dianggap 

penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masalah yang ada dalam 

penyelenggaraan pemerintahan semakin lama semakin kompleks. Keberhasilan 

pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan 

dalam lingkungan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah melakukan 

adjusment (penyesuaian) yang menuntut discretionary power (kekuatan 

pertimbangan/kebijaksanaan) yang besar. 
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Pemerintah memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau 

kode etik yang berlaku bagi setiap aparaturnya. Etika dalam pemerintahan harus 

ditimbulkan dengan berlandaskan pada paham dasar yang mencerminkan sistem 

yang hidup dalam masyarakat yang harus dipedomani serta diwujudkan oleh 

setiap aparatur  dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara 

umum nilai-nilai suatu etika pemerintahan yang perlu dijadikan pedoman dan 

perlu dipraktekkan secara operasional antara lain: bahwa aparat wajib mengabdi 

kepada kepentingan umum.  Aparat adalah motor penggerak “head“ dan “heart“  

bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,  Aparat harus berdiri di 

tengah-tengah, bersikap terbuka dan tidak memihak (mediator),  Aparat harus 

jujur, bersih dan berwibawa,  Aparat harus bersifat diskresif, bisa membedakan 

mana yang rahasia dan tidak rahasia, mana yang penting dan tidak penting, dan  

aparat harus selalu bijaksana dan sebagai pengayom. 

 

Perlu  dipahami bahwa dalam  etika  pemerintahan, terdapat  asumsi  yang  

berlaku bahwa melalui penghayatan yang etis yang baik, seorang aparatur  akan  

dapat membangun komitmen  untuk  menjadikan  dirinya  sebagai  teladan  

tentang  kebaikan  dan  menjaga moralitas pemerintahan.  Aparatur pemerintahan 

yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat  

terhindar dari perbuatan tercela, karena  ia terpanggil untuk menjaga amanah yang 

diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup sehari -hari. 

 

Berbicara mengenai etika pemerintahan tidak terlepas dari etika birokrasi, 

birokrasi merupakan  instrumen  penting  dalam masyarakat modern yang 

kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai 
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konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Negara dituntut 

terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya 

(public goods and services) baik secara langsung maupun tidak langsung 

bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi 

rakyatnya.  Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan 

untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. 

 

Kaitannya dengan etika pemerintahan maka hal yang terkait proses 

penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut pentingnya   melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab, mentaati berbagai ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan, melaksanakan hubungan kerja yang baik, serta 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,  disamping itu aparatur  

pemerintah  dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor etika 

pemerintah perlu memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses 

pelayanan publik, dengan demikian dapatlah dipahami bahwa konteks dalam 

beretika akan menjadi pedoman bagi setiap aparatur  pemerintah  khususnya  

dalam  melaksanakan  tugasnya. 

 

Suatu  instansi  pemerintah  didirikan  dengan   beberapa  tujuan,  tujuan   yang 

dimaksud adalah melancarkan kegiatan, pelayanan publik, dan memberikan 

lapangan kerja. Tujuan instansi pemerintah dapat dicapai apabila manajemen 

mampu mengolah, menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia yang 

dimilikinya secara efektif dan efisien.  Dalam suatu instansi pemerintahan sumber 

daya manusia yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun pada 
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kenyataannya masih terjadi tindak ketidakdisiplinan pada Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang berdampak pada penurunan kinerja pegawai, seperti yang diberitakan 

oleh Koran harian lampungpost.com berisi tentang Seketaris Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan kecewa terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan.  

 

Berdasarkan prariset di Kantor Pemerintahan Kecamatan Natar  Kabupaten 

Lampung Selatan, maka dapat dinyatakan bahwa kondisi buku administrasi 

Kecamatan Natar belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi. Hal ini dapat dilihat dari 

masih bercampur baurnya dokumen atau data mengenai berbagai administrasi 

desa, seperti Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi 

Keuangan dan Administrasi Pembangunan, padahal seharusnya buku untuk 

masing-masing administrasi tersebut terpisah antara satu dengan  yang lain.  

Sudah sepantasnnya pelayanan umum dilakukan secara beretika agar tidak adanya 

kekecewaan dalam suatu masyarakat. 

 

Beberapa permasalahan etika yang ada antara lain Aparat belum menunjukkan 

sikap ramah, sopan, dan santun pada pengguna jasa pelayanan. Hal tersebut 

ditunjukkan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat aparat sambil 

bermain handphone (telepon genggam). Hal tersebut dirasakan kurang beretika. 

Selain itu masih ada pegawai yang tidak berada pada tempat kerjanya atau 

mejanya kosong disaat pengguna jasa membutuhkan pelayanan.  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatar belakangi 

penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: 

“Implementasi Etika Pemerintahan dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur 

Pemerintah (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” 

 

B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian yaitu: Bagaimana penerapan etika pemerintahan dalam 

meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, 

begitu pula dengan penelitian ini.  Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan 

untuk mengetahui implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja 

aparatur pemerintah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

peneliti lanjut yang bertujuan untuk mengetahui implementasi etika 

pemerintahan terhadap kinerja aparatur yaitu pelayanan publik. 

2. Manfaat  Praktis 

a. Sebagai bahan masukan dalam upaya untuk memecahkan suatu 
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permasalahan implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan 

kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

b. Bagi peneliti sendiri, melalui penelitian ini dapat meningkatkan wawasan 

serta pengetahuan, khususnya mengenai implementasi etika pemerintahan 

dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Etika Pemerintahan 

 

Konsep etika dalam berbagai literatur mengandung beberapa arti, seperti 

digambarkan oleh Bertens (2000: 54) bahwa salah satu diantaranya dan biasa 

digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Filsuf besar 

Aristoteles telah mengunakan kata etika ini dalam menggambarkan filsafat moral, 

yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. 

Bertens juga mengatakan bahwa di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika 

dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).  Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; 2006: 

56), etika disebut sebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan 

tentang hak dan kewajiban moral (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan 

dengan akhlak dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan 

atau masyarakat. 

 

Mencermati beberapa sumber di atas, ada tiga arti penting dari konsep etika, yaitu: 

(1) etika sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan 

bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau 

disebut dengan “sistem nilai”, (2) etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral 
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yang sering dikenal dengan “kode etik”, dan (3) etika sebagai ilmu tentang baik 

atau buruk, yang acapkali disebut “filsafat moral”.    

Moral selalu dikaitkan dengan kewajiban khusus dihubungkan dengan norma 

sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan, baik yang relatif maupun yang 

mutlak.  Dengan demikian moral merupakan wacana normatif  dan imperatif  

yang diungkapkan dalam kerangka baik/buruk, benar/salah yang dianggap sebagai 

nilai mutlak atau transenden, isinya adalah kewajiban-kewajiban. Dengan 

demikian kondep moral mengacu keseluruh aturan dan norma yang berlaku, yang 

diterima  suatu masyarakat tertentu sebagai pegangan dalam bertindak dan 

diungkapkan dalam kerangka baik dan buruk, benar dan salah. 

 

Menurut Chander dan Plano (2008: 45) dalam etika terdapat empat aliran utama, 

yaitu:  (1) empirical theory;  melihat bahwa etika diturunkan dari pengalaman 

manusia dan persetujuan umum. Dalam konteks ini penilaian tentang baik dan 

buruk tidak terlepas dari atau  tidak terpisahkan dari fakta dan perbuatan; (2) 

rational theory; melihat bahwa baik atau buruk  sangat tergantung dari reasoning 

atau alasan dan logika yang melatarbelakangi suatu perbuatan, bukan pengalaman. 

Dalam konteks ini, setiap situasi dilihat sebagai suatu yang unik dan 

membutuhkan penerapan yang unik dari logika manusia dan memberikan 

kesimpulan yang unik pula tentang baik atau buruk;  (3) intuitive theory; melihat 

bahwa etika tidak harus berasal dari pengalaman dan logika, tetapi manusia secara 

alamiah dan otomatis memiliki pemahaman tentang apa yang benar dan salah, apa 

yang baik dan yang buruk. Teori ini menggunakan hukum moral alamiah atau 

“natural moral law”; dan (4) revelation theory; melihat bahwa yang benar atau 

salah berasal dari kekuasaan di atas manusia yaitu dari Tuhan sendiri. Dengan 
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kata lain apa yang dikatakan Tuhan  (dalam berbagai kitab suci) menjadi rujukan 

utama untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah.  

Pada kenyataannya etika menjadi suatu hal yang amat dilekatkan dengan 

birokrasi.  Alasannya sangat sederhana, yakni karena merekalah yang mempunyai 

kekuasaan dan mereka juga yang harus membuat keputusan-keputusan. 

Keputusan-keputusan mereka itu akan mempengaruhi publik secara keseluruhan. 

Oleh karena itu etika senantiasa dihubungkan dengan soal nilai yang mengatur 

perilaku manusia, dihadapkan pada benar atau salah sesuatu tindakan dan pada 

baik atau buruknya motif dan tujuan tindakan yang dilakukan.  Dalam konteks 

birokrasi pemerintah, setiap aparatur pemerintah wajib memiliki sikap mental dan 

perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi, dan asas etis.  Ia 

wajib mengembangkan diri, sehingga sunguh-sunggih memahami, menghayati 

dan menerapkan berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan-kebajikan 

moral  (khususnya keadilan) dalam tindakan jabatannya. 

 

Berkaitan dengan itu, Waldo dalam “The Enterprise of Public Administration”, 

menyatakan bahwa petugas Negara memiliki kewajiban-kewajiban etis (ethical 

obligations). Oleh karena itu, setiap petugas administrasi pemerintahan wajib 

memahami asas-asas etis yang bersumber pada berbagai kewajiban moral, 

kemudian membina diri sehingga sungguh-sungguh menghayati asas-asas etis itu 

dalam melaksanakan tugasnya. Waldo mengemukakan berbagai asas etis 

(Sukidin, 2011: 26-29) yang pokok dalam administrasi pemerintahan, yaitu: 

1. Pertanggungjawaban (responsibility) 

Asas etis ini menyangkut hasrat petugas untuk  merasa memikul kewajiban 

penuh dan ikatan kuat dalam melaksanakan semua tugas pekerjaan secara 
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memuaskan. Petugas administrasi pemerintahan harus mempunyai hasrat besar 

untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, sepenuh kemampuan, dan 

dengan cara paling memuaskan pihak yang menerima pertanggungjawaban. 

Pertanggungjawabannya itu tertuju kepada rakyat umumnya, instansi 

pemerintahnya, maupun pihak atasan langsung. 

 

Kecenderungan untuk melepaskan tanggung jawab atau keinginan untuk 

melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain atau pun kebiasaan 

mengajukan dalih “hanya melaksanakan perintah” (just following orders), 

harus dihilangkan dari diri setiap aparatur pemerintah.  Dengan demikian setiap 

petugas administrator pemerintahan harus siap untuk memikul pertanggung 

jawaban mengenai apa saja yang dilakukannya.  Ia tidak boleh terjebak pada 

alasan bahwa ia hanya menjalankan petunjuk atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah. 

2. Pengabdian (dedication) 

Pengabdian merupakan suatu keinginan untuk menjalankan  tugas-tugas 

pekerjaan dengan semua tenaga (pikiran atau mental dan fisik), seluruh 

semangat kegairahan, dan sepenuh perhatian tanpa pamrih apa-apa yang 

bersifat pribadi, misalnya ingin cepat naik pangkat atau diberi tanda jasa. 

Setiap petugas dalam administrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya 

harus selalu dan terus menerus menunjukkan keterlibatan diri (involvement of 

selself) dan penuh antusiasme.  Kecenderungan bekerja setengah hati atau asal 

jadi, tidak boleh ada dalam diri setiap petugas  yang baik. Pengabdian itu 

terarah pada jabatannya, keahliannya, dan bidang profesinya. 
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3. Kesetiaan (loyality) 

Kesetiaan merupakan suatu kebajikan moral, yaitu sebagai kesadaran 

seseorang petugas untuk setulusnya patuh kepada tujuan bangsa, konstitusi 

Negara, peraturan perundang-undangan, badan/instansi, tugas/jabatan,  maupun 

atasan demi tercapainya cita-cita bersama yang diharapkan.  Pelaksanaan tugas 

pekerjaan dengan ukuran rangkap, pertimbangan untung-rugi, atau bahkan 

dengan kebiasaan sabotase, tidak dikenal dalam setiap petugas yang baik. 

Kalau seorang petugas tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dengan 

sepenuh kemampuan, tidak bersedia terikat patuh pada badan/instansinya, atau 

tidak merasa cocok dengan kebijakan pihak pimpinannya, maka tindakan etis 

adalah mengundurkan diri dari jabatannya.  

4. Kepekaan (sensitivity) 

Asas etis ini mencerminkan kemauan dari kemampuan seseorang petugas 

untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai perkembangan yang baru, 

situasi yang berubah, dan kebutuhan yang timbul  dalam kehidupan masyarakat 

dari waktu ke waktu dengan disertai usaha-usaha untuk menanggapi secara 

sebaik-baiknya. Sikap tidak peduli asalkan tugas rutin sudah selesai atau tidak 

mau susah payah melakukan pembaharuan harus disingkirkan dari setiap 

petugas administrasi pemerintahan yang baik. 

5. Persamaan (equality) 

Salah satu kebajikan pokok dari badan pemerintahan yang bertujuan mengabdi 

kepada seluruh rakyat dan melayani kepentingan umum ialah perlakuan adil. 

Perlakuan yang adil itu biasanya dapat diwujudkan dengan memberikan 
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perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih kepada semua 

pihak.  Persamaan dalam perlakuan, pelayanan, dan pengabdian harus 

diberikan oleh setiap petugas kepada publik tanpa memandang hubungan 

kerabat, ikatan politik, asal-usul keturunan, atau kedudukan sosial.  Perbedaan 

perlakuan secara semena-mena atau berdasarkan kepentingan pribadi, tidak 

boleh dilakukan oleh petugas administrasi pemerintahan yang adil. 

6. Kepantasan (equity) 

Persamaan perlakuan terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis, tidak selalu 

mencapai keadilan dan kelayakan.  Persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat 

sangat beraneka ragam, sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan 

berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar.  Demikian pula, 

sesuatu faktor  khusus atau  situasi tertentu dapat membuat persamaan yang 

ketat menjadi suatu perlakuan yang tidak adil.  Dengan demikian terhadap 

suatu kelompok tertentu dan untuk suatu keadaan tertentu, perlu diberikan 

perlakuan yang sama. Tetapi terhadap suatu golongan lain dan berdasarkan 

kondisi khusus yang berlainan, mungkin perlu ada perlakuan yang tidak sama. 

Untuk itu, asas yang harus diindahkan ialah kepantasan yang juga merupakan 

salah satu makna keadilan.  Asas kepantasan mengacu pada suatu hal yang 

sepatutnya menurut pertimbangan moral atau nilai etis yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat.  

Dikemukan oleh Widodo (2001: 270-271) Dalam etika pelayanan publik ada 

seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, dan penuntun 

bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yakni: 
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1. Efisiensi 

Nilai efisiensi artinya tidak boros. Sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi 

publik dikatakan baik jika mereka efisien (tidak boros). Menurut Darwin 

(1999)  mereka akan menggunakan dana publik (public resources) secara hati-

hati agar memberikan manfaat/hasil yang sebesar-besarnya bagi publik. 

Efisiensi dapat dicapai manakala setiap anggota organisasi dapat memberikan 

kontribusi kepada organisasi. Karena itu, perlu ditegakkan sebuah prinsip 

“janganlah bertanya apa yang saudara dapatkan dari organisasi, tapi 

bertanyalah apa yang dapat saudara berikan kepada organisasi”. 

2. Membedakan milik pribadi dengan milik kantor 

Nilai ini dimaksudkan supaya birokrasi yang baik dapat membedakan mana 

milik kantor dan mana milik pribadi. Artinya milik kantor tidak digunakan 

untuk kepentingan pribadi. 

3. Impersonal 

Nilai impersonal maksudnya adalah dalam melaksanakan hubungan antara 

bagian satu dengan bagian yang lain, atau kerjasama antara orang yang satu 

dengan lainnya dalam kerjasama kolektif diwadahi oleh organisasi, dilakukan 

secara formal. Maksudnya hubungan impersonal perlu ditegakkan untuk 

menghindari unsur perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang ada dalam organisasi. Siapa 

yang salah harus diberi tindakan, dan yang berprestasi selayaknya mendapat 

penghargaan. 
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4. Merytal system 

Nilai ini berkaitan dengan rekrutmen atau promosi pegawai, hendaknya 

menggunakan “merytal system, artinya dalam penerimaan pegawai atau 

promosi pegawai tidak didasarkan atas kekerabatan, namun berdasarkan 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), kemampuan (capable), dan 

pengalaman (experience), sehingga dengan sistem ini akan menjadikan yang 

bersangkutan cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab, dan bukan “spoil system”. 

5. Responsible 

Nilai ini berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya. Menurut Friedrich dalam Darwin 

(1988), responsibilitas merupakan konsep berkenaan dengan standar 

profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi 

publik) dalam menjalankan tugasnya.  Untuk bisa menilai perilaku, sikap, dan 

sepak terjang administrator harus memiliki standar penilaian sendiri yang 

bersifat administratif atau teknis, dan bukan politis. Di samping itu, 

pertanggungjawaban administratif menuntut administrator harus bertindak 

berdasarkan moral.  Dalam hal ini birokrasi publik perlu bersikap adil, tidak 

membedakan client, peka terhadap ketimpangan yang terjadi dalam 

masyarakat, atau memegang teguh kode etik sebagai pelayan publik.  

Sehingga dengan demikian diharapkan birokrasi yang responsible akan 

mampu memberikan layanan publik yang baik dan profesional. 
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6. Accountable 

Nilai accountable menurut Harty (1977) merupakan suatu istilah yang 

diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat 

dan tidak digunakan secara ilegal. Sedangkan  Herman Finner (1941) 

nilai accountable merupakan konsep yang berkenaan dengan standar eksternal 

yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh birokrasi publik. Karenanya 

akuntabilitas ini disebut tanggungjawab yang bersifat objektif, sebab birokrasi 

dikatakan accountable bilamana mereka dinilai objektif oleh orang 

(masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggungjawakan segala 

macam perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada pihak mana  kekuasaan 

dan kewenangan yang dimiliki itu berasal. Sehingga birokrasi publik dapat 

dikatakan akuntabel manakala mereka mewujudkan apa yang menjadi harapan 

publik (pelayanan publik yang profesional dan dapat memberikan kepuasan 

publik). 

7. Responsiveness 

Nilai ini berkaitan dengan daya tanggap dari birokrasi publik dalam 

menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat. 

Mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik, dan berusaha 

untuk memenuhinya. Mereka tidak suka menunda-nunda waktu, 

memperpanjang jalur pelayanan, atau mengutamakan prosedur tetapi 

mengabaikan substansi. Dengan demikian birokrasi publik dapat dikatakan 

baik apabila mereka dinilai memiliki responsif (daya tanggap) yang tinggi 

terhadap tuntutan, masalah, keluhan serta aspirasi masyarakat. 
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Selanjutnya menurut Widodo (2001: 270-271), pelayanan publik yang profesional 

adalah pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan 

responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah).  Ciri-cirinya yaitu: 

1 Efektif yakni lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran. 

2 Sederhana mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan 

secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan oleh masyarakat pengguna layanan. 

3 Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan 

kepastian mengenai: 

a. Prosedur tata cara pelayanan; 

b. Persyaratan pelayanan, baik teknis maupun  persyaratan administratif; 

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan, 

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, dan 

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

4. Keterbukaan mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan 

kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, 

rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan 

wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh 

masyarakat, baik diminta maupun tidak. 

5. Efisiensi mengandung arti: 

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan 

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 
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memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 

pelayanan yang berkaitan; 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dari satuan 

kerja/instansi pemerintah lain yang terkait. 

6. Ketepatan waktu mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

7. Responsif lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa 

yang menjadi masalah, kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang dilayani, 

dan 

8. Adaptif adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, 

keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa 

mengalami tumbuh kembang. 

 

Asas etika pelayanan publik di atas merupakan pergeseran paradigma etika 

pelayanan publik yang lebih baik. Pergeseran tersebut diuraikan oleh Keban 

(2008: 173-6) dengan menelusuri tulisan Denhardt yang berjudul The Ethics Of 

Public Service. Dalam tulisan ini digambarkan sejarah etika pelayanan publik 

mulai dari karya Wayne A.R.Leys tahun 1944 yang disebutnya sebagai Model I-

The 1940s.   Leys memberikan saran kepada pemerintah Amerika Serikat tentang 

bagaimana menghasilkan suatu “good public policy decision”. Ia berpendapat 

bahwa sudah waktunya meninggalkan kebiasaan atau tradisi (custom) yang 

selama ini selalu menjadi pegangan utama dalam menentukan suatu pembuatan 

keputusan karena pemerintah selalu berhadapan dengan berbagai masalah baru.   

Kebiasaan dan tradisi tersebut harus digoyang dengan standar etika yang ada, 

dimana etika harus dilihat sebagai “source of doubt”. Pertanyaan-pertanyaan etika 
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harus digunakan dalam menilai apakah suatu keputusan sudah dianggap baik atau 

tidak. Singkatnya dalam model ini dikatakan bahwa agar menjadi etis, diperlukan 

seorang administrator senantiasa menguji dan mempertanyakan standar yang 

digunakan dalam pembuatan keputusan daripada hanya sekedar menerima atau 

tergantung pada kebiasaan dan tradisi yang ada.  

 

Pada tahun 1953, Hurst A.Anderson dalam suatu pidatonya yang berjudul Ethical 

Values in Administration mengatakan, bahwa masalah etika sangat penting dalam 

setiap keputusan administratif, tidak hanya bagi mereka yang memformulasikan 

kebijakan publik, dan etika itu sendiri harus dipandang sebagai asumsi-asumsi 

yang menuntun kehidupan dan pekerjaan kita semua.  Dengan kata lain, kita harus 

memiliki apa yang disebut “philosophy of personal and social living”.  Pendapat 

ini diklasifikasikan oleh Denhardt (2006: 8) sebagai Model II-The 1950s, yang 

intinya bahwa agar dianggap etis maka seorang administrator hendaknya menguji 

dan mempertanyakan standar atau asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar 

pembuatan keputusan. Standar-standar tersebut harus merefleksikan nilai-nilai 

dasar masyarakat, dan tidak sekedar tergantung semata pada kebiasaan dan tradisi. 

Perlu diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan nilai-nilai dasar  (core values) 

masyarakat meliputi antara lain kebebasan, kesetaraan, keadilan, kebenaran, 

kebaikan dan keindahan. 

 

Kemudian pada tahun 1960an muncul suatu nuansa baru dalam etika pelayanan 

publik. Robert T. Golembiewski memaparkan dalam tulisannya yang berjudul 

Men, Management, and Morality tahun 1965, bahwa praktek-praktek organisasi 

yang telah berlangsung sekian lama yang didasarkan pada teori-teori organisasi 
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tradisional telah membawa dampak negatif pada individu-individu yang bekerja 

dalam organisasi itu sendiri. Dengan kata lain, para individu tersebut merasa 

tertekan dan frustrasi dan oleh karena itu sisi etika dari praktek tersebut perlu 

mendapatkan perhatian. Standar-standar yang telah ditetapkan dalam organisasi 

jaman dulu belum tentu cocok sepanjang masa, karena itu harus dilihat apakah 

masih pantas dipertahankan atau tidak.  Disini Golembiewski melihat etika 

sebagai “contemporary standards of right conduct” yang harus disesuaikan 

dengan perubahan waktu.  Karena itu yang dikutip dalam Denhardt (2006:9-10)  

ia melihat pendapat ini sebagai Model III-1960s, yang intinya bahwa agar menjadi 

etis, seorang administrator sebaiknya menguji dan mempertanyakan standar, atau 

asumsi yang melandasi pembuatan suatu keputusan. Standar-standar tersebut 

harus merefleksikan nilai-nilai dasar masyarakat dan tidak semata tergantung pada 

kebiasaan dan tradisi. Standar etika bisa berubah ketika kita mencapai suatu 

pemahaman yang lebih baik terhadap standar-standar moral yang absolut.   

 

Pada tahun 1970an muncul para ahli administrasi publik yang tergolong dalam 

masyarakat New Public Administration, memberikan nuansa baru yaitu meminta 

agar administrator memperhatikan “administrative responsibility”.  David K.Hart, 

dalam Denhardt (2006) salah seorang intelektualnya, menilai bahwa administrasi 

publik saat itu sudah bersifat “impartial” dan sudah waktunya merubah 

paradigma lama untuk memperbaiki kepercayaan publik yang waktu itu sudah 

pudar. Ia menyarankan agar “social equity” atau keadilan sosial harus menjadi 

pegangan pokok administrasi publik, sebagaimana disarankan oleh John Rawls 

dalam Teori Keadilan, yang dinilai benar-benar menggambarkan paradigma 

keadilan. Oleh karena itu, Denhardt (2006:16) menyebutnya sebagai Model IV-
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the 1970s, yang merupakan akumulasi penyempurnaan dari model-model 

sebelumnya, dimana dikatakan bahwa agar menjadi etis seorang administrator 

harus benar-benar memberi perhatian pada proses menguji dan mempertanyakan 

standar, atau asumsi yang melandasi pembuatan keputusan administratif.  Standar-

standar ini mungkin berubah dari waktu ke waktu dan administrator harus mampu 

merespons tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan baru dengan 

memperbaharui standar-standar tersebut. Isi dari standar - standar tersebut harus 

merefleksikan komitmen terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, dan administrator 

harus tahu bahwa ialah yang akan  bertanggung jawab penuh terhadap satandart-

standar yang digunakan dan terhadap keputusan-keputusan itu sendiri. 

 

Perkembangan selanjutnya, muncul beberapa pendapat yang secara signifikan 

memberikan kontribusi bagi penyempurnaan paradigma etika pelayanan publik. 

Dua tokoh penting yang memberi  kontribusi tersebut adalah John Rohr dalam 

karyanya Ethics for bureaucrats tahun 2008 dan Terry L. Cooper dalam The 

Responsible Administrator tahun 1986. John Rohr dalam tulisannya memberikan 

sumbangan yang sangat berarti, yaitu bahwa dalam proses pengujian dan 

mempertanyakan standar dan asumsi yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan diperlukan “independensi”, dan tidak boleh tergantung dari pemikiran 

pihak luar seperti Mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri, dsb. Karena itu 

Denhardt menyebutnya sebagai Model V-After Rohr, dimana dikatakan bahwa 

untuk dapat disebut etis, maka seorang administrator harus secara independen 

masuk dalam proses menguji dan mempertanyakan standar-standar yang 

digunakan dalam pembuatan keputusan. Isi dari standar tersebut mungkin berubah 

dari waktu ke waktu ketika nilai-nilai sosial difahami secara lebih baik atau ketika 



21 

 

masalah-masalah baru diungkapkan. Administrator harus memahami bahwa ia 

akan bertanggung jawab baik secara perorangan maupun kelompok terhadap 

keputusan-keputusan yang dibuat dan terhadap standar etika yang dijadikan dasar 

keputusan-keputusan tersebut. 

 

Model akhir didasarkan pada pemikiran Cooper, sehingga Denhardt (2006) 

menyebutnya sebagai Model VI-After Cooper.  Model ini menggambarkan bahwa 

antara administrator, organisasi, dan etika terdapat hubungan penting dimana etika 

para administrator justru sangat ditentukan oleh konteks organisasi dimana ia 

bekerja. Jadi lingkungan organisasi menjadi sangat menentukan, bahkan begitu 

menentukan sehingga seringkali para administrator hanya memiliki sedikit 

“otonomi beretika”.  Dengan kata lain, agar dapat dikatakan etis apabila seorang 

administrator mampu mengatur secara independen proses menguji dan 

mempertanyakan standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan, paling 

tidak keputusan yang secara sah dibuat pada tingkatan organisasi itu. Isi dari 

standar tersebut mungkin berubah dari waktu ke waktu bila nilai-nilai sosial 

dipahami secara lebih baik dan masalah-masalah sosial baru mulai terungkap. 

Administrator dalam hal ini harus siap menyesuaikan standar-standar tersebut 

dengan perubahan-perubahan tersebut, senantiasa memberikan komitmennya pada 

nilai-nilai dasar masyarakat dan tujuan organisasinya. Administrator akan 

bertanggung jawab secara perorangan dan professional, dan bertanggung jawab 

dalam organisasi terhadap keputusan yang dibuat dan terhadap standar etika yang 

digunakan dalam keputusan itu.  

Tiga hal pokok yang menarik perhatian dalam paradigma tersebut, yaitu  (1) 

proses menguji dan mempertanyakan standar  etika dan asumsi, secara 
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independen. (2) Isi standar etika yang seharusnya merefleksikan nilai-nilai dasar 

masyarakat dan perubahan standar tersebut, baik sebagai akibat  dari 

penyempurnaan pemahaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, maupun 

sebagai akibat dari muculnya masalah-masalah baru dari waktu ke waktu; dan (3) 

konteks organisasi  dimana para administrator bekerja berdasarkan tujuan 

organisasi dan peranan yang dimainkan mereka, yang dapat mempengaruhi 

otonomi mereka dalam beretika. Menurut Denis Thompson (Shafritz & Hide; 

2007), di dalam administrasi publik terdapat isu etika yang kontroversil dan 

dilemmatis, yaitu etika netralitas dan etika struktur. Etika netralitas menuntut 

seorang administrator untuk netral, artinya menerapkan prinsip etika sesuai 

dengan kebijakan organisasi atau sebagaimana diputuskan oleh organisasi, dan 

tidak boleh menerapkan prinsip etika yang dianutnya.  Etika seperti ini menuntut 

loyalitas tinggi bagi seorang administrator, dan menyangkal otonomi beretika.  

 

Untuk memahami relevansi etika dengan setiap aktivitas yang terdapat dalam 

birokrasi, perlu dirumuskan kembali lingkup administrasi negara itu sendiri yang 

pada akhirnya akan sampai pada perdebatan tentang paradigma. Kalau kita 

berbicara tentang paradigma maka kita harus memahami ilmu administrasi publik 

dari dua aspek. Aspek pertama disebut lokus yang menunjukkan tempat 

keberadaan suatu bidang ilmu, dan yang kedua adalah fokus yang menunjukkan 

kekhususan dari ilmu tersebut. Menururut Henry (2008), paradigma yang terakhir 

mengatakan bahwa lokus administasi negara adalah mengenai kepentingan publik 

(public interest) dan urusan publik (public affairs), sedangkan fokusnya adalah 

teori organisasi dan ilmu manajemen. 
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Kebijakan menentukan norma dan mengatur administrasi negara pada tingkat 

strategis. Dari segi materi atau isi, administrasi negara berarti administrasi negara 

melakukan kebijakan publik yakni menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan 

yang berpengaruh kepada masyarakat umum. Dari segi formal atau bentuk, 

administrasi negara adalah pengambilan keputusan-keputusan yang mengikat 

orang banyak.  Dari segi sosiologi, administrasi negara merupakan bentuk 

tindakan sosial tertentu yang diorganisasi.  Jadi dalam praktek administrasi negara 

merupakan rangkaian pengambilan kebijakan, yang menghasilkan norma-norma 

formal, aturan-aturan, serta keharusan-keharusan bagi tindakan sosial. Proses 

pengaturan itu tentunya akan menunjang tertib sosial hanya apabila ia merujuk 

kepada rasa kebenaran dan keadilan dari warga masyarakatnya, sehingga setiap 

aktivitas administrasi negara akan selalu punya konsekuensi nilai (Kumorotomo, 

2002 : 102). Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa proses 

administrasi negara senantiasa menuntut pertanggungjawaban etis.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut peneliti pergeseran paradigma etika 

pelayanan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini etika dan 

moralitas sudah mendapatkan perhatian yang serius dalam dunia pelayanan publik 

atau administrasi publik. Administrasi publik merupakan proses yang rumit 

karena bukan saja berkaitan dengan aktivitas-aktivitas teknis yang berlandaskan 

ilmu manajemen untuk mencapai efisiensi yang tinggi melainkan juga aktivitas-

aktivitas politis yang berusaha menafsirkan kehendak publik dan 

menerjemahkannya dalam kebijakan nyata.  Kebijakan dapat didefinisikan sebagai 

seluruh gagasan mengenai tujuan dan cara/arah tindakan-tindakan manusia dalam 

organisasi.  
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B. Tinjauan Tentang Kinerja  

 

1. Definisi Kinerja 

 

Menurut Maryoto (2000 : 91), kinerja pegawai adalah hasil kerja selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misal standar, 

target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama. Gibson (2006 : 70) 

menyatakan kinerja adalah hasil yang diinginkan dari perilaku. Kinerja individu 

merupakan dasar dari kinerja organisasi.  

 

Penilaian kinerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan motivasi 

ditempat kerja. Penilaian kinerja ini (performance appraisal) pada dasarnya 

merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan 

efisien. Pegawai menginginkan dan memerlukan balikan berkenaan dengan 

prestasi mereka dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan 

balikan kepada mereka jika kinerja tidak sesuai dengan standar, maka penilaian 

memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan pegawai dan untuk menyusun 

rencana peningkatan kinerja (Dessler 1992:536). 

 

Menurut Dessler (1992 : 514) ada 5 (lima) faktor dalam penilaian kinerja, yaitu: 

a. Kualitas pekerjaan meliputi : akuisi, ketelitian, penampilan dan penerimaan 

keluaran; 

b. Kuantitas Pekerjaan meliputi : volume keluaran dan kontribusi; 

c. Supervisi yang diperlukan, meliputi : membutuhkan saran, arahan atau 

perbaikan; 
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d. Kehadiran meliputi : regularitas, dapat dipercaya/diandalkan dan ketepatan 

waktu; 

e. Konservasi meliputi : pencegahan, pemborosan, kerusakan dan pemeliharaan. 

 

Pengertian prestasi kerja disebut juga sebagai kinerja atau dalam bahasa Inggris 

disebut dengan performance. Pada prinsipnya, ada istilah lain yang lebih 

menggambarkan pada “prestasi” dalam bahasa Inggris yaitu kata “achievement”. 

Tetapi karena kata tersebut berasal dari kata “to achieve” yang berarti 

“mencapai”, maka dalam bahasa Indonesia sering diartikan menjadi “pencapaian” 

atau “apa yang dicapai” (Ruky:15).  

 

Bernardin dan Russel (2003 : 378) memberikan definisi tentang prestasi kerja 

sebagai berikut : “Performance is defined as the record of outcome produced on a 

specified job function or activity during a specified time period” (Prestasi kerja 

didefinisikan sebagai catatan dari hasil-hasil yang diperoleh melalui fungsi-fungsi 

pekerjaan tertentu atau kegiatan selama tempo waktu tertentu). Dari definisi di 

atas dapat dipahami bahwa prestasi kerja lebih menekankan pada hasil atau yang 

diperoleh dari sebuah pekerjaan sebagai kontribusi pada instansi.  

 

Rahmanto (2010: 81) menyebutkan prestasi kerja atau kinerja sebagai tingkat 

pelaksanaan tugas yang bisa dicapai oleh seseorang, unit, atau divisi, dengan 

menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan 

untuk mencapai tujuan instansi.  

 

Blanchard dan Spencer (2008 : 100) menyebutkan penilaian prestasi kerja 

merupakan proses organisasi yang mengevaluasi prestasi kerja pegawai terhadap 
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pekerjaannya. Esensinya, supervisor dan pegawai secara formal melakukan 

evaluasi terus menerus. Kebanyakan mereka mengacu pada prestasi kerja 

sebelumnya dan mengevaluasi untuk mengetahui apa yang akan dilakukan 

selanjutnya. Ketika prestasi kerja tidak memenuhi syarat, maka manajer atau 

supervisor harus mengambil tindakan, demikian juga apabila prestasi kerjanya 

bagus maka perilakunya perlu dipertahankan.  

 

Berdasarakan uraian di atas, maka secara sederhana kinerja dapat diartikan 

sebagai hasil yang dicapai oleh seorang pegawai selama periode waktu tertentu 

pada bidang pekerjaan tertentu. Seorang pegawai yang memiliki kinerja yang 

tinggi dan baik dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Untuk dapat memiliki kinerja yang tinggi dan baik, 

seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya harus memiliki keahlian dan 

ketrampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya.  

 

Menurut Johns (2006 : 167) pengertian kinerja adalah suatu tingkat peranan 

anggota organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, peranan yang 

dimaksud adalah pelaksanaan suatu tindakan untuk menjalankan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan.  Menurut Robbins (2006 : 75) kinerja 

pegawai dapat dilihat dalam 3 kriteria, yaitu: 

a. Pertama adalah hasil-hasil tugas individual.  Menilai hasil tugas pegawai dapat 

dilakukan pada suatu badan usaha yang sudah menetapkan standar kinerja 

sesuai dengan jenis pekerjaan, yang dinilai berdasarkan periode waktu 

tertentu. Bila pegawai dapat mencapai standar yang ditentukan berarti hasil 

tugasnya baik.  
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b. Kedua adalah perilaku, perusahaan tentunya terdiri dari banyak pegawai baik 

bawahan maupun atasan dan dapat dikatakan sebagai suatu kelompok kerja 

yang mempunyai perilaku masing-masing berbeda karena itu seorang pegawai 

dituntut untuk memiliki perilaku yang baik dan benar sesuai pekerjaan 

masing-masing.  

c. Ketiga adalah ciri atau sifat, ini merupakan bagian terlemah dari kriteria 

kinerja yang ada.  Ciri atau sifat pegawai pada umumnya berlangsung lama 

dan tetap sepanjang waktu, tetapi adanya perubahan-perubahan dan campur 

tangan dari pihak luar seperti diadakannya pelatihan akan mempengaruhi 

kinerja dalam beberapa hal.  

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang baik berupa produk atau 

jasa dan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan beban tugas 

yang harus dilaksanakan dengan disertai adanya standar kerja yang telah 

ditentukan. Prestasi kerja yang baik merupakan langkah awal untuk menuju 

tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk 

meningkatkan prestasi kerja pegawai, meskipun hal tersebut tidaklah mudah 

karena banyaknya faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah penilaian 

prestasi kerja itu sendiri. 
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2. Penilaian Kinerja 

 

Prestasi pegawai di bawah standar mungkin disebabkan sejumlah faktor, mulai 

dari keterampilan kerja yang buruk sehingga motivasi yang tidak cukup atau 

suasana kerja yang buruk. Dalam kasus seorang pegawai yang memiliki sikap 

jelek serta tingkat keterampilan rendah, masalah utama mungkin dalam proses 

seleksi dan biaya yang besar untuk memperbaiki keterampilan maupun sikap 

sehingga pegawai tersebut lebih baik dipindahkan atau diberhentikan. Seorang 

pegawai yang mempunyai tingkat keterampilan rendah tetapi memiliki sikap yang 

baik mungkin membutuhkan pelatihan.  

 

Pengertian kinerja menurut Bernardin dan Russel (2003 : 379) bahwa kinerja 

dilihat dari hasil pengeluaran produksi atas fungsi dari pekerjaan tertentu atau 

aktivitas selama periode tertentu. Pengertian kelompok menurut Robbins (2006 : 

294) adalah dua individu atau lebih, berinteraksi dan saling bergantung, yang 

menggabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.  Untuk mengukur kinerja 

kelompok dengan baik maka harus menggunakan kriteria yang tepat supaya dapat 

mengetahui kinerja yang sebenarnya telah dicapai oleh anggota kelompok.  

 

Menurut Benardin dan Russel (2003 : 383) tentang penilaian kriteria yang terdiri 

dari 6 kriteria utama tentang kinerja kelompok, yaitu:  

a. Kualitas yaitu penilaian anggota kelompok terhadap kelompoknya untuk 

penggunaan cara kerja yang benar dan kesalahan hasil kerja tidak melampaui 

standar mutu yang ditetapkan.  
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b. Kuantitas yaitu penilaian anggota kelompok terhadap kelompoknya untuk 

jumlah hasil yang sesuai dengan rencana-rencana produksi dan dapat 

memanfaatkan target badan usaha. 

c. Penghematan waktu yaitu penilaian anggota kelompok terhadap kelompoknya 

untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencapai hasil kerja yang tepat waktu 

serta dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan baik.  

d. Efisiensi biaya yaitu penilaian anggota kelompok terhadap kelompoknya 

untuk menggunakan sarana dan prasarana produksi dengan hemat dan tidak 

sering melakukan kesalahan kerja sehingga tidak timbul pemborosan. 

e. Keperluan untuk pengawasan yaitu penilaian anggota kelompok terhadap 

kelompoknya untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai 

dengan standar pekerjaan serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dengan benar.  

f. Dampak interpersonal yaitu penilaian anggota kelompok terhadap 

kelompoknya untuk memiliki rasa percaya diri dan inisiatif sendiri  dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dan mau saling menghargai serta bekerja sama 

dengan anggota kelompoknya. 

 

Handoko (1992 : 135) menjelaskan bahwa penilaian prestasi kerja adalah proses 

melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

pegawai. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan 

memberikan umpan balik kepada para pegawai tentang pelaksanaan kerja mereka.  
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Indikator kinerja pegawai dikemukakan oleh Dwiyanto (1995) sebagai berikut: 

a. Prestasi Kerja 

Adalah hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

kepadanya, yang dipengaruhi oleh kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 

yang bersangkutan. 

b. Kesetiaan 

Adalah kesanggupan untuk mentaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu 

yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang dibuktikan 

melalui sikap dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

c. Tanggung Jawab 

Adalah kesanggupan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, serta berani 

memikul resiko atas keputusan yang diambil. 

d. Ketaatan  

Adalah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan 

perundangan dan kedinasan yang berlaku. 

e. Kejujuran 

Adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang. 

f. Kerjasama 

Adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerjasama dengan orang lain 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga mencapai daya guna dan 

hasil guna secara optimal. 

 



31 

 

g. Prakarsa 

Adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan atau 

melaksanakan tindakan yang diperlukan dlam pelaksanaan tugas. 

h. Kepemimpinan 

Adalah kemampuan seorang pegawai untuk menyakinkan orang lain sehingga 

dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan. 

 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian   

Nilai-nilai etika yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, bukanlah sekedar 

menjadi keyakinan pribadi bagi para anggotanya, akan tetapi juga menjadi 

seperangkat norma yang terlembagakan. Dengan kata lain, suatu nilai etika harus 

menjadi acuan dan pedoman bertindak yang membawa akibat dan pengaruh secara 

moral. Dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui 

penghayatan yang etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen 

untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas 

pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa 

menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil 

untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup sehari-hari. 

Menjadi permasalahan sekarang ini bagaimana proses penentuan Etika dalam 

pemerintahan itu sendiri, siapa yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak, 

bagaimana dengan kondisi saat itu dan tempat daerah tertentu yang mengatakan 

bahwa itu etis saja di daerah kami atau dapat dibenarkan, namun ditempat lain belum 

tentu benar. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar para informan 

menyatakan bahwa Etika Pemerintahan dapat dianggap penting dan menentukan hal 
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ini terkait dengan upaya pentingnya mengembangkan system dan prinsip moral 

tentang hal-hal yang berkenaan prinsip kebaikan maupun keburukan. Jadi aparatur 

pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus memiliki Etika terutama berkaitan 

dengan tata susila, tata kesopanan, tata krama, nilai , norma yang berkaitan dengan 

aturan. Jadi setiap Aparatur pemerintah harus memiliki prilaku yang baik, memiliki 

kesopanan, karena apabila setiap pegawai atau Aparatur Pemerintah tidak memiliki 

tata kesopanan dan tata krama maka pegawai yang bersangkutan tentunya akan 

berprilaku kurang baik terhadap proses kinerjanya. Seorang aparatur pemerintah yang 

baik haruslah memiliki nilai kelembagaan, menghindari terjadinya masalah 

penyelewengan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.  

Ada beberapa alasan mengapa Etika khususnya etika pemerintahan penting 

diperhatikan dalam pengembangan pemerintahan yang efisien, tanggap dan 

akuntabel, 6 menurut Agus Dwiyanto (2004:16) bahwa : Pertama masalah – masalah 

yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah dimasa mendatang akan semakin kompleks. 

Modernitas masyarakat yang semakin meningkat telah melahirkaan berbagai masalah 

– masalah publik yang semakin banyak dan komplek dan harus di selesaikan oleh 

birokrasi pemerintah.Dalam memecahkan masalah yang berkembang birokrasi 

seringkali tidak dihadapkan pada pilihan – pilihan yang jelas seperti baik dan buruk. 

Para pejabat birokrasi seringkali tidak dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara baik 

dan buruk, yang masing – masing memiliki implikasi yang saling berbenturan satu 

sama lain. Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan 

kecepatan perubahan dalam lingkungan aparatur pemerintah sehingga dapat 

berdampak pada capaian kinerja.Di namika yang terjadi dalam lingkungan tentunya 

menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan adjustments agar tetap tanggap 
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terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan untuk bisa 

melakukan adjustment itu menuntut discretionary power yang besar. Penggunaan 

kekuasaan direksi ini hanya akan dapat dicapai dengan baik kalau birokrasi memiliki 

kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai besarnya kekuasaan yang dimiliki 

dan implikasi dari penggunaan kekuasaan itu bagi kepentingan masyarakatnya. 

Kesadaran dan pemahaman yang tinggi mengenai kekuasaan dan implikasi 

penggunaan kekuasaan itu hanya dapat dilakukan melalui pengembangan etika 

khususnya Etika Pemerintahan. Berdasarkan uraian tinjauan pustaka di atas, maka 

dapat disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 
ETIKA PEMERINTAHAN 

a. Pertanggungjawaban 

b. Pengabdian 

c. Kesetiaan 

d. Kepekaan 

e. Persamaan 

f. Kepantasan 

PELAYANAN PUBLIK 

 

a. Kualitas Pekerjaan (Pengetahuan aparatur, 

keterampilan aparatur dalam memberikan 

pelayanan kependudukan) 

b. Kuantitas Pekerjaan (Penyelesaian target yang 

telah ditentukan) 

c. Supervisi yang diperlukan ( Pengawasan yang 

diperlukan dalam memberikan pelayanan) 

d. Kehadiran ( Disiplin dalam memberikan 

pelayanan) 

 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

  

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif.  Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, 

sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung 

dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomenal. Dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang 

ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang 

dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian 

dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Dengan demikian, dalam 

penelitian kualitatif, analisis data dilakukan untuk membangun hipotesis dan teori 

(Moleong, 2006;151) . 

 

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti akan menggambarkan 

bagaimana implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur 

pemerintah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 
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B. Fokus Penelitan 

 

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah dalam penelitian kualitatif 

yang masih bersifat tentatif yang artinya menyempurnaan fokus masalah 

penelitian ini masih tetap dilakukan dan akan berkembang atau berubah setelah 

penelitian ini turun di lapangan.  Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya 

melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya dalam Moleong (2013: 

97).  Menurut Moleong (2013:94) ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti 

capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus.   

Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi.  Kedua, penetapan fokus itu 

berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar suatu 

informasi yang baru diperoleh di lapangan. Sehingga penelitimemfokuskan 

penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan daripenelitiandan dapat 

membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data 

mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. 

Fokus penelitian ini berfokus pada implementasi etika pemerintahan dalam 

meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Menurut Moleong (2013:128) cara tebaik yang perlu ditempuh dalam penentuan 

lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan 

dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian, 

untuk dapat melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada 
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dilapangan maka peneliti pun harus menjajaki lapangan tersebut. 

 

Lokasi yang diambil di penelitian ini ditentukan dengan sengaja yaitu di 

Kabupaten Lampung Selatan dengan unit kerja Kecamatan Natar.   

 

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Pada tahap proses pengumpulan data,tahapan-tahapan pengumpulan data menurut 

Sugiyono (2013:224-242) dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Wawancara mendalam (in depth interview) teknik ini digunakan untuk 

menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian.  

Wawancara yang teraplikasi dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur 

dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide). 

Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi 

taperecorder dan catatan-catatan kecil dari peneliti.Dalam penelitian ini yang 

dijadikan informan penelitian adalah: 

 

Tabel 1.Daftar Nama Informan Wawancara 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: diolah oleh Peneliti tahun 2016 

 

No Nama Informan Waktu 

1. Dul Kahar AP.,M.Si Camat Natar 20 Juli 2016 

2. Koharudin, SH Sekretaris Camat 

Natar 

1 Juli 2016 

3. Riansyah, SE  Staf Kecamatan 

Natar 

20 Juli 2016 
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2. Observarsi, menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan.  Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observarsi.  

Kemudian observarsi dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan 

dengan mengumpulkan data primer yang diperlukan dengan pengamatan 

secara langsung terhadap objek penelitian.  Pada penelitian ini peneliti 

melakukan pengamatan langsung pada lokasi yang telah ditetapkan yaitu 

Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang di observasi 

oleh peneliti adalah kegiatan Kantor Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

3. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data 

sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-

dokumen tertulis.   

 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2013: 248) 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.  Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data 

menurut Miles dan Huberman dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 



 

 

38 

1. Reduksi Data 

 

Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terperinci.  Dalam bentuk analisa yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. 

 

Dalam tahap penelitian ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting data yang digunakan dan dicantumkan 

dalam penelitan tersebut mengenai penerapan etika pemerintahan oleh Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam  meningkatkan kinerja aparatur 

pemerintah. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  Pada akhirnya 

data yang muncul dalam penelitian ini adalah data yang benar-benar berhubungan 

dengan penelitian ini terkait dengan penerapan etika pemerintahan oleh Kantor 

Kecamatan Natar dalam meningkatkan kinerja. 

 

2. Penyajian Data 

 

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.Batasan yang diberikan 

dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

 

Dalam tahap penelitian ini peneliti menyusun sekumpulan informasi dalam bentuk 
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uraian, dan foto atau gambar sejenisnya yang berkaitan dengan penerapan etika 

pemerintahan oleh Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam 

meningkatkan kinerja. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus-menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. 

 

Dalam tahap penelitian ini peneliti melakukan intisari dari rangkaian kategori 

hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi hasil 

penelitian. 

 
 

Data Colection 
Data Display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data  
Reduction verifying  

 
 

 
 
 

 

Sumber: Sugiyono (2010:247) 

 

Gambar 2.2 Analisis Keabsahan Data Model Interaksi, Miles dan Huberman 

 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen yang dikutip Moleong (2006: 

152) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
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mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.   Analisis data merupakan cara seseorang peneliti dalam mengelola data yang 

telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karna 

data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan begitu saja. 

Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah Afifuddin (2012: 159) 

yaitu: 

1. Mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang 

data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang ada sesuai 

dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai. 

2. Membuat kategori, menetukan tema, dan pola. Dalam hal ini, peneliti 

menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karna peneliti 

harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan 

masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas. 

3. Mencari eksplanasi alternatif data proses berikutnya ialah peneliti memberikan 

keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu 

menerangkan data tersebut dengan didasarkan pada hubungan logika makna 

yang terkandung dalam data tersebut. 

4. Menulis laporan.  Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang 

tidak terpisahkan.  Dalam laporan  ini, peneliti harus mampu menuliskan data, 

frase dan kalmat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.  
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Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah 

terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karna data 

yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat dipergunakan begitu saja, analisis 

data menjadi bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan 

analisis data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam memecahkan 

masalah penelitian. 

 

F. Pengecekan Validitas Temuan 

 

Dalam rangka menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan atau pengecekan validitas temuan. Di dalam penelitian ini, teknik 

yang akan digunakan adalah;   perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, dan  pemeriksaan sejawat melalui diskusi.  

 

Perpanjangan keikutsertaan peneliti diharapkan akan meningkatkan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan. Sedangkan ketekunan pengamatan 

bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan 

diri pada hal-hal tersebut secara rinci.   Untuk lebih meningkatkan keakuratan 

data, maka akan dilakukan pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu dengan 

cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk 

diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. 
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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan 

1. Letak Geografis 

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105
o
14’ sampai dengan 

105
o
45’ Bujur Timur dan 5

o
15’ sampai dengan 6

o 
Lintang Selatan.  Mengingat 

letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya 

daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis dengan curah hujan 

rata-rata 161,7 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 15 hari/bulan.  

Temperaturnya berselang antara 21,3
o
C sampai 33,0

o
C. Selang kelembaban 

relatif di Kabupaten Lampung Selatan adalah 39 % sampai dengan 100 %, 

sedangkan rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten 

Lampung Selatan adalah 1.007,4 Nbs dan 1.013,7 Nbs. 

 

Kabupaten Lampung Selatan bagian selatan meruncing dan mempunyai 

sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung.  Di Teluk Lampung terdapat sebuah 

pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang, dimana kapal-kapal dalam dan luar negeri 

dapat merapat.  Secara umum, pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat 

penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung.  Sejak tahun 1982, 

Pelabuhan Panjang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung. 

 

Kabupaten Lampung Selatan masih mempunyai sebuah pelabuhan yang 

terletak di Kecamatan Penengahan, yaitu Pelabuhan Penyeberangan 
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Bakauheni, yang merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke 

Sumatera dan sebaliknya.  Dengan demikian, Pelabuhan Bakauheni 

merupakan pintu gerbang pulau Sumatera bagian selatan. Jarak antara 

pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Propinsi 

Banten) kurang lebih 30 kilometer, dengan waktu tempuh kapal 

penyeberangan sekitar 1,5 jam. 

 

Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 

2.007,01 km², dengan kantor Pusat Pemerintahan di Kota Kalianda, yang 

diresmikan menjadi Ibu kota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam 

Negeri pada tanggal 11 Februari 1982. 

 

Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran dua 

kali.  Pertama berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 yang 

ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1997 tentang Pembentukan Kabupaten 

Tanggamus. Kemudian yang kedua berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran 

tanggal 10 Agustus 2008. 

 

Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  :  berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung 

   Tengah dan Lampung Timur; 

b. Sebelah Selatan    :  berbatasan dengan Selat Sunda; 

c. Sebelah Barat       :  berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran;  

d. Sebelah Timur      :  berbatasan dengan Laut Jawa. 
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Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain Pulau 

Krakatau, Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Pulau Rimau dan Pulau Kandang. Bila 

ditinjau dari segi luas dan keadaan alamnya, maka Kabupaten Lampung 

Selatan mempunyai masa depan cerah untuk lebih berkembang (Lampung 

Selatan dalam Angka, 2013). 

 

2. Keadaan Demografi 

Berdasarkan Lampung Selatan dalam Angka (2015) penduduk di Kabupaten 

Lampung Selatan menurut hasil proyeksi pada tahun 2012 berjumlah 932.552 

jiwa, yang terdiri dari 480.643  jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki 

(51,54 %) dan 451.909 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan (48,46 %). 

Dari jumlah tersebut, sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Selatan 

bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 116.740 jiwa atau sebesar 30,76% 

dari penduduk usia kerja, di sektor industri sebanyak 71.135 jiwa (18,74%) 

selanjutnya yang bekerja di sektor jasa sebanyak 191.622 jiwa (50,5%). 

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar termasuk dalam 

kelompok usia produktif, yaitu berada pada kisaran 15-64 tahun atau sekitar 

64,66 % dari total jumlah penduduk.  Hal ini menunjukkan bahwa 

ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Lampung Selatan cukup tinggi dan 

berpotensi baik untuk terus membangun Kabupaten Lampung Selatan. 

 

B. Keadaan Umum Kecamatan Natar 

 

1. Letak Geografis 

Kecamatan Natar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan.  Kecamatan Natar terbentuk berdasarkan UU No.14 Tahun 
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1964, ibukota Kecamatan Natar adalah Merak Batin dengan membawahi 22 

desa dengan luas wilayah 253,74 Km
2
, dan dihuni oleh berbagai etnis/suku 

baik penduduk asli maupun pendatang.  Kecamatan Natar berbatasan dengan: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung  

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung 

 

Secara topografis wilayah Kecamatan Natar sebagian besar bentuk permukaan 

tanah adalah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut kurang 

dari 100 m (Natar dalam Angka, 2013). 

 

2. Keadaan Demografis 

Berdasarkan Kecamatan Natar dalam Angka (2015), jumlah penduduk 

Kecamatan Natar adalah 176.370 jiwa.  Jumlah penduduk laki-laki adalah 

90.311 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 86.059 jiwa. 

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Natar berada pada kelompok umur 

15-64 tahun (65,38%).  Menurut Mantra (2004), secara ekonomi umur dapat 

dibagi ke dalam tiga kelompok yaitu, kelompok umur 0-14 tahun (umur belum 

produktif), kelompok umur 15-64 tahun (umur produktif), dan kelompok umur 

di atas 65 tahun (umur tidak lagi produktif).  Berdasarkan kategori tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tenaga kerja produktif di 

Kecamatan Natar cukup tinggi. 
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3. Keadaan Pertanian 

Sebagian besar wilayah Kecamatan Natar merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian berkisar antara 0- 100 m di atas permukaan laut.  Penggunaan lahan 

di Kecamatan Natar meliputi persawahan, peladangan, perkebunan, 

pemukiman, dan lahan lain-lain.  Penggunaan lahan, khususnya untuk sawah, 

di Kecamatan Natar sangat luas dimana terdiri dari lahan sawah irigasi dan 

tadah hujan dengan luas 7.786 hektar.  Lahan tersebut rata-rata diusahakan 2 

kali dalam setahun dengan pola tanam padi-palawija.  Kedalaman lapisan olah 

(tanah atas) adalah 30-50 cm.  Penggunaan lahan pertanian untuk tanaman 

palawija atau perladangan di Kecamatan Natar juga sangat luas yaitu 7.277 

hektar, karena selain sentra padi Kecamatan Natar merupakan salah satu sentra 

jagung di Kabupaten Lampung Selatan. 

 

4. Program Pelayanan Administrasi Terpadu  Kecamatan (PATEN) 

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dan Walikota kepada para Camat di 

setiap daerah sesungguhnya merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan 

agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Apalagi jika hal 

tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan program Pelayanan Administrasi 

Terpadu  Kecamatan (PATEN) seperti diatur dalam Permendagri No 4 Tahun 

2010 terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas   menjadi salah satu ciri 

tata pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Kinerja  pelayanan  publik  

sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan masyarakat. 

 

Selanjutnya Pemerintah melalui Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Ditetapkan 
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bahwa seluruh kecamatan telah menerapkan PATEN selambat-lambatnya 

pada Tahun 2014. Untuk mensukseskan program PATEN ini,   pemerintah 

juga telah menerbitkan antara lain: Kepmendagri No.138-270 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan PATEN ; Surat Edaran Mendagri Nomor 100/121/PUM tanggal 3 

Februari 2009 tentang Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Publik di 

Daerah; Surat Edaran Mendagri Nomor 318/312/PUM tangal 28 Februari 

2011 tetang Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

; dan Surat Edaran Mendagri Nomor 138/113/PUM tanggal 13 Januari 2012 

tentang Percepatan Penerapan PATEN di daerah. 

 

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, 

pemerintah dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu 

memperhatikan kebutuhan dan tuntutan   masyarakat dalam pelayanan dengan 

memberikan delegasi kepada kecamatan. Pendelegasian sebagian wewenang 

ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Pendelegasian dimaksud 

dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pelayanan.  Kemendagri juga telah menerbitkan pedoman lebih terinci untuk 

pelaksanaan PATEN melalui Kepmendagri  Nomor 138-270  Tahun  2010  

tentang Petunjuk  Teknis  Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

khususnya Kecamatan Natar sangat pro aktif dalam mendukung amanat 

Undang-Undang dan masyarakat tersebut dengan melakukan persiapan teknis, 
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subStantif dan administratif untuk menyiapkan dan untuk mendukung 

pelaksanaan PATEN, mengingat letak Kabupaten Lampung Selatan yang   

luas, membuat masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang berdomisili di 

Natar mengalami kesulitan untuk mengurus segala perijinan di Kalianda yang 

memakan banyak waktu dengan jarak tempuh yang jauh. Dengan 

diterbitkannya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 47 Tahun 2013 

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk 

Melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Lampung Selatan 

dan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/645/I.01/HK/2013 

tentang Penetapan Kecamatan Natar Sebagai Pilot Project PATEN Kabupaten 

Lampung Selatan Tahun 2013. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

1. Perilaku aparatur pemerintah tercermin pada sikap dalam menjalankan tugas 

dan kewajibannya sehari-hari, yang pada akhirnya berimplikasi pada 

penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi etika pemerintahan 

berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa selama ini dalam 

melaksanakan tugasnya aparatur selalu mentaati peraturan disiplin, 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik, saling menghormati, 

santun, ramah dalam melayani anggota masyarakat. Pelayanan publik di 

Kecamatan Natar merupakan tugas-tugas yang dipikul bersama sesuai tugas 

pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan pelayanan publik.  Apapun 

bentuknya jika melekat sebagai aparatur pemerintah berarti dia harus 

berkepentingan untuk melayani masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa 

setiap aparatur pemerintah tentu sangat berurusan langsung dengan kegiatan 

pelayanan publik. 

 

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan etika pemerintahan dalam 

proses pelayanan publik adalah cukup baik. Baiknya pelaksanaan etika dalam 

pelaksanaan pemerintahan memberikan kontribusi terhadap kinerja aparatur di 

Kecamatan Natar. Hal ini dapat tercermin dari peran aparatur pemerintah 

Kecamatan Natar dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Sistem 
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pelayanan yang diberikan, prosedur dan metode kerja, pendapatan pegawai, 

Kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan dan pemberian  standar  

biaya  pelayanan.  Sedangkan  untuk  standar  penilaian  kinerja antara  lain  

melalui  motivasi kerja,  prestasi  kerja,  disiplin, tanggung jawab, serta 

penilaian DP3 yang merupakan standar baku bagi penilaian pegawai yang 

dilakukan secara cukup maksimal sesuai dengan kondisi peralatan yang 

tersedia dan sumber daya pegawai yang ada. 

 

B. Saran 

1. Aparatur pemerintah dapat menjadikan dirinya sebagai teladan di   dalam 

pelaksanaan etika, hukum dan konstitusi.  Dengan kata lain, sudah bukan 

waktunya lagi, pemerintah dapat begitu saja mengambil hak milik orang lain 

tanpa kewenangan yang jelas dan disertai pemberian imbalan atau ganti rugi 

yang wajar. 

2. Setiap aparatur pemerintah selalu mentaati berbagai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku yang merupakan pedoman dan kode etik dari etika 

penyelenggaraan pemerintahan. 

3. Setiap aparatur pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kegiatan 

pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan belum memenuhi harapan yang 

diinginkan oleh masyarakat.  Hal ini dilihat dari lemahnya sikap mental,   

kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pelayanan   

melalui tulisan ini disarankan hendaknya ditumbuhkembangkan sikap mental 

yang positif dalam kegiatan pelayanan seperti mempermudah kegiatan bukan 

sebaliknya mempersulit kegiatan pelayanan. 
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4. Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana 

pelayanan publik dapat  dikatakan  belum  memadai.   Melalui  hasil  

penelitian  ini  disarankan hendaknya diperlukan penyediaan sarana dan  

prasarana yang  memadai seperti penyediaan alat komputer, dan lain-lain 

yang dapat mempercepat proses kegiatan pelayanan. 
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