
KINERJA PEGAWAI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA 

TANJUNGPINANG  

 

NASKAH PUBLIKASI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh  

 

 

HERMIYANTI 

NIM : 090563201020 

 

 

 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI 

TANJUNGPINANG 

2014 

 

 



KINERJA PEGAWAI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA 

TANJUNGPINANG 

 

HERJULIANI 

ABSTRACK 

Organizational performance is largely determined by its employees elements 

therefore in measuring the performance of an organization should be measured in view of 

the employees work. The position and role of employees in an organization is very 

dominant, role of human resources from time to time will be more strategic to the 

development and organizational dynamics, as expressed. This of course requires that every 

civil servant must have performance and high workability, skilled, has the expertise and a 

good attitude and be able to carry out the mission, vision, organizing tasks and functions of 

the organization and running of all operational activities of the organization who are 

responsible well, all of this is intended to allow employees to give good results for the 

achievement of the objectives of the organization 

The importance of employee performance in an organization like a government 

office in the Department of Social and Labor Tanjungpinang is one element in the 

achievement of maximum service to the community, which reflects the performance of the 

act of awareness and good ethics are based on compliance with applicable regulations and 

including in it the influence of a leader within the organization that are shaded by the 

employee. The purpose of this study is basically to determine the performance of employees 

in the execution of work in the Department of Social Welfare and Labor Tanjungpinang . In 

the discussion of this thesis uses descriptive qualitative researchand use theory and 

brotoharsojowunggu (2003:58). Informants in this study consist of 5 people . Data analysis 

techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques . After 

doing research , the end result of the study it can be said that the Employee Performance In 

Social Service and Labor Tanjungpinang have not been going well . It can be seen from 

there are drawbacks such as the buildup of the work done by some employees as well as to 

do the job as well as employees in performing their duties always put off work . 
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LATAR BELAKANG 

Kinerjasumberdayamanusiamerupakanistilah yang bersaldari kata Job Performance 

artinyaprestasikerjaatauprestasisesungguhnya yang dicapaiseseorang.definisikinerja yang 

dikemukakanoleh (BambangKusriyanto, 1991 : 3) 

dalamEvaluasiKinerjaSumberDayaManusia (Mangkunegara, 2005 : 9) adalah 

“Perbandinganhasil yang dicapaidenganperansertatenagakerjapersatuanwaktu (lazimnya per 



jam)”.Agar kinerjapegawaidalamorganisasiitudapatterusmeningkat, 

makaperludilakukanberapalangkahuntukmeningkatkankemampuankerjasumberdayamanusi

a yang dimilikiorganisasitersebut.Baikituberkenaandenganmotivasikerjapegawai, 

keterampilandanpengetahuanpegawaidanpenempatanpegawai yang sesuai. 

Kinerjaorganisasisangatditentukanolehunsurpegawainyakarenaitudalammengukurkiner

jasuatuorganisasisebaiknyadiukurdalamtampilankerjadaripegawainya.Sepertipengertiankine

rja, yang dikemukakanolehAgus Dharma dalambukunyaManajemenPrestasi 

“Kinerjapegawaiadalahsesuatu yang dicapaiolehpegawai, prestasikerja yang 

diperhatikanolehpegawai, kemampuankerjaberkaitandenganpenggunaanperalatankantor”. 

(Dharma,1991:105) 

Pentingnya kinerja pegawai pada suatu organisasi pemerintahan seperti di kantor Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang merupakan salah satu unsur dalam 

pencapaian tujuan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, yang mana kinerja itu 

mencerminkan tindakan kesadaran dan etika baik yang didasarkan atas kepatuhan terhadap 

peraturan-peraturan yang berlaku serta termasuk juga keadalamnya pengaruh seorang 

pemimpin itu didalam organisasi yang dinaungi oleh pegawai tersebut.Kinerjakaryawan 

(prestasikerja) adalahhasilkerjasecarakualitasdankuntitas yang 

dicapaiolehseorangkaryawandalammelaksanakantugasnyasesuaidengantanggungjawab 

yang diberikankepadanya (Dalam Mangkunegara,2006 : 9 ). 

Menurut (Bambang Wahyudi, 2002 : 101 ) “penilaian kinerja adalah suatu evaluasi 

yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan seorang 

tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”. Pemerintah telah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. 

Peraturan ini sekaligus merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang 



Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang dianggap tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum. 

Penilaian kinerja adalah kesempatan periodik untuk melakukan komunikasi antara 

orang yang menugaskan pekerjaan dengan orang yang mengerjakannya untuk mendiskusi 

apa yang saling mereka harapkan dan seberapa jauh harapan ini dipenuhi. Penilaian kinerja 

memungkinkan terjadinya komunikasi antara atasan dengan bawahan untuk meningkatkan 

produktivitas serta untuk mengevaluasi pengembangan apa saja yang dibutuhkan agar 

kinerja semakin meningkat. Oleh karena itu pentingnya kinerja pegawai, dalam hal ini 

adalah pegawai kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, maka sangat 

disayangkan pada kenyataanya pemanfaatan tenaga kerja selaku sumber daya manusia 

belum optimal, buktinya banyak terlihat gejala masalah-masalah yang terjadi dan 

berhubungan dengan kinerja kerja pegawai. 

PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang diatas, sangat jelas peran pemimpin didalam suatu 

organisasi manapun, akan tetapi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang 

masih terdapat banyak kendala dan masalah yang belum terselesaikan dalam hal ini baik itu 

pelayanan dan disiplin pegawai.Dari pemaparan diatas dapatlah penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut :“Bagaimana Kinerja Pegawai Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja 

Kota Tanjungpinang?”. 

TUJUAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai dalam pelaksanaan kerja di Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang 



2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat kinerja pegawai di Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang. 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, menurut Sugiyono (2001 : 6) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan tanpa membuat perbandingan 

atau hubungan dengan variabel lain, tetapi penelitian untuk mendekripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang, Kecamatan Siantan, KabupatenKepulauan Anambas. Dengan alasan 

karena Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang merupakan salah satu 

dari 2 (dua) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang yang ada di 

Kabupaten Kepulauan Anambas, yang sebelum dilakukan pemekaran daerah telah 

ada dan memiliki roda pemerintahan. 

3. Responden 

Adapun responden yang diambil dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Jumlahresponden yang dibutuhkan adalah 5 orang yang 

terdiridariKepalaBagiandanKepalaSeksi. Selanjutnya guna mengimbangi informasi 

yang diberikan responden, maka dilakukan wawancara kepada Kepala Dinas Sosial 

dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinangselaku key informan. 



4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperolehmelaluiwawancaralangsungdenganpararesponden, 

yaitupegawaipadakantorDinasSosialdanTenagaKerja Kota Tanjungpinang. Data 

yang diperolehdiantaranyameliputi, data prestasikerja yang telahdicapai, 

kerjapegawai, data hasilkerja yang diselesaikanpegawai, data 

waktuhasilkerjadalampeningkatankinerjapegawai. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperolehdengantidakmelaluiwawancara, namunmelaluidokumen-

dokumendanliteraturData sekunderdalampenelitianiniyaitu data yang 

deperolehdaripihakkeduadansudahdiolahmelaluilaporan, dokumen yang 

meliputi: Perda, kebijakan-kebijkan pemerintah mengenai kepegawaian dan 

kinerja pegawai. Gambaran umum Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

Tanjungpinang, struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi pegawai Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dan ketersediaan sarana dan 

prasarana. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

MenurutSugiyono (2005:166) teknikobservasimerupakansuatu proses yang 

komplekdansulit, yang tersusundarisuatu proses biologisdan proses 

psikologisdiantaranya yang terpentingadalahpengamatandaningatan. 

Dalampenelitianini, observasi yang digunakanyaituobservasiterstruktur yang 



telahdirancangsecarasistematis, tentangapa yang diamati, 

kapandandimanatempatnya, denganalatpengumpul data yaitu check list. 

b. Wawancara 

MenurutEsterbergdalamSugiyono (2011:231) 

Wawancaraadalahmerupakanpertemuandua orang untukbertukarinformasidan 

ide melaluitanyajawab, 

sehinggadapatdikonstruksikanmaknadalamsuatutopiktertentu. 

Wawancaradalamhalinimelakukantanyajawabsecaralangsungdenganbeberapape

gawaiyang 

dianggapsudahmengetahuisecarabaikbagaimanaselamainibagaimanakinerjapega

waipadaDinasSosialdanTenagaKerja Kota Tanjungpinang, 

dansalahsatupegawaitersebut yang nantinyaakandigunakansebagai key 

informanmengenaimasalah-masalahpenelitian.Adapunalatyang 

digunakanyaituinterview guide (pedomanwawancara). 

KERANGKA TEORI 

 Wunggu dan Brotoharsojo (2003:58), menyatakan bahwa tolak ukur kinerja pegawai 

dapat diukur berdasarkan:  

1. Hasil kerja. Yaitu kuantitas dan kualitas hasil kerja yang akan dicapai oleh pegawai 

dibandingkan target atau sasaran kerja individu pada jabatannya.  

2. Keterampilan kerja. Adalah kemahiran pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas 

praktis-praktis mengunakan peralatan, manual baku atau teknis administrativ 

tertentu. 

3. Disiplin. Yaitu kesediaan pegawai untuk teratur dalam bekerja agar segala sesuatu 

berjalan tertib dan lancar.  

4. Peningkatan tugas jabatan. Adalah kemampuan dan kesediaan pegawai untuk 

menyelesaikan tugas jabatan yang lebih berat dari pada yang telah biasa 

dilaksanakannya sehari-hari”. 

 

 Bertitik tolak dari pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa kinerja pegawai 

dalam suatu organisasi, dapat dinilai dari hasil kerja yang dihasilkan pegawai baik itu 



secara jumlah atau kuantitas maupun dari mutu atau kualitas kerjanya, keterampilan kerja 

pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan seperti peralatan kerja ataupun aturan dan prosedur 

kerja yang ada, disiplin pegawai baik sewaktu bekerja maupun dalam lingkungan organisasi 

terutama dalam memanfaatkan jam kerja. 

 Cascio dalam Sedarmayanti (2004:230) menyatakan bahwa:  

”Syarat-syarat dalam penilaian kinerja pegawai, yaitu:  

1. Faktor yang diukur atau dijadikan untuk penilaian kinerja pegawai, harus terkait 

atau relevan dengan pekerjaannya.  

2. Sistem yang digunakan harus peka dalam membedakan pegawai yang berprestasi 

dengan yang tidak.  

3. Sistim yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya, mengunakan tolak ukur 

yang obyektif, akurat dan konsisten.  

4. Sistem yang digunakan dimengerti dan diteri pegawai yang menjadi penilai dan 

yang dinilai serta memfasilitasi komunikasi aktif dan konstruktif.  

5. Semua instrument yang digunakan harus mudah digunakan”. 

 

PEMBAHASAN 

Dalampenelitianinipenulismenggunakanteknikanalisisdeskriptifkualitatif, 

menurutBogdandanBiklen (Moleong, 2004:248) teknikanalisis data merupakanupaya yang 

dilakukandenganjalanbekerjadengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnyadalamsatuan yang dapatdikelola, mensintesiskannya, mencaridanmenemukanpola, 

menemukanapa yang pentingdanapa yang dipelajaridanmemeutuskanapa yang 

dapatdiceritakankepada orang lain. 

Moleong (2002:35) menyatakan analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, 

dan penguratan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat 

dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data. Adapun langkah – langkah analisa 

data yang dilakukan adalah : (1) menelaah dari semua data yang tersedia dari berbagai 

sumber, (2) reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi, (3) menyusun data 

kedalam satuan-satuan, (4) pengkategorian data sambil membuat koding, (5) mengadakan 

pemeriksaaan keabsahan data, dan (6) penafsiran data secara deskriptif. 



PENUTUP 

1. Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang 

telahdidapatkandarihasilwawancaradanobservasimakadapatdisimpulkanbahwaKinerjaPega

waiPadaDinasSosialdanTenagaKerja Kota Tanjungpinangbelumberjalandenganbaik, 

masihadabeberapa yang harusdiperhatikan, inidapatdilihatdaridalampelaksanaanpekerjaan 

yang selamainidiberikankepadasetiappegawaisudahcukupbaik. 

Hanyasajamemangmasihterdapatkekurangansepertipenumpukanpekerjaan yang 

dilakukanolehbeberapapegawaisertadalammelaksanakanpekerjaannyapegawaiKantor Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota tanjungpinangmasihbelummemahamitujuandaripekerjaan 

yang diembannyasehinggaterkadangmelalaikantugasnya, Masihditemukann PegawaiKantor 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota tanjungpinangmasihseringmenundapekerjaan. 

Banyakdiantaramerekatidakmengerjakanpekerjaannyadanlebihsenangmenggunakanwaktule

nggangnyauntukbersantai.Seharusnyauntukmenyelesaikanpekerjaantersebutdengancepatdan

tepatwaktuadalahdenganmenggunakancarasemuapekerjaandibagi rata. Pegawai 

KantorDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 

tanjungpinangbelumdapatmemanfaatkanwaktuluang yang 

seharusnyadapatdigunakanuntukmenyelesaikanpekerjaan yang 

seharusnyadapatdiselesaikantepatwaktu. kemudianMasihterdapatpegawai yang 

belumdapatmenyelesaikantugas yang lebihberatdantidakbersediajikadiberikantugas yang 

lebihberatdenganalasantidakmenguasaidanmemahamitugastersebut. 

Sepertibelummampumenggantikantugaspemimpinkhususnyadalampengambilankeputusan. 

2. Saran 



Berdasarkanpenelitian yang telahdilakukankepadapihakDinasSosialdanTenagaKerja 

Kota Tanjungpinangmaka saran yang dapatdisampaikankepadapihak yang 

bersangkutanantaralainsebagaiberikut: 

1. Seharusnyadilakukan monitoring 

danevaluasikepadaseluruhpegawaidalampelaksanaanpekerjaan yang dilakukan 

2. Seharusnyapimpinandapatlebihmengawasibawahannya, 

danmemberikanteguranjikabawahannyabekerjatidaksesuaiaturan 

Sebaiknyadilakukansanksiuntukpegawai yang 

tidakbisamenyelesaikanpekerjaandenganbaiksertapenghargaanuntukpegawai yang 

sudahdapatmenjalankanpekerjaanyadenganbaik. 
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