
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Konsep  Manjaemen Kinerja  

 

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003:223), kinerja seseorang merupakan 

kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil 

kerjanya. Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003: 223-

224) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari 

fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu 

tertentu. 

 

Fahmi (2010: 20) bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi 

 

baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang 

dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas Amstrong dan 

Baron(1998:15) mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan 

memberikan kontribusi ekonomi. Lebih jauh kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau pelaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis (strategic planning suatu organisasi). 

 

Dalam meningkatkan kemampuan kinerja maka di adakannya pelatihan-pelatihan. 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/
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Pentingnya suatu pelatihan baik bagi para manajer mengoperasikan manajemen 

kinerja secara efektif. Sebagaian besar, diantara mereka yang terlibat secara tidak 

sadar telah mempelajari keahlian dalam menentukan sasaran, memberikan umpan 

balik, memberikan coaching dan konseling. Kedua belah pihak dalam proses 

manajemen kinerja juga memerlukan  bimbingan dan pelatihan dalam penggunaan 

kompetensi, mempersiapkan kesepakatan dan rencana kinerja, mempersiapkan 

diri untuk dan melaksanakan pertemuan evaluasi kinerja, penilaian dan pengisian 

formulir evaluasi.  

 

Meskipun beberapa keahlian dan prosedur ini, seperti memberikan umpan balik, 

coaching, konseling dan penilaian akan lebih banyak dipraktikkan oleh para 

manajer, para individu yang dipengaruhinya juga perlu mengetahui peran yang 

harus mereka mainkan agar mereka dapat memahami apa yang dilakukan oleh 

para manajer dan mengapa melakukannya.Manajemen kinerja berkepentingan 

terhadap isi yaitu prosedur untuk melengkapi kesepakatan kinerja dan formulir 

evaluasi, tetapi lebih penting lagi adalah proses,  menentukan sasaran, 

menggunakan garis panduan potensi, memilih dan mempergunakan ukuran dan 

indikator kinerja dan tentu saja, keahlian dalam memberikan umpan balik 

konseling dan coaching. Pelatihan dapat diberikan melalui kursus formal atau 

workshop. Sasaran dari pelatihan tersebut seharusnya adalah agar pada akhir 

pelatihan mereka yang ikut  

serta dapat mengerti tentang : 

1. Tujuan serta prinsip dari manajemen kinerja 

2. Rangkaian aktifitas yang akan terjadi 

3. Bagaimana melaksanakan atau ikut serta dalam proses berikut ini : 
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- menyepakati tugas-tugas kunci 

-menetapkan sasaran   

-menyepakati persyaratan mengenai keahlian, pengetahuan dan  

  kompetensi 

-mengevaluasi kinerja secrara berkesinambungan 

-memberikan umpan balik 

-memberikan konseling dan coaching  

-mempersiapkan rencana kerja dan pengembangan 

 

Mulyasa (2003:40) memamparkan wibawa pemimpin harus 

ditumbuhkembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, disiplin kerja, 

keteladanan dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang 

kondusif. Kaitannya dengan konteks tersebut, implementasi manajemen kinerja 

Pemimpin terhadap pegawai perlu di dukung oleh perubahan mendasar dalam 

kebijakan yang kondusif dan inovatif, otonomi organisasi, kewajiban instansi, 

sistem kepemimpinan pemimpin yang demokratis dan 

professional,pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pekerja. 

 

B. Unsur-Unsur Kinerja Pegawai 

 

 

Penilaian prestasi pegawai dikenal dengan istilah “performance rating, performan- 

ce appraisal, personnel assessment, employee evaluation, merit rating, eficiency 

rating, service rating.” Penilaian kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Roger 

Bellows(Dalam Manulang, 1994) sering disebut dengan istilah : employe 

evaluation, merit rating, efficiency rating, progress report dan personal review. 

Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS dituangkan dalam suatu daftar (DP3) yang 
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memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS dalam jangka waktu satu 

tahun, yaitu sejak Bulan Januari- Desember. DP3 ini merupakan bahan 

pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan karier PNS yang dibuat oleh 

pegawai yang dinilai, oleh Pejabat penilai, dan oleh atasan Pejabat penilai.  

 

Sedangkan unsur-unsur yang dinilai adalah Kesetiaan (loyalitas), prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama. Upaya pemerintah meningkatkan 

kinerja ada beberapa unsur yaitu  

1. Kedisiplinan 

Menurut Timple (2002:404) dalam banyak keadaan, hanya dengan menunjukkan 

pelanggaran peraturan kerja atau perilaku yang mempengaruhi kinerja sudah 

cukup untuk membuat pegawai memperbaiki keadaan. Diakui bahwa tidak semua 

peraturan kerja dapat diumumkan dan juga tidak semua bentuk tindakan yang 

dapat diantisipasi. Meskipun demikian peraturan-peraturan yang diumumkan 

harus menjelaskan bahwa setiap pelanggaran yang mempengaruhi kinerja pegawai 

yang bersangkutan atau pegawai-pegawai lain dapat menimbulkan tindakan 

disiplin. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur 

kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau 

dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dengan maksud untuk mendidik dan 

membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas 

kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Pegawai 

Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan 

dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan 

citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.  
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Peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban 

larangan dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh 

Pegawai Negeri Sipil. Dengan maksud untuk mendidik dan membina pegawai 

negeri sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan 

larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.Absensi adalah suatu kegiatan 

atau rutinitas yang dilakukan oleh karyawan untuk membuktikan dirinya hadir 

atau tidak hadir dalam bekerja di suatu perusahaan. Absensi ini berkaitan dengan 

penerapan disiplin yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan atau institusi.  

 

Sejauh ini penulis belum banyak menemukan literatur tentang absensi dengan 

menggunakan sidik jari (finger print). Hal ini mungkin disebabkan oleh peralatan 

absensi finger print tersebut masih baru diperkenalkan di Indonesia. Peralatan 

absensi finger print ini baru masuk dan diperkenalkan di Indonesia sejak 

pertengahan tahun 2000 seiring dengan perkembangan interfacing dan perangkat  

keras (hard ware) komputer.Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, maka 

upaya pengendalian dan pengawasan disiplin kerja pegawai perlu dilaksanakan 

secara terus menerus dan konsisten. Salah satu faktor yang dapat dijadikan 

sebagai alat pengawasan dan pengendalian adalah melihat tingkat kehadiran 

pegawai yang secara periodik dievaluasi. Sistem pelaporan absensi manual yang 

selama ini dilakukan cenderung manipulasi dan tidak menyampaikan laporan 

kehadiran pegawai dengan apa adanya. 
 

Hasley (1992:77) semangat kerja dapat diukur melalui absensi /presensi pegawai 

ditempat kerja, tanggung jawabnya terhadap pekerjaan, disiplin kerja, kerja sama 

dengan pimpinan atau teman sejawat dalam organisasi serta tingkat produktivitas 
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kerjanya.Untuk mengukur tinggi rendahnya semangat kerja pegawai dapat melalui 

unsur-unsur semangat kerja tersebut yang meliputi : Presensi (tingkat kehadiran), 

Disiplin Kerja, Kerja Sama, dan Tanggung Jawab. Presensi merupakan kehadiran 

pegawai yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Pada umumnya instasi 

atau lembaga selalu memperhatikan pegawainya untuk datang dan pulang tepat 

waktu, sehingga pekerjaan tidak tertunda. Ketidak hadiran seorang pegawai akan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja, sehingga instansi atau lembaga tidak 

bisa mencapai tujuan secara optimal. 

2. Kerjasama (Team Work) 

Penyelenggaraan kerja tim dilakukan karena pada saat sekarang ini tekanan-

tekanan persaingan yang semakin meningkat, para ahli menyatakan bahwa 

keberhasilan organisasi akan semakin bergantung pada kerja tim daripada 

bergantung pada individual-individual yang menonjol. Konsep tim maknanya 

terletak pada ekspresi yang menggambarkan munculnya sinergi pada orang-orang 

yang mengikatkan diri dalam kelompok yang disebut dengan tim.  

 

Pernyataan di atas diperkuat Dewi (2007:59), Kerja tim (teamwork) adalah bentuk  

kerja dalam kelompok yang harus diorganisasi dan dikelola dengan baik. Tim 

beranggotakan orang-orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda dan 

dikoordinasikan untuk bekerja sama dengan pimpinan. Terjadi saling 

ketergantungan yang kuat satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan atau 

menyelesaikan sebuah tugas. Dengan melakukan kerja tim diharapkan hasilnya 

melebihi jika dikerjakan secara perorangan. Sebuah perusahaan dengan jumlah 

orang yang sama, mengerjakan tugas yang sama dengan teknologi yang sama, 

berhasil meningkatkan produktivitas secara luar biasa dengan menetapkan kondisi 
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orang bersedia memberikan yang terbaik dari yang dimilikinya dan bekerja 

bersama di dalam tim.  

Dalam kerja tim biasanya anggota berupaya maksimal mengerahkan kemampuan 

dan potensi yang dimilikinya, bila mereka diberdayakan dengan baik. Oleh karena 

itu kerja tim disebut juga sebagai kekuatan dalam mengelola proses kerja dalam 

mencapai tujuan. Kerja tim sebagai proses kerja dinyatakan Buchholz (2000) 

dalam Eddy (2006: 201), Teamwork is the process of working in a group by 

participative leadership, shared responsibility, aligned on purpose, intensive 

communication, future focused, focused on task, creative talents and rapid 

response to get the aims of the focused on task, creative talents and rapid 

response to get the aims of the organization.  

Kerja tim adalah proses kerja dalam kelompok dengan adanya kepemimpinan 

yang partisipatif, tanggung jawab yang terbagi, penyamaan tujuan, komunikasi 

yang intensif, fokus pada masa depan, fokus pada tugas, bakat kreatif dan 

tanggapan yang cepat untuk mencapai tujuan organisasi. Proses kerja dalam tim 

perlu dikelola dengan baik, oleh  karena itu dibutuhkan kepemimpinan. 

Kepemimpinan sangat mendukung keberhasilan dalam kerja tim, sebab 

peranannya dapat menyatukan misi dan mendorong interaksi antar anggota agar 

lebih berkontribusi dengan maksimal. 

3. Kepribadian dan dedikasi  

Setiap pegawai memiliki pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang 

mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang pegawai dari pegawai 

lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah abstrak, yang hanya dapat 

dilihat dari penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian dan dalam menghadapi 
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setiap persoalan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Zakiah Darajat (dalam 

Djamarah SB, 1994:151) bahwa kepribadian yang sesungguhnya adalah abstrak, 

sukar dilihat atau diketahui secara nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan 

atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan misalnya dalam 

tindakannya, ucapan, caranya bergaul, berpakaian dan dalam menghadapi setiap 

persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun yang berat. 

 

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan 

fisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran 

dari kepribadian orang itu, dengan kata lain baik tidaknya citra seseorang 

ditentukan oleh kepribadiannya. Lebih lanjut Zakiah Darajat (dalam Djamarah 

SB, 1994:131) mengemukakan bahwa faktor terpenting bagi seorang pegawai 

adalah kepribadiannya. Kepribadian adalah suatu cerminan dari citra seorang 

pegawai dan akan mempengaruhi interaksi antara pegawai dan konsumernya. 

Oleh karena itu kepribadian merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya 

martabat pegawai. Semakin baik kepribadian pegawai, semakin baik dedikasinya 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai, ini berarti 

tercermin suatu dedikasi yang tinggi dari pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hal tersebut dipertegas oleh Drosat 

(1998:55) bahwa salah satu dasar pembentukan kepribadian adalah sukses yang 

merupakan sebuah hasil dari kepribadian, dari citra umum, dari sikap, dari 

keterampilan karena ini semua melumasi proses interaksi-interaksi manusia  

4. Loyalitas 

Loyalitas berasal dari kata loyal yang berarti setia. Loyalitas dalam perusahaan 
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dapat diartikan sebagai kesetiaan seorang karyawan terhadap perusahaan. 

Velasques dalam Sudimin (2003:171) mengatakan bahwa kewajiban karyawan 

adalah bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan dan menghindari 

aktivitas yang dapat mengancam atau mengganggu pencapaian tujuan tersebut dan 

bukan untuk kepentingan atau manfaat pribadi karyawan. Hal yang bisa 

menimbulkan kesulitan terhadap terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan 

(conflict of interest), yaitu konflik antara kepentingan pribadi karyawan dan 

kepentingan perusahaan. Demi kepentingan pribadi, karyawan tidak boleh 

menjalankan kegiatan yang bersaing dengan perusahaannya. Selain itu, konflik 

kepentingan juga bisa muncul dengan terjadinya penggabungan beberapa jenis 

pekerjaan. Loyalitas merupakan tekad dan kesanggupan untuk mentaati, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran 

dan tanggung jawab (Flippo, 1996:78). Karyawan yang loyal sangat dihargai oleh 

perusahaan karena perusahaan sangat membutuhkan karyawan-karyawan yang 

loyal untuk kelangsungan perusahaanya dalam menentukan maju mundurnya 

perusahaan dimasa mendatang. 

 

Hasibuan (2001:121), mengemukakan bahwa loyalitas kerja atau  kesetiaan 

merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang 

mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan organisasi. Kesetiaan 

ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di 

dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak 

bertanggungjawab.  

5. Rotasi dan Rolling Pegawai 

 

Menurut Sumarwoto (2013:57) rotasi memiliki peranan penting dalam sistem 
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penyelenggaraan kepegawaian di sebuah organisasi. Paling tidak ada tiga manfaat 

atau kepentingan yang dapat ditarik dari rotasi yaitu kepentingan dinas, 

kepentingan pejabat yang bersangkutan, dan kepen setingan publik. Rotasi atau 

mutasi adalah hukuman, tidak adanya kebijakan rotasi atau sangat jarangnya 

dilakukan rotasi atau mutasi dapat menimbulkan efek negatif bagi suasana 

kejiwaan pegawai atau pejabat.  

 

Apabila pada suatu saat, kemudian organisasi melakukan mutasi kepada suatu 

pejabatnya(apakah dalam tataran eselon yang sama dan bahkan lebih tinggi atau 

promosi sekalian), maka pegawai atau pejabat yang dipindahakan dan para 

pegawai atau pejabat lainnya akan menilai bahwa itu adalah hukuman atau 

kesalahan yang dilakukan, atau yang bersangkutan memang tidak disukai. Bagi 

yang tidak dipindahakan mungkin akan berpikir salah apa dia. 

6. Menyelenggarakan Rapat 

Thoha (1983) yang dikutip kembali dalam buku Manajemen Perkantoran 

Moderen(Soetrisno dan Brisma Renaldi 2006:103) mengemukakan bahwa rapat 

menempati tangga yang tinggi dalam uratan kerja pimpinan, sehingga ada seorang 

sarjana antropogi dari Carolina University yaitu Profesor James L. Peacock 

menilai bahwa waktu di Indonesia ini banyak terbuang untuk bicara (termasuk 

rapat), dan terlalu sedikit waktu untuk bekerja dan membangun. 

 

Menurut Timple (2002:404) dalam banyak keadaan, hanya dengan menunjukkan 

pelanggaran peraturan kerja atau perilaku yang mempengaruhi kinerja sudah 

cukup untuk membuat pegawai memperbaiki keadaan. Diakui bahwa tidak semua 

peraturan kerja dapat diumumkan dan juga tidak semua bentuk tindakan yang 
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dapat diantisipasi. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam 

menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya 

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa 

menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat 

dan negara.  

 

Dismpulkan bahwa pemimpin sangat berperan dalam kinerja pegawai, pemimpin 

yang mampu memanajemen semua permasalahan yang ada di organisasi baik 

instansi ataupun pegawainya akan adanya kinerja yang meningkat. Upaya 

pemimpin meningkatkan kinerja  pegawai melalui beberapa unsur yaitu disiplin 

kerja, kerjasama, loyalitas, dedikasi dan kepribadian, rolling pegawai, dan 

mengadakan rapat. 

 

C. Faktor-Faktor Pendukung Kinerja Pemimpin 
 

 

Menurut Burwash (1996) Kepemimpinan yang berkualitas dapat dilihat dari dua 

faktor yaitu Faktor internal adalah faktor-faktor yang muncul dari diri pemimpin, 

sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terkait dengan karakteristik 

bawahan dan situasi.  

1. Faktor Internal 

Sebagai seorang pribadi, pemimpin tentu memiliki karakter unik yang 

membedakannya dengan orang lain. Keunikan ini tentu akan berpengaruh pada 

pandangan dan cara ia memimpin. Ada karakter bawaan yang menjadi ciri 

pemimpin sebagai individu, ada kompetensi yang terbentuk melalui proses 

pematangan dan pendidikan. Beberapa kriteria kualitas kepemimpinan seorang 

Kepala yang baik antara lain, disiplin yang tinggi, kemampuan komunikasi yang 
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tinggi, mampu sebagai pendidik atau guru bagi bawahannya, manajemen waktu 

dan selalu siap melayani. 

 

Maxwell (2001 :180-181) memamparkan bahwa : 

 “Tidak seorangpun dapat mencapai dan mempertahankan sukses tanpa 

disiplin diri yang luar biasa. Seorang pemimpin juga tidak dapat mencapai 

potensi yang maksimal jika harus mengerjakan apa yang harus dikerjakan 

hanya jika ia bersemangat, melainkan perlu ada disiplin diri. Inti dari 

disiplin diri adalah menentukan apa yang benar-benar menjadi prioritas 

dan kemudian menindaklanjuti hal yang penting tersebut. Disiplin diri 

tidak dapat hanya dijadikan sesaat, tetapi disiplin diri harus menjadi gaya 

hidup dari seorang pemimpin dan mengembangkan sistem secara rutinitas, 

terutama diberbagai bidang yang penting bagi pertumbuhan serta sukses 

jangka panjang”.  

 

 

Seringkali yang membuat seseorang tidak dapat berdisiplin diri adalah karena 

kecenderungan untuk mencari alasan supaya tidak disiplin, untuk itu seseorang 

harus dapat menantang dan menghapus kecenderungan untuk mencari alasan. 

Seorang pemimpin yang memiliki disiplin diri membuat orang lain akan 

menghormatinya dan mengikutnya. Kedisiplinan merupakan salah satu kriteria 

untuk menjadi sukses karena arti kedisiplinan sendiri melakukan sesuatu hal 

secara teratur dan konsisten untuk mencapai tujuan. 

 

Menurut Wahjosumidjo(1987:148) bahwa, aspek kepribadian penting lainnya 

yang diperlukan dalam pengangkatan jabatan pemimpin ialah kemampuan 

berkomunikasi. Istilah berkomunikasi mengandung arti yang luas. Artinya 

komunikasi sebagai salah satu teknik kepemimpinan dapat berbentuk tertulis 

maupun secara oral. Secara tertulis berarti setiap pemimpin diisyaratkan 

kemampuannya untuk berkomunikasi melalui tulisan, apakah dalam bentuk 

laporan, kertas kerja, intruksi, berbagai gambar, uraian. Sedangkan komunikasi 
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lisan dapat berupa rapat-rapat, diskusi, maupun komunikasi perseorangan dengan 

bawahan, sesama kolega mupun dengan atasan. Dan aspek kemampuan 

berkomunikasi diartikan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, melainkan 

juga meyakinkan pada pihak-pihak lain, sehingga dapat terjalin adanya kerjasama 

yang mantap dalam kepentingan yang lebih luas pula. 

 

Menurut Sondang (2003: 92) bahwa, setiap pejabat adalah seorang pendidik. 

Mendidik disini diartikan secara luas, tidak terbatas hanya pada cara-cara 

mendidik yang ditempuh secara formal. Misalnya jika seorang pemimpin melihat 

seorang bawahannya melaksanakan tugas dengan cara yang tidak atau kurang 

tepat, seorang juru ketik misalnya dan menunjukkan cara yang benar, pimpinan 

yang bersangkutan sesungguhnya telah melakukan peranan sebagai pendidik. 

Kalau seorang pemimpin menunjukkan sikap dan perilaku yang pantas untuk 

ditiru oleh orang lain, ia pun telah memainkan perannanya sebagai pendidik. 

Kalau seorang pemimpin mampu memberikan nasehat kepada para bawahannya 

untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya, baik sebagai individu 

maupun sebagai anggota kelompok tertentu dalam organisasi,ia pun telah 

menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Jelaslah bahwa kemampuan 

menggunkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bawahan, 

mengubah sikap dan perilakunya dan meningkatkan dedikasinya kepada 

organisasi merupakan pencerminan peranannya sebagai seorang pendidik. 

Sondang (2003:102) memaparkan bahwa : 

“Seiring bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menyelenggarkan 

fungsi-fungsi kepemimpinannya sangat ditentukan oleh kemampuannya 

memilih waktu yang tepat untuk  melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Dalam banyak hal seorang tidak berhasil mencapai sasaran dan tujunnya 

karena waktu yang dipilihnya melakukan kegiatan tertentu atau 
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keputusannya untuk tidak melakukan sesuatu tidak tepat. Misalnya dalam 

pemecahan masalah. Jika suatu masalah tidak dipecahkan pada waktu yang 

tepat, dua kemungkinan besar terjadi. Pertama, cara pemecahan yang 

ditempuh tidak tepat. Kedua, masalah berkembang sedemikian rupa 

sehingga pemecahannya di masa depan menjadi makin sulit. Misalnya, jika 

seorang pimpinan proyek pembangunan jembatan mengambil keputusan 

bahwa jembatan harus dibangun dengan tidak memperhitungkan faktor 

iklim dan cuaca, karena misalnya pencairan anggaran dapat terjadi dengan 

segera tidak mustahil bahwa keputusan itu menjadi tidak tepat karena waktu 

yang dipilih jatuh pada musim hujan”. 

 

 

Menurut Maxwell(2001:190) bahwa, pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang 

melayani kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Pemimpin 

akan sengaja mencari tahu akan kebutuhan orang lain serta dengan sengaja 

menawarkan diri untuk membantu dengan dasar kasih yang menganggap bahwa 

kepentingan orang lain itu penting. Pemimpin-pemimpin besar lebih melihat 

kebutuhan orang lain lalu mengambil kesempatan itu dan melayani tanpa 

mengharapkan balasannya. Ketika pemimpin melayani, pemimpin tidak 

memfokuskan diri pada pangkat atau posisinya, tapi justru posisinya sebagai 

pemimpin itulah yang memberinya rasa tanggungjawab yang besar untuk 

melayani. Pelayanan tidak bermotifkan promosi diri, melainkan di dorong oleh 

kasih, dan pengaruh seorang pemimpin tergantung pada seberapa dalam 

pemimpin mementingkan orang lain.  

 

Menurut Maxwell (2001:195) bahwa, memang benar bahwa setiap orang yang 

ingin menjadi besar harus menjadi yang terkecil dan melayani yang lainnya, jika 

seorang ingin memimpin di tingkatan tertinggi maka harus bersedia untuk 

melayani di tingkatan yang terendah. Dari uraian di atas dapat dilihat kepelayanan 

adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kepemimpinan, 

karena arti lain dari kepemimpinan juga adalah pelayanan, secara tidak langsung 
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orang yang ingin menjadi besar harus memperhatikan orang yang lebih kecil dan 

melayaninya. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal jika pemimpin menghargai bawahan maka pemimpin akan 

dihargai. Pemimpin harus jadi pendengar yang baik, jadi tempat berkeluh kesah, 

orang yang mengerti dan dimengerti, orang baik dalam ucapan dan direalisasikan 

dalam perbuatan, orang jujur dan dipercaya seutuhnya, disegani bukan ditakuti. 

 

Menurut Robert R. Blake dan Jane S. Mouton yang dikutip oleh Wahjosumidjo 

(1987:117)  bahwa seorang pemimpin yang ideal ialah pemimpin yang perhatian 

terhadap bawahannya tinggi dan terhadap hasil juga tinggi. 

 

Menurut Maxwell (2001:110) bahwa, sebelum seorang pemimpin minta tolong 

kepada bawahannya, pemimpin yang efektif tahu bahwa pemimpin harus 

menyentuh hatinya terlebih dahulu. Namun perlu diingat bahwa sebelum 

pemimpin dapat menyentuh hati seseorang pemimpin harus mengetahui ada apa di 

dalam hati orang tersebut. Membina hubungan dengan orang lain tidak hanya 

terjadi jika seorang pemimpin sedang berkomunikasi dengan sekelompok orang, 

melainkan secara individual jika hubungan dan komunikasi antar individu itu 

kuat, maka para pengikut dengan tulus ingin menolong sang pemimpin untuk  

mencapai tujuannya.  

 

Dengan membina hubungan dengan orang lain serta memperlihatkan ketulusan 

dalam mencapai tujuannya membantu orang lain, maka akan mengembangkan 

kredibilitas seorang pemimpin. Menjalin hubungan yang baik dimulai dari inisiatif 
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pemimpin dan bukan tanggungjawab bawahan. Jika hubungan yang baik telah 

terjalin maka akan muncul loyalitas yang luar biasa serta etika kerja yang kuat.  

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan dengan memiliki hubungan yang baik 

dengan para bawahan yaitu dengan menyentuh hati mereka dan mendengarkan 

mereka dapat menciptakan bawahan yang loyal sehingga komitmen dapat timbul 

dengan sendirinya dan keuntungan bagi pemimpin dapat menjalin hubungan 

dengan orang lain serta belajar. 

 

Menurut Maxwell (2001 :227) bahwa, adalah dimana seorang pemimpin 

membangun bawahannya, memberi mereka sumber-sumber daya, wewenang, 

serta tanggung jawab, lalu melepaskan mereka untuk mencapainya. “Model 

kepemimpinan yang memberdayakan akan menjauhkan diri dari kekuasaan atas 

dasar posisi dimana semua orang diberikan peran kepemimpinan agar dapat 

berkontribusi sepenuhnya” . Hanya orang-orang yang diberdayakanlah yang dapat 

mencapai potensinya. Seorang pemimpin tidak dapat melakukan segala 

pekerjaannya sendiri oleh karena itu diperlukan karyawan atau staf (tidak ada 

yang akan bergerak sebelum anak buah membuatnya bergerak), dengan demikian 

seorang pemimpin bisa berbagi dan dibantu dalam pelaksanaan impian sebagai 

pemimpin. 

Faktor eksternal lain adalah faktor situasi. Situasi ini berkaitan dengan aspek 

waktu, tempat, tujuan, karakteristik organisasi. Dalam situasi yang paling ekstrem 

sekalipun, seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan pekerjaan. Jikalau 

dipaksa orang tersebut mau mengerjakan pekerjaan yang dipaksakan itu, biasanya 

hasilnya tidak memuaskan.  
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Menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard yang dikutip oleh Wahjosumidjo 

(1987:117) seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik, 

bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. 

Istilah kedewasaan mempunyai komponen pengertian sebagai berikut : 

a. Orang yang mempunyai tujuan, termasuk kemampuan menyusun tujuan dan  

     dapat mencapainya 

b. Orang yang mempunyai rasa tanggungjawab  

c. Memiliki pendidikan dan pengalaman 

d. Mempunyai relevansi dengan tegas, yaitu kemauan teknis melaksakan tugas ,  

     memilik rasa percaya pada diri sendiri dan rasa harga diri 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

Kinerja Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dilihat dari 

beberapa kemampuannya dalam hal: 

1. Making Decision(Mampu mengambil keputusan) 

Kepemimpinan adalah sesuatu yang dapat dipelajari sehingga dapat dilaksanakan 

spontan dan otomatis sepanjang waktu. Para pemimpin, misalnya, dapat segera 

membuat beberapa keputusan penting mengenai sebuah masalah, sementara orang 

lain masih dalam tahap menganalisis masalah. Banyak orang bertanya-tanya 

bagaimana caranya para pemimpin bisa mengetahui caranya membuat keputusan 

terbaik, dalam kondisi di bawah tekanan. Proses pengambilan keputusan 

terkadang didasari oleh pengalaman panjang menghadapi beragam situasi yang 

berbeda-beda. Selain itu, proses ini juga dipengaruhi tipe kepribadian, serta 

kegagalan yang tidak terprediksi. Proses ini adalah kemampuan memahami dan 
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mengenali dampak dan akibat dari sebuah situasi, baik yang terjadi pertama kali 

maupun berulang. Para pemimpin yang sukses memang memiliki naluri 

mengambil keputusan. Karena mereka telah berulang kali melakukannya, mereka 

menjadi kebal terhadap tekanan dan amat intuitif dalam proses pengambilan 

keputusan yang paling penting dan strategis. Inilah mengapa para eksekutif senior 

sering bilang, mereka mengandalkan “firasat” dalam mengambil keputusan sulit 

dalam waktu cepat. 

2. Decisive(Tegas dan konsisten) 

Ketegasan seorang pemimpin sangat penting dan sangat dibutuhkan. misal dalam 

organisasi pemimpin harus tegas dalam menghadapi anggota. Ada kalanya 

pemimpin bercanda gurau dengan anggotanya namun ketika dihadapkan suatu 

masalah atau saat bekerja pemimpin harus tegas dan konsisten. Ketegasan seorang 

pemimpin akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang besar para anggotanya 

dalam kinerjanya. Pemimpin yang tegas akan membuat anggota tidak asal-asalan 

dan bekerja dengan efektif. Konsisten dalam segala hal juga perlu bagi pemimpin.  

Pemimpin diberi amanah yang lebih besar dibanding lainnya sehingga harus 

mempunyai pendirian dan prinsip serta konsisten atas ucapan dan perbuatannya. 

Faktor Pendukung Kinerja Kepala Biro Umum dipengaruhi 2 faktor yaitu 

1. Faktor Internal yang terdiri dari 

a. Disiplin yang tinggi 

b. Kemampuan komunikasi yang tinggi 

c. Sebagai pendidik atau guru bagi bawahan 

d. Siap melayani 

2. Faktor eksternal yaitu situasi dan bawahan 
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Kepemimpinan yang berkualitas dan tangguh akan mempengaruhi kinerja 

pegawai. Kinerja pegawai Biro Umum yang perlu ditingkatkan dalam hal  

1. Disiplin 

Awalnya absensi menggunakan cara manual yang  terbilang cukup efektif. Namun 

lama kelamaan cara manual ini membawa dampak buruk bagi instansi, sehingga 

memutuskan untuk menggunakan mesin absensi sidik jari. Ada pun beberapa 

dampak buruk yang pernah di alami saat menggunakan cara manual untuk 

mendata kehadiran pegawai adalah: Meningkatnya ketidakdisiplinan pegawai.  

 

Banyak para pegawai yang sering datang terlambat dan pulang ke kantor sebelum 

jam kantor selesai. Sayangnya, pimpinan tidak mengetahui hal ini karena mereka 

melakukan kecurangan dengan cara menitip absen kepada rekan kerjanya. 

Kebiasaan buruk ini membawa pengaruh negatif terhadap kinerja para pegawai 

yang tidak disiplin tersebut. Kinerja mereka menurun tajam dan pekerjaan mereka 

tidak selesai.  

2. Teamwork 

Proses pembentukan,  pemeliharaan dan pembinaan teamwork harus dilakukan 

atas dasar kesadaran penuh dari tim tersebut sehingga segala sesuatu berjalan 

secara normal sebagai suatu aktivitas sebuah teamwork, meskipun pada kondisi 

tertentu manajemen dapat melakukan intervensi. Seseorang ketika bekerja di 

dalam kelompok (team), akan ada dua isu yang muncul.  

3. Kepribadian dan Dedikasi 

Dedikasi atau loyalitas yang dimiliki karyawan merupakan faktor penting dalam 

usaha mengembangkan dan menjaga kestabilitasan sebuah organisasi atau 

perusahaan. Sehingga dedikasi serta komitmen sebenarnya tidak dapat dipisahkan  
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karena dedikasi dan komitmen yang ada pada diri setiap karyawan dapat 

berpengaruh besar terhadap kinerja yang mereka hasilkan untuk organisasi atau 

perusahaan tempat mereka bernaung. 

4. Loyalitas 

Loyalitas kerja tidak terbentuk begitu saja dalam perusahaan, tetapi ada aspek-

aspek yang terdapat didalamnya yang mewujudkan loyalitas kerja. Masing-masing 

aspek merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang berkaitan dengan 

karyawan maupun perusahaan. 

5. Rolling Pegawai 

Rolling pegawai merupakan proses manajemen dalam meningkatkan pembinaan 

pegawai dan kinerja organisasi. Dengan rolling, Knowledge Based Management 

System diharapkan tetap berjalan. Oleh karena itu mekanisme pelaksanaan 

Knowledge Based Manajement System agar segera diselesaikan. Dengan demikian  

diharapkan tidak ada gap pengetahuan yang jauh antar pegawai dan setiap 

pegawai akan selalu siap siaga menerima setiap tugas. 

6. Rapat 

Rapat wujud dari  pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi, perusahaan, 

instansi pemerintah baik dalam situasi formal maupun nonformal untuk 

membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil 

kesepakatan bersama. 

 

Adapun kerangka pikir Kepemimpinan Kepala Biro Umum Terhadap Peningkatan 

Kinerja Pegawai dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut 
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