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ABSTRACT

HEAD OF PERFORMANCE IN IMPROVING WORK DISCIPLINE
CLERK IN THE OFFICE OF THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

RAJABASA SUBDISTRICT

BY

RIZAL SITORUS

District leaders are supervising a district. The achievement of the aims often a
district influenced by troubles undisciplined employees. Example not official
discipline in the district office rajabasa is are coming late for work, not neatly,
was late into job after an hour break, attendance. Official discipline in the district
office rajabasa, one of the factors driving the achievement of various kinds of the
purpose to be achieved. Discipline also affect credibility organization in before
the public served. Head of the district office in rajabasa must be able to improve
the awareness of discipline.

Research objectives is to find how performance head of rajabasa in improving
official discipline. Type the research is type the qualitative study with the
approach descriptive. Informants this study were selected purposively ( aims).
Technique data collection was carried out by interviews, observation and
documentation. Analysis techniques data was undertaken by reduction data,
presentation of data, and the withdrawal of conclusion. Data presented and
analyzed a sort of descriptive set.

The research results show that performance head of in improving the awareness of
discipline in the district office rajabasa included in a category good based on a
number of indicators: productivity, responsiveness, responsibility and
accountability.

Keywords: Head of Performance, Work Discipline



ABSTRAK

KINERJA CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA
PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN RAJABASA

KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

RIZAL SITORUS

Camat merupakan pimpinan yang membawahi suatu kecamatan. Tercapainya
tujuan seorang camat seringkali dipengaruhi oleh masalah ketidakdisiplinan
pegawai. Contoh tidak disiplin pegawai di Kantor Kecamatan Rajabasa adalah
terlambat masuk kerja, tidak rapi, terlambat masuk kerja setelah jam istirahat,
tingkat kehadiran. Disiplin pegawai di Kantor Kecamatan Rajabasa, salah satu
faktor pendorong tercapainya berbagai macam tujuan yang ingin dicapai.
Kedisiplinan juga mempengaruhi kredibilitas organisasi di hadapan publik yang
dilayani. Camat sebagai pimpinan dalam kantor kecamatan rajabasa harus mampu
meningkatkan disiplin kerja pegawai.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja camat Rajabasa
dalam meningkatkan disiplin pegawai. Tipe penelitian ini merupakan tipe
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini
ditentukan secara purposive (bertujuan). Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan
dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data disajikan
dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja camat dalam meningkatkan disiplin
kerja pegawai di Kantor Kecamatan Rajabasa termasuk dalam kategori baik
berdasarkan beberapa indikator yaitu produktifitas, responsivitas, responsibility
dan akuntabilitas.

Kata kunci : kinerja camat, disiplin kerja
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan dan camat dalam sejarah perjalanan Indonesia sejak kemerdekaan

hingga saat ini memiliki eksistensi yang sangat penting dan unik dengan peran

peranpenting yang disandangnya. Bila kita melihat kepustakaan tentang camat dan

lembaga kecamatan dapat diketahui di Indonesia ataupun di nusantara sudah

cukup lama, jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Istilah camat kiranya

telah dikenal masyarakat khususnya di Jawa dan Madura, sejak sebelum

penjajahan Belanda. (Bayu Surianingrat, 1981: 1) di Jawa Barat terdapat istilah

cutak yang peranannya sama dengan camat, yaitu seseorang yang mengepalai dan

membina suatu wilayah yang biasanya terdiri beberapa desa.

Kecamatan merupakan wilayah suatu daerah yang dipimpin oleh seorang camat.

Camat dibantu oleh perangkat organisasi dalam menjalankan tugasnya.Kecamatan

membawahi beberapa kelurahan/desa. Kecamatan bertanggung jawab kepada

Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Aspek dalam

pembangunan kecamatan terdiri dari beberapa bidang yaitu: Bidang pemerintahan,

desa dalam suatu wilayah kecamatan, Ekonomi, Sosial budaya, Pembangunan

Masyarakat Desa, keamanan dan ketertiban wilayah.
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Implementasi kebijakan otonomi daerah dapat mendorong terjadinya perubahan

secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial

adalah yang berkenan dengan kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi camat.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut,

mengakibatkan pola distribusi kewenangan camat menjadi sangat tergantung pada

pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi kinerja camat

dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan

pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan, status

kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Walikota yang setara

dengan jelas dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni,

“Perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekertariat

DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.Camat tidak lagi berkedudukan

sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam

menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat

daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Seorang camat harus dapat memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan

anggota-anggota atau staf lainnya,sehingga kelebihan kelebihan tersebut dapat
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membawa seorang pemimpin menjadi berwibawa dan dapat di patuhi oleh

bawahannya. Seorang camat harus mampu mendorong pegawainya untuk bekerja

lebih semangat, termotivasi dan seorang camat harus mampu meningkatkan

kedisipilanan dalam organisasi kecamatan, sehingga tercapai tujuan

pembangunan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara dan abdi

masyarakat masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berperilaku

disiplin. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ikut

apel pagi, bolos kerja dan sering tidak hadir. Sebagai contoh hasil wawancara

peneliti dengan warga masyarakat Kecamatan Rajabasa pada tanggal 21 Mei 2017

dimana warga tersebut tidak dapat mengurus surat tanah dikarenakan pegawai

yang bersangkutan tidak hadir di kantor kecamatan. Pada akhirnya permasalahan

itu membuat kinerja pegawai tidak maksimal akibatnya kredibilitas pegawai di

pemerintahan Kecamatan Rajabasa dikeluhkan masyarakat.

Sehubungan dengan permasalahan itu, menurut Hasibuan (2002:127) banyak

faktor yang dapat mempengaruhi kedisiplinan seseorang dan salah satunya

dikarenakan pemimpin yang kurang memberikan teladan, komitmen, beban kerja

yang secara rutin menjenuhkan, serta kurangnya keterlibatan dalam suatu

kegiatan. Sehingga faktor tersebut mendorong munculnya indisipliner pegawai.

Jadi dalam kata lain, berdasarkan pada pandangan Hasibuan tersirat makna bahwa

salah satu kunci untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah pada seorang

pemimpin. Sehingga apa yang menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintahan

dapat terwujud dan pembangunan dapat tercapai. Berdasarkan pemaparan diatas,
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dalam penelitian yang menjadi objek penelitian adalah camat itu sendiri yaitu

camat Rajabasa. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Kinerja Camat Dalam Meningkatkan Disiplin kerja Pegawai

Pemerintahandi Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Camat dalam peningkatan disiplin pegawai

Pemerintahan di Kecamatan RajabasaKota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana cara camat dalam meningkatkan disiplin pegawai

di Kecamatan RajabasaKota Bandar Lampung;

2. Mengetahui Kinerja Camat dalam peningkatan disiplin pegawai

Pemerintahan di Kecamatan RajabasaKota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah yaitu untuk memperkaya khasanah ilmu pemerintahan

khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi

Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan serta Masyarakat,

khususnya di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kinerja

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi planing suatu

organisasi. Kinerja menurut (Simamora, 2006:34) Kinerja adalah tingkat

terhadapnya para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan

efektif. Kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara

hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah

ditetapkan organisasi. Kemudian (Robbins, 2008) mendefinisikan kinerja yaitu

suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria

tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.

(Mangkuprawira da Hubeis, 2007:160) menyebutkan bahwa kinerja karyawan

dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik pegawai. Faktor-faktor intrinsik

yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman,

motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan spiritual. Sedangkan faktor

ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari lingkungan fisik dan

non fisik, kepemimpinan, komunikasi vertical dan horizontal, kompensasi,
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kontrol berupa penyediaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, sistem

hukuman dan sebagainya.

Lalu (Mangkunegara, 2005:67) kinerja ialah hasil kerja baik secara kualitas

maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan (Rivai,

2009:532) kinerja diartikan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk

melakukan suatu kegiatan, dan menyempurnakannya sesuai tanggung jawabnya

dengan hasil seperti yang diharapkan.

Prawirosentono dalam Pasolong (2007:176) lebih cenderung menggunakan kata

performance dalam menyebut kata kinerja. Menurutnya performance atau kinerja

adalah hasil yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam

suatu organisasi, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dalam rangka

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum

dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut (Nasucha, 2004), kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektifitas

organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari

setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistematik dan

meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai

kebutuhannya secara efektif. Empat indikator untuk menilai kinerja organisasi

sektor publik sehingga dapat dideskripsikan bahwa suatu organisasi sektor publik

dapat disebut atau dinilai memiliki kinerja tinggi atau kinerja rendah, sebagaimana

diuraikan sebagai berikut:
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1. Produktifitas

Produktifitas adalah ukuran seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan

sesuai yang diharapkan. Produktivitas merujuk pada hasil kerja dari pelayanan

yang diberikan oganisasi publik.

2. Responsivitas

Responsivitas adalah ukuran kemampuan organisasi mengenali kebutuhan

masyarakat, dengan kata lain responsivitas merupakan daya tanggap organisasi

publik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.

3. Responsibilitas

Responsibilitas adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

prinsip-prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas organisasi merujuk

pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur dan taat kerja

yang berlaku.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah ukuran seberapa kebijakan dan kegiatan sektor publik

dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan kehendak

rakyat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Prof. Miriam Budiardjo, akuntabilitas didefinisikan sebagai

pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat kepada mereka yang diberi mandat

itu. Jadi, akuntabilitas memang sebuah pertanggungjawaban yang perlu diiringi

dengan pengawasan terhadap pihak-pihak yang diberi amanah. Pengawasan ini

dapat dilakukan oleh pihak luar seperti media, yang punya peranan cukup penting

bagi terciptanya akuntabilitas suatu instansi.
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Pemerintah yang baik harus didukung oleh kinerja aparatur pemerintah yang

berkualitas. Dalam menghadapi perkembangan dan berbagai perubahan yang

begitu cepat, aparatur pemerintah dituntut untuk siap melayani dan

memberdayakan warga masyarakat, serta memiliki daya tanggap yang responsif

dalam menyikapi berbagai tuntutan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dan

stakeholders utama. Artinya, kualitas sumber daya apartur pemerintah sangat

perlu untuk ditingkatkan guna menunjang penyelenggaraan tata kelolah

pemerintahan yang baik.

Aparat pemerintah yang berkualitas, diharapkan mampu memberikan pelayanan

yang terbaik kepada masyarakat, dalam hal ini dibutuhkan aparatur pemerintah

yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, sehingga benar-benar menjadi

inovator dan motivator yang mampu menjalankan tugas kepemerintahan yang

baik. (Rasyid, 1997: 17-18) menyatakan bahwa “Kemampuan pemerintah untuk

memberi respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan-tuntutan yang terus

berkembang dalam masyarakat hanya mungkin dilihat jika birokratnya memiliki

kualitas profesionalisme yang tinggi”.

Untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal dalam manajemen suatu organisasi

bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah dilakukan. Alasannya

dikarenakan manusia yang digerakkan itu memiliki emosi jiwa, naluri,

kepandaian, serta tingkat sensitif yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan

pemimpin yang bukan hanya mengandalkan kekuasaan atau power yang ada

padanya melainkan pemimpin yang mempunyai keahlian dan kepandaian dalam

mengelola sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi dengan tidak
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membeda-bedakan suku dana adat yang diakibatkan oleh budaya pilih kasih yang

masih akrab dengan kepemimpinan di era sekarang ini.

Dari pendapat dan penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa kinerja camat

dianggap atau mempuyai akuntabilitas yang baik apabila camat tersebut dalam

melaksanakan kegiatannya tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh

dan berkembang dalam masyarakat. Jadi penilaian akuntabilitas ini lebih legitimet

apabila telah memenuhi acuan-acuan yang ada dimasyarakat.

Berikut ini adalah tingkatan akuntabilitas menurut majalah Akuntansi:

1. Akuntabilitas Personal. Akuntabilitas berkaitan dengan diri sendiri.

2. Akuntabilitas Individu. Akuntabilitas yang berkaitan dengan suatu

pelaksanaan.

3. Akuntabilitas Tim. Akuntabilitas yang dibagi dalam kerja kelompok atau

tim.

4. Akuntabilitas Organisasi. Akuntabilitas Internal dan Eksternal didalam

organisasi.

5. Akuntabilitas Stakeholders. Akuntabilitas yang terpisah antara

stakeholders dan organisasi.

Menurut (Syahrudin Rasul, 2002:11) dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accuntability for probity and

legality) Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi,

sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran

penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum
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menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas

kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial yang dapat juga

diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability)

adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi

secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program juga berarti bahwa

programprogram organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu

dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan

organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program

yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan

mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan

harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan

itu dilakukan.

5. Akuntabilitas financial. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban

lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money)

secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran

dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena

menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan

lembaga-lembaga public untuk membuat laporan keuangan untuk

menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.
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Berikut ini adalah Aspek-Aspek Akuntabilitas:

1. Akuntabitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas adalah komunikasi

dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General Of British

Columbia yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak

2. Akuntabilitas Berorientasi Hasil. Pada stuktur organisasi sektor swasta dan

publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun autput

melainkan kepada outcome.

3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan. Pelaporan adalah tulang punggung

dari akuntabilitas

4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang

digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah

tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan

kewajiban datang bersama konsekuensi.

5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah

untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan

memberikan hukuman.

Berikut ini adalah Alat-alat Akuntabilitas:

1. Rencana Strategis. Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu

organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk

memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk

mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari Rencana Stratejik antara lain

membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu
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organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan

operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil; dan membantu

untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

2. Rencana Kinerja. Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi

untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi

dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang

dianggarkan.

3. Kesepakatan Kinerja. Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya

antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah

proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun

akuntabilitas.

4. Laporan Akuntabilitas. Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas

termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang

telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam

hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

5. Penilaian Sendiri. Adalah proses berjalan dimana organisasi memonitor

kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja,

ukuran capaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan

meningkatkan proses itu.

6. Penilaian Kinerja. Adalah proses berjalan untuk merencanakan dan

memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama

periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil

perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan

atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.
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7. Kendali Manajemen. Akuntabilitas manajemen adalah harapan bahwa para

manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja,

meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai

aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan

integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

Tujuan penilaian kinerja menurut (Rivai, 2011: 551), perusahaan melakukan

penilaian kinerja didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu:

1. Manajer memerlukan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja karyawan

pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM

di masa yang akan datang.

2. Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu

karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan,

mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk perkembangan

karier dan memperkuat kualitas hubungan antar manajer yang

bersangkutan dengan karyawan.

Selain itu penilaian kinerja dapat digunakan untuk :

1. Mengetahui pengembangan, yang meliputi (a) identifikasi kebutuhan

pelatihan, (b) umpan balik kinerja, (c) menentukan transfer dan penugasan,

dan (d) identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan.

2. Pengambilan keputusan administratif yang meliputi : (a) keputusan untuk

menentukan gaji, promosi, mempertahankan atau memberhentikan

karyawan, (b) pengakuan kinerja karyawan, (c) pemutusan hubungan

kerja, dan (d) mengidentifikasi yang buruk.
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3. Keperluan perusahaan yang meliputi : (a) perencanaan SDM, (b)

menentukan kebutuhan pelatihan, (c) evaluasi pencapaian tujuan

perusahaan, (d) informasi untuk identifikasi tujuan, (e) evaluasi terhadap

sistem SDM, dan (f) penguatan terhadap kebutuhan pengembangan

perusahaan.

4. Dokumentasi yang meliputi : (a) kriteria untuk validasi penelitian, (b)

dokumentasi keputusan-keputusan tentang SDM, dan (c) membantu untuk

memenuhi persyaratan hukum.

Sistem penilaian prestasi kerja yang baik sangat tergantung pada persiapan yang

benar-benar baik dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Praktis. Keterkaitan langsung dengan pekerjaan seseorang adalah bahwa

penilaian ditujukan pada perilaku dan sikap yang menentukan keberhasilan

menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.

2. Kejelasan standar. Standar adalah merupakan tolok ukur seseorang dalam

melaksanakan pekerjaannya. Agar memperoleh nilai tinggi, standar itu

harus pula mempunyai nilai kompetitif, dalam arti bahwa dalam

penerapannya dapat berfungsi sebagai alat pembanding antara prestasi

kerja seorang karyawan dengan karyawan lainnya yang melakukan

pekerjaan yang sama.

3. Kriteria yang obyektif. Kriteria yang dimaksud adalah berupa ukuran-

ukuran yang memenuhi persyaatan seperti mudah digunakan, handal, dan

memberikan informasi tentang perilaku kritikal yang menentukan

keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan.
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Dengan demikian efektifnya suatu penilaian kinerja maka instrumen penilaian

kinerja tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Reliability. Ukuran kinerja harus konsisten. Mungkin yang paling penting

adalah konsistensi suatu ukuran kinerja. Jika ada dua penilai mengevaluasi

pekerja yang sama, mereka menyimpulkan hal yang serupa menyangkut

hasil mutu pekerja.

2. Relevance. Ukuran kinerja harus dihubungkan dengan output riil dari suatu

kegiatan yang secara logika itu mungkin.

3. Sensitivity. Beberapa ukuran harus mampu mencerminkan perbedaan

antara penampilan nilai tinggi dan rendah. Penampilan tersebut harus dapat

membedakan dengan teliti tentang perbedaan kinerja.

4. Practicality. Kriteria harus dapat diukur, dan kekurangan pengumpulan

data tidak terlalu mengganggu atau in-efisien. Contoh, perusahaan telepon

yang melayani pelanggan, di sini penyelia harus mengamati masing-

masing perilaku operator, seperti dalam penggunaan prosedur baku

perusahaan (sifat tenang, menerapkan tarif dasar untuk panggilan telepon,

dan berpedoman pada aturan perusahaan); cara telepon yang

menyenangkan, berbicara secara jelas dan berlaku sopan santun; ketelitian

menyampaikan telepon, teliti dalam meneruskan permintaan nomor

telepon.
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B. Tinjauan Tentang Camat

Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota yang mempunyai tugas pokok

memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kehidupan kemasyarakatan kecamatan sesuai dengan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

Camat merupakan seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan,

seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah Kecamatan yaitu

pengendali pembangunan. Camat adalah seseorang kepala yang membina suatu

wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan (Suryaningrat,

1981).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2008 tentang

Kecamatan menyebutkan bahwa kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten/Kota

dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh

camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian

wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Kepala

kecamatan diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis

pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan camat dalam hal menjalankan tugas-tugasnya. Perangkat Kecamatan

bertanggung jawab kepada camat.
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Salah satu usaha yang masuk dalam penyelenggaraan program yang dilakukan

oleh camat adalah menyangkut program pembangunan yaitu pembangunan fisik

dan pembangunan non fisik. Sebab camat memiliki peranan yang penting sebagai

administrator di bidang pembangunan, antara lain pengarahan usaha dan untuk

mensukseskan pelaksanaan pembangunan guna membantu kelancaran dan

keberhasilan proyek proyek pemerintah yang dilaksanakan diwilayah kecamatan.

Pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penggalian

sumber- sumber pendapatan daerah secara resmi yang sah untuk menunjang

pembangunan daerah (Suawah, 2015).

C. Tugas Dan Fungsi Camat

Camat sebagai kepala pemerintahan dalam rangka otonomi daerah, tugas dan

fungsi camat ditempatkan sebagai seorang pemimpin yang dianggap memiliki

kemampuan lebih yang kemudian dipercayakan untuk mengatur masyarakatnya.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota

melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan

oleh camat kemudian tertuang dalam Undang- Undang 23 tahun 2014 pasal 225

yang menyebutkan tugas dan fungsi camat sebagai berikut:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dalam Pasal 25 ayat (6).

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum.

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
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f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau

kelurahan.

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah

kabupaten/kota yang ada di kecamatan.

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

PP nomor 19 tahun 2008 menjelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/ walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:

a. Perizinan

b. Rekomendasi

c. Koordinasi

d. Pembinaan

e. Pengawasan

f. Fasilitasi

g. Penetapan

h. Penyelenggaraan, dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
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D. Susunan Organisasi di Kecamatan

Organisasi dalam kecamatan dipimpin oleh satu camat, satu sekretaris

(kecamatan), paling banyak 5 (lima) seksi yang masing-masing dipimpin oleh 1

(satu) kepala seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub

bagian yang masing-masing dikepalai oleh 1 (satu) kepala sub bagian.

Di dalam pemerintahan kecamatan terdapat susunan organisasi sebagai berikut:

1. Camat merupakan jabatan tertinggi dalam pemerintahan kecamatan.

Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris kecamatan, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan sekretaris kecamatan

dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah atas usul camat.

a. Seksi pemerintahan.

b. Seksi ketenteraman dan ketertiban.

c. Seksi ekonomi dan pembangunan.

d. Seksi kesejahteraan rakyat.

e. Seksi pengembangan potensi dan pendapatan.

f. Kelompok jabatan fungsional.

g. Kepala seksi-kepala seksi yang berada di lingkungan pemerintah

kecamatan, dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah atas usul camat.
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Sementara itu, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang.

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat kecamatan di pimpin oleh seorang sekretaris kecamatan yang atau

disebut “sekcam” yang dimana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

camat. Sekretariat kecamatan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan

urusan umum, penyusunan, perencanaan, pengolahan administrasi keuangan dan

kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris kecamatan mempunyai

fungsi yaitu :

a. Penyelenggaraan pengolahan administrasi perkantoran, administrasi

keuangan dan administarasi kepegawaian

b. Peneyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan

hubungan masyarakat.

c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan

d. Pelaksanaan koordinasi pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan unit kerja

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam secretariat kecamatan terdapat sub-sub bagian yang mempunyain

wewenang dalam tugasnya masing-masing, diantaranya yaitu :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Dalam tugas sekretariat

kecamatan sub bagian perencanaa dan pelaporan di pimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada
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Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja

dan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan

Pelaporan mempunyai fungsi yaitu :

1) Penyusunan program kerja diwilayah kecmatan.

2) Pengumpulan, pengelolahan dan penganalisan data potensi kecamatan

3) Penyusun Rencana Strategis Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan.

4) Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana dan

program.

5) Pengelolaan data statistik dan informasi diwilayah kecamatan.

6) Pengelolaan system informasi manajemen data di wilayah kecamatan.

7) Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program kerja kecamatan.

8) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program

pembangunan.

9) Pengevaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris

Kecamatan. Sub Bangian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas

pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategis

pembangunan di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas
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sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

mempunyai fungsi, yaitu :

1) Penyusunan program kerja diwilayah kecmatan.

2) Pengumpulan, pengelolahan dan penganalisan data potensi kecamatan.

3) Penyusun Rencana Strategis Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan

4) Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana dan

program pembangunan di wilayah kecamatan.

5) Pengelolaan data statistik dan informasi diwilayah kecamatan.

6) Pengelolaan system informasi manajemen data di wilayah kecamatan.

7) Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program kerja kecamatan.

8) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program

pembangunan.

9) Pengevaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan.

10) Penyusun laporan hasil kegiatan di wilayah kecamatan.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub yang berada di

bawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris kecamatan.Sub Bagian

Keuangan mempunyai tugas pokok dalam penyusunan dan pengelolaan

administrasi keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai

mana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi, yaitu :

1) Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran

pendapatan dan belanja kecamatan.
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2) Pengelolaan pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran belanja

rutin dan pembangunan.

3) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.

4) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin

dan pembayaaran keperluan dinas.

5) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan

tunjangan daerah.

6) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-

surat berharga lainnya.

7) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharahan.

8) Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan.

9) Pelaksanaan pengkoordinasi pengelolaan keuangan.

d. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan. Sub Bagian

Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat

kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas,

perlengkapan, pemeliharaan dinas dan infestarisasi dan prasana dinas,

pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam menyelanggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Sub

Bagian Umum mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana kegiatan dibidang urusan umum dan

kepegawaian.

2) Pelaksanaan urusan kesektariatan.
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3) Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas.

4) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.

5) Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan

penyusunan petunjuk pelaksanaannya.

6) Pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan

kebersihan serta keamanan kantor kecamatan.

7) Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas.

8) Pengadaan perlengkapan dan perbekalan.

9) Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan

perbekalan.

10) Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas.

11) Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta

pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik Negara.

12) Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas.

13) Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas.

14) Pengelolaan system informasi manajemen perlengkapan.

15) Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat.

16) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data

kepegawaian.

17) Pelaksanaan penyusunan daftar urutan kepangkatan ( DUK )

dilingkungan kecamatan.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Camat. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok
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merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Dalam

melaksanakan tugas seksi pemerintahan mempunyai fungsi, yaitu :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan.

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan bidang pemerintahan.

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oelh seorang Kepala Seksi yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi ketentraman dan

ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksakan kebijakan teknis

bidang ketentaraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas Seksi

ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi, yaitu :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan

ketertiban umum.

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban.

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Rincian tugas seksi ketentraman dan ketentraman dan ketertiban umum.

f. Menyusun rencana kerja seksi ketenatraman dan ketertiban umum.

g. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertibaan masyarakat, bina

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
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h. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakkan produk hukum

pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya

diwilayah kerjanya.

i. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulanagan bencana alam.

j. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan

kenyamanan lingkungan.

k. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan

tindak kriminal.

l. Melaksakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat.

m. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

pembinaraman dan ketertiban masyarakat.

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi pemberdayaan masyrakat dan desa dalam pemerintah kecamatan memiliki

fungsi dan tugas, yaitu Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas

Camat dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam

menangi sebagian urusan otomi daerah sesuai dengan bidangnya. Rincian tuganya

yaitu :

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan

tugasnya.
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b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat,

fasilitasi pembangunan desa/kelurahan dan penguatan kapasitas lembaga

kemasyarakatan desa/kelurahan antara lain Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa/kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga, Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaga

lainnya ( atau nama lain ).

c. Menyiapkan bahan rencana dan koordinasi dengan SKPD, UPT, instansi

vertical atau swasta mengenai pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayan umum.

d. Menyiapkan bahan rencana dan menyelenggarakan pelaksanaan

kewenangan pemerintah dalam menangani sebagian urusan otonomi

daerah sesuai dengan bidangnya.

e. Mendorong partisifasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan

pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan.

f. Mengoordinasikan penyusunan profil desa atau kelurahan.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

h. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana

dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan

pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai

dengan bidangnya.
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i. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan

kewenangan pemerintahan dalam menangi sebagian urusan otonomi sesuai

dengan bidangnya.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya, yaitu :

1) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan

hubungan masyarakat.

2) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.

3) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

5) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau

kelurahan.

E. Tinjauan Tentang Disiplin Kerja

1. Pengertian Disiplin Kerja

Manusia di dalam suatu organisasi dipandang sebagai sumber daya, artinya

penggerak dari suatu organisasi. Memaksimalkan hasil ataupun pencapaian

tujuan perusahaan diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Tenaga kerja yang

berkualitas ditandai oleh keterampilan yang memadai, profesional dan kreatif.

Beberapa faktor yang menentukan kualitas tenaga kerja yaitu tingkat kecerdasan,
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bakat, sifat kepribadian, tingkat pendidikan, kualitas fisik, etos (semangat kerja),

dan disiplin kerja. Ada baiknya bila hal-hal tersebut dapat selaras dengan visi

maupun peraturan perusahaan.

Menurut (Siagian ,2005:205) kata disiplin itu berasal dari bahasa latin

“discipline” yang berarti “latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian

serta pengembangan tabiat”. Hal ini menekankan pada bantuan kepada pegawai

untuk mengembangkan sikap yang layak terhadap pekerjaannya dan merupakan

cara pengawas dalam membuat peranannya dalam hubungannya dengan

disiplin. Adapun menurut ( Nitisemio,1992:199), disiplin kerja diartikan sebagai

suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari

perusahaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini berarti bahwa

kedisiplinan seorang pekerja itu tidak dapat dilihat dari keadaan karyawan

sehari-hari yang datang serta pulang, melainkan kepatuhan dan ketaatan

karyawan pada peraturan perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan menurut pendapat (Fathoni,2006:172), kedisiplinan adalah kesadaran

dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma

sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela

mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang sesuai

dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak. Selanjutnya di

dalam rumusan lainnya, menyatakan bahwa disiplin merupakan tindakan

manajemen mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai

ketentuan tersebut. Jadi, pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan
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yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku

karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja

secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi

kerjanya. Sehingga berdasarkan pada berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan

bahwa disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang dilandasi

oleh kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan

dan norma-norma sosial yang berlaku.

2. Jenis-Jenis Disiplin Kerja

Disiplin kerja dapat timbul dalam diri sendiri dan karena adanya perintah.

Sehubungan dengan hal ini, (Terry Winardi, 2002:218) membagi pemahaman

mengenai disiplin menjadi dua jenis, yaitu:

a. Disiplin yang ditimbulkan dari diri sendiri (self imposed discipline)

Disiplin yang timbul dari diri sendiri merupakan disiplin yang timbul

atas dasar kerelaan, kesadaran, dan bukan timbulatas dasar paksaan atau

atas ambisi tertentu. Disiplin ini timbul karena seseorang merasa

terpenuhi kebutuhannya dan merasa lebih menjadi bagian perusahaan

sehingga orang akan tergugah hatinya untuk sadar dan secara sukarela

mematuhi peraturan yang berlaku.

b. Disiplin berdasarkan perintah (command disipline)

Disiplin ini timbul dan tumbuh disebabkan karena paksaan, perintah,

hukuman serta kekuasaan. Disiplin ini timbul bukan atas perasaan yang

ikhlas, akan tetapi timbul karena adanya paksaan dan ancaman yang

lain. Setiap perusahaan pastilah menginginkan jenis disiplin yang

pertama yakni yang datang karena adanya kesadaran dan keinsyafan,
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akan tetapi kenyataan selalu menunjukkan bahwa disiplin itu lebih

banyak disebabkan adanya semacam paksaan dari luar.

3. Bentuk-Bentuk Disiplin Kerja

Berkenaan dengan bentuk- bentuk disiplin kerja, (Handoko Martoyo, 1996 : 144)

menggolongkan disiplin kerja menjadi dua bentuk sebagai berikut :

a. Disiplin preventif

Disiplin preventif merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan

maksud untuk mendorong para karyawan agar sadar mentaati berbagai

standar dan aturan, sehingga dapat dicegah berbagai penyelewengan

atau pelanggaran. Utama dalam hal ini adalah ditumbuhkannya “self

discipline” pada setiap karyawan tanpa terkecuali.

b. Disiplin korektif

Disiplin korektif merupakan kegiatan yang diambil untuk menangani

pelanggaran yang terjadi terhadap aturan-aturan, dan mencoba untuk

menghindari pelanggaran-pelanggarn lebih lanjut. Kegiatan korektif ini

berupa suatu bentuk hukuman atau tindakan pendisiplinan (disciplinary

action), yang wujudnya dapat berupa “peringatan” ataupun berupa

“schorsing”. Semua sasaran pendisiplinan tersebut harus positif, bersifat

mendidik dan mengoreksi kekeliruan untuk tidak terulang kembali.

4. Tujuan Disiplin Kerja

Secara umum, dapat disebutkan bahwa tujuan utama disiplin kerja adalah demi

kelangsungan perusahaan sesuai dengan motif perusahaan. Menurut (Siswanto

Sastrohadiwiryo, 2003: 292) secara khusus tujuan disiplin kerja para pegawai,
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antara lain:

a. Para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan

maupunperaturan dan kebijakan organisasi yang berlaku, baik

tertulismaupun tidak tertulis, serta melakukan perintah manajemen

dengan baik.

b. Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta

mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu

yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan

yang diberikan kepadanya.

c. Pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana,

barang dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya.

d. Para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai dengan norma-

norma yang berlaku pada organisasi.

e. Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan

harapan organisasi, baikd alam jangka pendek maupun jangka panjang.

5. Prinsip-Prinsip Pendisiplinan

Terdapat beberapa prinsip pendisiplinan yang dikemukakan Ranupandojo (1990:

241), yaitu sebagai berikut :

a. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi. Pendisiplinan seharusnya

dilakukan dengan memberikan teguran kepada karyawan. Teguran

jangan dilakukan di dadapan banyak orang. Karena dapat menyebabkan

karyawan yang ditegur akan merasa malu dan tidak menutup

kemungkinan menimbulkan rasa dendam yang dapat merugikan

organisasi.
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b. Pendisiplinan harus bersifat membangun. Selain memberikan teguran

dan menunjukkan kesalahan yang dilakukan karyawan, harus disertai

dengan saran tentang bagaimana seharusnya berbuat untuk tidak

mengulangi lagi kesalahan yang sama.

c. Pendisiplinan harus dilakukan secara langsung dengan segera. Suatu

tindakan dilakukan dengan segera setelah terbukti bahwa karyawan

telah melakukan kesalahan. Jangan membiarkan masalah menjadi

kadaluarsa sehingga terlupakan oleh karyawan yang bersangkutan.

d. Keadaan dalam pendisiplinan sangat diperlukan. Dalam tindakan

pendisiplinan dilakukan secara adil tanpa pilih kasih. Siapapun yang

telah melakukan kesalahan harus mendapat tindakan pendisiplinan

secara adil tanpa membeda-bedakan.

e. Pimpinan hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu karyawan

absen. Pendisiplinan hendaknya dilakukan dihadapan karyawan yang

bersangkutan. Secara pribadi agar ia tahu telah melakukan kesalahan.

Karena akan percuma pendisiplinan yang dilakukan tanpa adanya

pihak yang bersangkutan.

f. Setelah pendisiplinan sikap dari pimpinan haruslah wajar kembali.

Sikap wajar hendaknya dilakukan pimpinan terhadap karyawan yang

telah melakukan kesalahan tersebut. Dengan demikian, proses kerja

dapat lancar kembali dan tidak kaku dalam bersikap.

6. Faktor Penunjang Disiplin Kerja

Menurut Nitisemito (1992: 200), ada beberapa hal yang dapat menunjang

keberhasilan dalam meningkatkan disiplin kerja, yaitu:
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a. Ancaman

Menegakkan kedisiplinan kadangkala perlu adanya ancaman. Ancaman yang

diberikan tidak bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih bertujuan untuk

mendidik karyawan supaya bertingkah laku sesuai dengan yang diinginkan

oleh perusahaan.

b. Kesejahteraan

Menegakkan kedisiplinan maka tidak cukup dengan ancaman saja, tetapi

perlu kesejahteraan yang cukup besar yaitu besar upah yang mereka terima

sehingga mereka dapat hidup secara layak.

c. Ketegasan

Pelanggaran tidak boleh dibiarkan tanpa adanya suatu tindakan atau

membiarkan pelanggaran tersebut berlarut-larut tanpa tindakan yang tegas.

d. Partisipasi

Adanya unsur partisipasi maka para karyawan akan merasa bahwa pimpinan

melakukan kegiatan bersama dengan pegawainya.

e. Keteladanan pimpinan

Keteladanan pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam

menegakkan kedisiplinan sehingga keteladan pimpinan harus diperhatikan.

7. Mengukur Disiplin Kerja

Menurut Soejono dalam Lateiner (1983:72), umumnya disiplin kerja pegawai

dapat diukur dari:

a. Pegawai datang ke kantor dengan tertib, tepat waktu dan teratur Datang ke

kantor dengan tertib, tepat waktu dan teratur maka disiplin kerja dapat

dikatakan baik.
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b. Berpakaian rapi di tempat kerja.

Berpakaian rapi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin

kerja pegawai, karena dengan berpakaian rapi suasana kerja akan terasa

percaya diri dalam bekerja akan tinggi.

c. Memiliki tanggung jawab

Tanggung jawab sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja, dengan adanya

tanggung jawab terhadap tugasnya maka menunjukkan disiplin kerja

pegawai tinggi.

F. Kerangka Pikir

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, tugas dan fungsi camat ditempatkan

sebagai seorang pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan lebih yang

kemudian dipercayakan untuk mengatur masyarakatnya. Camat berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris

daerah. Dalam menjalankan roda pemerintahan, tujuan seorang camat harus

sesuai dengan amanat UUD 1945 yang berdasarkan UU NO 23 Tahun 2014 yaitu

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah. Tercapainya tujuan tersebut, biasanya didasari dari baik buruknya

kinerja seorang camat. Akan tetapi tercapainya tujuan harus didukung oleh

kerjasama aparatur pemerintahan dan kedisiplinan pegawai pemerintahan.

Kedisiplinan pada setiap organisasi menjadi masalah utama yang harus di

selesaikan, karena kedisiplinan menjadi tolak ukur pelayanan prima pegawai
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terhadap masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada Kantor Kecamatan

Rajabasa, masalah kedisiplinan yang terjadi merupakan masalah pelayanan yang

minim dikarenakan pegawai tidak taat pada jam kerja. Kemudian waktu bekerja

dihabiskan dengan tidak berguna, di dalam hubungannya dengan permasalahan

ini, seorang camat sebagai pemimpin harus mampu meningkatkan kedisiplinan

pegawai. Maka dari itu penelitian ini akan meneliti bagaimana kinerja camat

yaitu camat Rajabasa dalam hal meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai. Untuk

lebih jelasnya alur penelitian ini akan digambarkan melalui kerangka pikir

berikut.

Gambar 1. Kerangka Pikir

Kinerja camat dalam
meningkatkan disiplin kerja

Indikator kinerja camat
Menurut M. Nasuha (2004)

Produktif Responsiv Responsibilitas Akuntabilitas



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yang akan

dijabarkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di

mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan

secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Data-data yang dikumpulkan di lapangan adalah data-data yang berbentuk kata

dan perilaku, kalimat, skema dan gambar dengar latar belakang alamiah, manusia

sebagai instrumen. Kemudian data-data tersebut digunakan untuk menjelaskan

dan mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti sehingga digunakan metode

deskriptif. Sejalan dengan hal tersebut di atas menurut (Nawawi, 2012), metode

penelitian diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian

seseorang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Penelitian diskriptif melakukan

analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat

dipahami dan disimpulkan.
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Tujuan diskriptif analisis adalah untuk membuat gambaran secara sistematis,

faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai

kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus

menjawab persoalan yang diteliti (Brannen 2005:11). Penelitian ini juga akan

mencoba mendeskripsikan yang ada di lapangan mengenai kinerja Camat di

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitiaan

Lokasi dan waktu penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dengan

pertimbangan bahwa lokasi dan waktu yang di ambil akan membantu peneliti

untuk memahami masalah utama. Menurut (Herdiansyah, 2012: 56) bahwa lokasi

penelitian merupakan tempat-tempat yang akan dijadikan dalam proses

pengambilan data. Dalam hal ini lokasi yang diambil dalam penelitian ditentukan

dengan cara sengaja (purposive) yaitu di Kantor Kecamatan Rajabasa Kota

Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Agustus tahun 2017.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Rajabasa karena peneliti

ingin mengetahui kinerja camat dalam peningkatan disiplin kerja pegawai

pemerintahan di Kecamatan Rajabasa, bagaimana cara yang dilakukan oleh camat

Rajabasa dalam meningkatkan disiplin pegawai, kemudian peneliti juga ingin

mengetahui tindakan indisipliner pegawai pemerintahan di Kecamatan Rajabasa,

dan selain itu lokasi penelitian di Kecamatan Rajabasa lebih terjangkau efektif dan

efisien.
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C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang

diterapkan. (Sugiyono, 2012: 208) menjelaskan bahwa dalam mempertajam

penelitian, peneliti kualitatif harus menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian

tersebut merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi

sosial. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan

pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi di lapangan.

Moleong (2006: 92) Fokus penelitian juga berfungsi sebagai pedoman dalam

melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memfokuskan penelitian ini pada kinerja Camat

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan disiplin kerja

pegawai. Dimana nanti peneliti akan melihat secara langsung bagaimana cara

yang dilakukan camat Rajabasa untuk meningkatkan disiplin pegawainya sendiri

dan bagaimana kinerja camat dalam meningkatkan disiplin pegawai.

Adapun indikator untuk mengetahui kinerja camat baik atau tidak dalam

peningkatan disiplin pegawai di kecamatan Rajabasa adalah :

1. Produktifitas Pegawai

Produktifitas adalah ukuran seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan

sesuai yang diharapkan. Produktivitas merujuk pada hasil kerja dari pelayanan

yang diberikan oganisasi publik.
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2. Responsivitas Pegawai

Responsivitas adalah ukuran kemampuan organisasi mengenali kebutuhan

masyarakat, dengan kata lain responsivitas merupakan daya tanggap organisasi

publik terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.

3. Responsibilitas Pegawai

Responsibilitas adalah ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

prinsip-prinsip administrasi yang benar. Responsibilitas organisasi merujuk

pada persesuaian pelaksanaan kerja organisasi dengan prosedur dan taat kerja

yang berlaku.

4. Akuntabilitas Pegawai

Akuntabilitas adalah ukuran seberapa kebijakan dan kegiatan sektor publik

dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan kehendak

rakyat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-

kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Penentuan

informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki

lapangan dan selama penelitian berlangsung. (Sugiyono, 2006: 54) Penentuan

informan dilakukan dengan memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan

memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi

yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel

lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.



41

Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Camat

2. Staff Kecamatan

3. Masyarakat

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab

permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik

penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan

yang telah ditentukan. Wawancara menggunakan alat bantu yaitu panduan

wawancara. Menurut (Sutrisno Hadi, 2012), anggapan yang perlu dipegang

oleh peneliti dalam menggunakan metode interview (wawancara) adalah

sebagai berikut :

a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya

sendiri

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan

dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini narasumber untuk wawancara adalah camat

Rajabasa,Kasi Pemerintahan kecamatan Rajabasa dan beberapa warga

masyarakat kecamatan Rajabasa.



42

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama

digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan

untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Menurut Sukardi

(2005), dokumentasi adalah cara untuk pengumpulan data melalui bermacam-

macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan.

3. Observasi

Metode pengumpulan data kualitatif yang juga sering digunakan adalah

observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses

pengamatan. (Moleong 2006:173) Pengamatan difokuskan pada jenis

kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan

benar-benar berguna. Menurut Marshall dalam Sugiyono (2013: 64) melalui

observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah pelayanan pegawai,

tingkat kehadiran pegawai, dan waktu bekerja pegawai pemerintahan di

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

F. Teknik Pengolahan Data

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut

untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun

kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang

dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan
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lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak

relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait

nantinya akan di seleksi,yang tidak relevan dengan data yang diinginkan

peneliti akan dibuang. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara,

observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus

penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih

baik sesuai dengan EYD. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa

kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan

informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data

untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan

jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi

data diinterprestasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai

hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang

telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan

interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat

narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan

kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

G. Tehnik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pengolahan data adalah dengan analisis

deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang menggambarkan atau menuliskan tentang masyarakat
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atau kelompok orang tertentu. Dalam hal ini objek penelitian adalah camat itu

sendiri, bagaimana kinerja camat dalam peningkatan disiplin pegawai.

Penelitian ini mengungkapkan apa adanya dari kenyataan yang ada di lapangan

pada saat penelitian ini di lakukan. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah

mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka,

berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitar. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana “kinerja camat dalam meningkatkan

disiplin kerja pegawai di Kecamatan Rajabasa”. Oleh karena itu, jenis penelitian

yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang

dilakukan ialah melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Ini di

lakukan agar fokus penelitian menjadi lebih jelas, selain itu dilakukan pula

beberapa hal lainnya seperti : Penelitian lapangan, ini di lakukan dengan terjun

langsung kelapangan dengan alat pengumpul data yang hasilnya di analisis secara

deskriptif dalam pembahasan. Analsis data, ini merupakan bagian yang sangata

penting dalam metode ilmiah, karena analisis inilah data tersebut dapat diberi

makna yang berguna dalam pemecahan masalah.

Menurut Sugiyono (2012: 245), analisa data kualitatif adalah bersifat induktif ,

yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan

menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data

tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang ulang- sehingga dapat

disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang

terkumpul.

1. Reduksi Data
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Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang

dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah

pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan

dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-

aspek permasalahan yang diteliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan

gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara

singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam

memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara

keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan

dalam bentuk teks narasi deskriptif.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk

menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan

penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk

mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti

pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk table

dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk

yang padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji

keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas

eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data
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yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan

tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar

mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi

data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data

yang telah mengalami proses display data. Peneliti melakukan peninjauan

terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk

menjawab tujuan penelitian. Proses reduksi data dan penyajian data telah

dilakukan, peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini.



IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Kecamatan Rajabasa

Wilayah Kecamatan Rajabasa semula merupakan pemekaran dari kecamatan

Induk, yaitu Kecamatan Kedaton berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2001 tentang Penggabungan, Penghapusan dan Pemekaran Wilayah Kecamatan

dan Kelurahan Di Kota Bandar Lampung menjadi berjumlah 13 kecamatan dan

98 kelurahan. Tujuan dari pemekaran kecamatan dan kelurahan, khusunya

Kecamatan Rajabasa adalah dalam rangka meningkatkan kegiatan

penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta

merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan unsur pendorong yang kuat bagi

usaha peningkatan pembangunan, juga sarana memperpendek rentang tali kendali

pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga dengan ditetapkan dan disahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2001 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah

Kota Bandar Lampung dan dengan dilantiknya Drs. Gumsoni, AS, M.Si sebagai

Pejabat Camat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor

821.22/08/02.7/2001 tanggal 29 Desember 2001, tentang Pelantikan Pejabat

Camat Kecamatan Rajabasa. Maka Kecamatan Rajabasa resmi terbentuk,

kemudian ditindak lanjuti dengan peresmian pada tanggal 9 Februari 2002, yang
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dipusatkan di Kecamatan Rajabasa oleh Bapak Walikota Bandar Lampung Drs.

H. Suharto beserta wakil ketua DPRD Kota Bandar Lampung Drs. M. Jimo yang

dihadiri oleh MUSPIDA, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain-lain.

Kecamatan Rajabasa telah beberapa kali mengalami pergantian kepala wilayah,

antara lain :

1. Drs. Gumsoni, AS, M.Si

2. Drs. Eddyar Saleh

3. Paryanto, S.IP

4. Drs. M. Natsir Effendy

5. Drs. Suhardi Syamsi, S.E, M.Hum

6. Yuswinardi, S.Sos

7. Socrat Pringgodanu, S.Stp, MM

Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan roda pemerintahan, Kecamatan

Rajabasa didukung oleh Pegawai yang sampai dengan sekarang berjumlah

sebanyak 45 orang pegawai, yang terdiri dari 21 orang PNS, 18 orang Tenaga

Kontrak dan 2 orang TKS, yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Nama Pejabat dan Karyawan Kecamatan Rajabasa Tahun 2017

No. NAMA JABATAN
1. Socrat Pringgodanu, S.Stp, MM Camat
2. Kennedi Danial, S.IP,MH Sekcam
3. Drs. Abu Hasan Kasi TranTib
4. Sudhi Haryo Sasongko, SE Kasi Pembangunan
5. Hi. A. Rahman, SE Staf Pembangunan
6. Hi. Darsono, S.Sos Kasubbag Keuangan
7. Onisimus Koritelu, S.IP Kasi Pemerintahan
8. Nasution AL, S. Ag Kasi YanMum
9. Inda Malia, SE Staf Pemerintahan
10. Baina Kasubbag PMEP
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No. NAMA JABATAN
11. Muhamad Tarmizi Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12. Zairi Bakar Kasi Pemberdayaan Masyarakat
13. Helina Kesuma, SE Staf Pemerintahan
14. Anton
15. Sriyono Staf Subag Umum dan Kepegawaian
16. Koryati Staf Subag PMEP
17. Zulfikar Staf Subag Keuangan
18. Siti Handayani
19. Dewi Triana Staf Subag Umum dan

Kepegawaian
20. Eka Muthia Rahmani
21. Santo Lantana Staf YanMum

Sumber: File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa Tahun 2017

B. Gambaran Umum Kecamatan Rajabasa

1. Letak Geografis

Ibukota Kecamatan Rajabasa adalah di Kelurahan Rajabasa, dengan luas

wilayah kecamatan sekitar 1.302 Ha, yang terdiri atas 7 kelurahan dapat

dilihat pada tabel 2 berikut :

Table 2. Letak Geografis

1. Kelurahan Gedung Meneng 143 Ha
2. Kelurahan Gedung Meneng Baru 84 Ha
3. Kelurahan Rajabasa 100 Ha
4. Kelurahan Rajabasa Pemuka 134 Ha
5. Kelurahan Rajabasa Nunyai 125 Ha
6. Kelurahan Rajabasa Raya 358 Ha
7. Keluarahan Rajabasa Jaya 358 Ha
Sumber: File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa Tahun 2017

Kecamatan Rajabasa merupakan salah satu dari dua puluh kecamatan dalam

wilayah Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang sebelumnya merupakan

bagian dari Kecamatan Kedaton dimana pada tahun 2001 terjadi pemekaran

dan dibentuk kecamatan tersendiri. Kecamatan ini memiliki luas wilayah

seluruhnya 1.302 hektar.
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Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Rajabasa adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Natar, Lampung Selatan

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Karang Barat,

Kemiling dan Langkapura

c. Sebelah Barat : Kecamatan Natar, Lampung Selatan

d. Sebelah Utara : Kecamatan Labuhan Ratu dan

Tanjung Seneng

Secara geografis Kecamatan Rahabasa merupakan daerah daratan yang

sebagian besar merupakan lahan pertanian tadah hujan. Kecamatan Rajabasa

dengan luas daerah 1.302 Ha sebagian besar digunakan untuk lahan

perumahan / pemukiman dan areal pertanian, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Penggunaan lahan di Kecamatan Rajabasa

NO PENGGUNAAN LUAS (Ha) %
1. Perumahan/Pemukiman 522,5 40,13
2. Areal Pertanian 482 37,02
3. Areal Perkebunan 222 17,05
4. Jalur Hijau 10 0,77
5. Kepentingan Sosial 3 0,23
6. Tanda Pemda 5 0,38
7. Jalan 35 2,69
8. Dll 22,5 1,73

JUMLAH 1.302 100,00
Sumber: File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa Tahun 2017

2. Demografi

Penduduk Kecamatan Rajabasa terdiri atas berbagai suku bangsa (Heterogen),

sampai Tahun 2013, Jumlah penduduk Kecamatan Rajabasa sebanyak 45.421

jiwa yang terdiri dari 21.627 laki-laki dan 23.794 perempuan. Penyebaran
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penduduk di Kecamatan Rajabasa hampir merata, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Rajabasa

NO KELURAHAN JUMLAH JIWA
1. Gedung Meneng 7.750
2. Gedung Meneng Baru 5.753
3. Rajabasa 3.931
4. Rajabasa Pemuka 8.115
5. Rajabasa Nunyai 7.134
6. Rajabasa Raya 6.142
7. Rajabasa Jaya 6.596

Sumber: File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa Tahun 2017

3. Sosial Ekonomi

Hampir sebagian penduduk di Kecamatan Rajabasa bermata pencaharian

sebagai buruh, pedagang dan PNS yang secara rinci dapat dilihat pada

tabel 5 berikut :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No Mata Pencaharian Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. PNS 2.317 2.569 4.866
2. TNI/POLRI 228 31 259
3. Pedagang 1.569 1.194 2.790
4. Petani 383 195 578
5. Nelayan - - -
6. Buruh 3.185 1.703 4.888
7. Pensiunan 543 483 1.026
8. Jasa 2.377 1.835 4.212
9. Lain-Lain 3.856 6.379 10.235

JUMLAH 14.465 14.389 28.845
Sumber: File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa Tahun 2017

4. Sosial Budaya

Penduduk Kecamatan bersifat Heterogen, karena hampir sebagian besar

adalah pendatang yang memiliki latar belakang agama, suku, budaya dan

tingkat pendidikan yang beragam. Sebagian besar penduduk Kecamatan
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Rajabasa memeluk Agama Islam.

Adapun kondisi jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel

6 berikut :

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut

NO AGAMA JUMLAH
1. Islam 43.613
2. Kristen Protestan 688
3. Kristen Katholik 885
4. Hindu 219
5. Budha 16
6. Konghucu -

JUMLAH 45.421
Sumber: File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa Tahun 2017

Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Rajabasa sebagian

besar adalah berpendidikan setingkat SMA, dan dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH
1. Sarjana 4.531
2. Sarjana Muda 182
3. SLTA 11.842
4. SLTP 7.780
5. SD 7.074
6. TK 2.684
7. Belum Sekolah 5.094
8. Buta Aksara -

JUMLAH 23.627
Sumber: File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa Tahun 2017

Tabel 8. Sarana Ibadah

Sarana ibadah yang ada di Kecamatan Rajabasa adalah sebagai berikut :

NO AGAMA JUMLAH
1. Masjid 59
2. Surau/Mushola 26
3. Gereja -
4. Vihara -

JUMLAH 81
Sumber: File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa Tahun 2017



53

Tempat pendidikan merupakan sarana yang sangat mendukung untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga sebagai upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Rajabasa

dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Sarana Pendidikan

NO JENIS
PENDIDIKAN

GEDUNG GURU MURID

1. TK 25 159 1.700
2. SD 143 360 6.692
3. SMP 11 279 2.701
4. SMA 10 421 4.742
5. Akademi 5
6. Universitas 6
7. Pasca Sarjana 2

JUMLAH 31 1.219 15.835
Sumber: File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa Tahun 2017

C. Organisasi Pemerintahan

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, yakni

sebagai berikut :
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Sumber : File Arsip Dokumentasi Kantor Kecamatan Rajabasa Tahun 2017

Gambar 2. Struktur Organisasi
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Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Rajabasa berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kota Bandar Lampung terdiri atas :

a. Camat

b. Sekretariat Camat

1. Subbag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi

2. Subbag Umum dan Kepegawaian

3. Subbag Keuangan

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Pelayanan Umum

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

f. Seksi Pembangunan

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat



VI. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang berkembang dari masalah

penelitian yakni :

A. Simpulan

1. Kinerja camat pada Kantor Camat Rajabasa Kota Bandar Lampung

dalam meningkatkan disiplin pegawai tergolong baik, hal ini dibuktikan

dengan peranan pimpinan yang senantiasa memberikan motivasi, serta

dukungan kepada para pegawai memacu para pegawai untuk selalu

bekerja semaksimal mungkin dan menghasilkan kinerja yang baik

meskipun belum maksimal dan jawaban responden masyarakat yang

mengatakan bahwa pegawai kantor camat lebih ramah dalam melayani

kemudian kehadiran pegawai sudah tergolong baik .Berdasarkan

indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja camat dalam

meningkatakan disiplin kerja tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari

waktu jam kerja pegawai, pelayanan terhadap masyarakat, kualitas kerja

dan pelanggaran disiplin kategori rendah .

2. Tingkat kedisiplinan pagawai Kantor Camat Rajabasa Kota Bandar

Lampung dapat dikategorikan disiplin, hal ini ini bisa dilihat dari waktu
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jam kerja pegawai, tingkat kehadiran pegawai dan jawaban responden

masyarakat

B. Saran

1. Diharapkan para pegawai di Kantor Kecamatan Rajabasa sebagai

instansi pemerintah yang berfungsi melayani masyarakat, operasional

pelayanan masyarakat harus lebih konsisten.

2. Camat Rajabasa harus berlaku lebih tegas lagi memberikan

peringatan/sanksi hukuman berupa teguran dan pemotongan gaji bila

pegawai tidak sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban mereka, agar

pegawai dapat mempertanggungjawabkan tugas pegawai dengan penuh

rasa tanggung jawab.
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