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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang peranan camat dalam meningkatkan 

efektivitas kerja pegawai di Kecamatan Tanjungpinanng Kota. Pentingnya peran 

camat karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor menentukan 

berhasilnya organisasi. Untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai seorang 

pemimpin harus mampu mengendalikan bawahannya Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peranan Camat dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai 

di Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.  

Informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 18 orang. Adapun konsep teori 

yang digunakan oleh penelitian ini teori menurut Sutrisno (2009:219) adalah 

peranan sebagai interpersonal, peranan sebagai informasional, dan peranan dalam 

pengambilan keputusan.  

Kesimpulan dalam penelitian, bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan dan key informan serta didukung dengan hasil observasi secara langsung 

dilapangan. Maka  dapat peneliti simpulkan dari dalam peranan sebagai Simbol 

yaitu camat selaku pemimpin sudah mengikuti atau menghadiri kegiatan yang 

sifatnya legal dan seremonial. Dengan adanya citra positif atau keteladanan yang 

dimiliki pimpinan sangat menentukan keefektifan kerja pegawai. Peranan sebagai 

pemimpin yaitu dalam bentuk memberikan pujian kepada pegawai, memberikan 

semangat/dorongan, memberikan penghargaan sera melakukan pengawasan. 

Dengan adanya kontrol atau pengawasan dan motivasi dari pimpinan akan 

meningkatakan ekfektivitas kerja pegawai. Peranan  sebagai penghubung Camat 

Tanjungpinang Kota melakukan pemberian informasi  dengan cara memberikan 

saran-saran dalam mengatasi masalah yang ada dengan kepala dingin. Dengan 

adanya sikap yang baik dari pimpinan dalam hal ini camat Tanjungpinang Kota 

terhadap bawahannya tentunya akan meningkatkan efektivitas kerja pegawai. 

Peranan sebagai pemantau informasi yaitu camat melakukan komunikasi dan 

koordinasi kepada pegawai secara langsung. Informasi yang diterima menentukan 

keefektifan kerja pegawai. Peranan sebagai pembagi informasi yaitu Camat 

melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pegawai secara langsung. Arus 

informasi yang diterima pun di terima pegawai sangat cepat. Informasi yang 

diterima menentukan keefektifan kerja pegawai. Peranan sebagai entrepreneur 

yaitu Camat Tanjungpinang Kota telah melakukan pemberian kesempatan kepada 

para pegawainya dengan mengikuti bimbingan teknologi dan sosialisasi untuk 

menambah wawasan. Dengan adanya kesempatan pegawai dalam mengikuti 

program-program kerja yang mendukung seperti bimbingan teknologi dapat 

meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Peranan sebagai sumber daya dan dana 

yaitu untuk mempromosikan pegawainya, camat menilai dari kinerja pegawai. 

Kinerja pegawai dilihat dari tingkat kedisiplinan pegawai. Namun dalam 

pemberian sanksi, camat memberikan teguran secara langsung apabila pegawai 

melanggar aturan. Berkaitan hal tersebut maka pegawai tentunya mempunyai 

harapan untuk naik jabatan atau mendapat gaji yang tinggi apabila memiliki 

kinerja yang tinggi terhadap tugas yang dimilikinya. Dengan demikian, hal ini 

akan meningkatkan efektivitas kerja pegawai. 
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Saran dalam penelitian ini yaitu untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai 

dalam hal disiplin Pegawai. Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dapat 

menggunakan absensi sidik jari, melakukan pengawasan secara langsung 

ditempat, serta memberikan penghargaan dengan cara memberikan kompensasi 

atau insentif untuk pegawai yang berprestasi. 

 

Kata Kunci : Peranan, Kepemimpinan, Efektivitas Kerja. 
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                                                      ABSTRACT 

This research reviews camat role in improving the effectiveness of employees 

working in the District Tanjungpinanng City. The importance of the district head 

for human resources is one of the factors determining the success of the 

organization. To enhance the effectiveness of employees, a leader must be able to 

control his subordinates The purpose of this study was to determine the role of 

Head in improving the effectiveness of employees working in the District of 

Tanjungpinang City. 

 The method used is a qualitative descriptive approach. The informant in this 

research were as many as 18 people. The concept of the theory used by this 

research is the theory according to Sutrisno (2009: 219) is the role of 

interpersonal, informational role, and a role in decision making. 

The conclusion of the study, that is based on interviews with key informants 

and informant and supported by the results of direct observation in the field. Then 

the researchers can conclude from the role as a symbol that has followed the 

leader as the district head or attend activities that are legal and ceremonial. 

Given the positive image or owned exemplary leadership determine the 

effectiveness of the employment. The role as a leader in the form of giving praise 

to employees, giving spirit / encouragement, reward sera supervision. With the 

control or supervision and motivation of the leadership will increase the 

ekfektivitas employee. The role as a liaison Head Tanjungpinang City did the 

provision of information by providing advice in overcoming the existing problems 

with a cool head. With the good attitude of the leadership in this case against the 

city of Tanjungpinang camat subordinates will certainly enhance the effectiveness 

of the employment. 

The role of monitoring information that is camat communication and 

coordination to the employees directly. Information received determines the 

effectiveness of the employment. The role as the divisor information is Head of 

communication and coordination to the employees directly. Flow of information 

received also received employee very quickly. Information received determines 

the effectiveness of the employment. The role as an entrepreneur is Head 

Tanjungpinang City has done providing the opportunity for employees to follow 

the guidance of technology and outreach to broaden. With the employee the 

opportunity to follow the work programs that support such guidance technology 

can improve the effectiveness of the employment. The role as a resource and a 

fund that is to promote employees, district judging from the performance of 

employees. Employee performance seen from the level of employee discipline. But 

imposing sanctions, district provides direct warning if an employee violates the 

rules. Relates that the employee must have hope to be promoted or receive a high 

salary if the high performance of the task he had. Thus, this will increase the 

effectiveness of the employment. 
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Suggestions in this research is to improve employee performance in terms of 

employee discipline. To improve employee discipline can use a fingerprint, 

perform direct supervision in place, and reward by way of compensation or 

incentives for employees who excel. 

 

Keywords: Role of Leadership, Work Effectiveness 
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PERANAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA 

PEGAWAI DI KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA  

A. Latar Belakang 

      Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor menentukan 

keberhasilan suatu organisasi. Karena untuk menjalankan suatu organisasi 

tersebut memerlukan orang-orang yang mempunyai kualitas kerja yang tinggi.  

Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan salah satu faktor menentukan 

berhasilnya organisasi. Untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai seorang 

pemimpin harus mampu mengendalikan bawahannya seperti memberikan 

pengarahan pada pegawai dan memberikan motivasi. Motivasi sangat 

diperlukan supaya orang akan semangat  dalam mengerjakan tugas yang di 

berikan oleh pimpinan. Disinilah pemimpin mempunyai peranan untuk 

memberikan motivasi, mengambil keputusan, serta memberikan arahan, 

sehingga pegawai nya bisa melaksanakan tugasnya dengan efektif.  

          Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan merupakan wilayah kerja 

camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan, Pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah 

Kecamatan. Jadi segala kegiatan dikecamatan merupakan tanggugjawab 

seorang camat.  
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 Peranan camat Tanjungpinang Kota harus memfokuskan pada upaya 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu bagaimana camat 

mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh para pegawai, 

apakah pekerjaan yang dilaksanakan para pegawai sudah berjalan secara efektif 

dan efisien. Hasil dari evaluasi inilah dijadikan dasar untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan apabila terdapat kendala- kendala dalam melaksanakan 

pelayanan terhadap masyarakat. 

   Kecamatan Tanjungpinang Kota merupakan ruang lingkup pemerintahan 

yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka dari itu camat berperan 

penting dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Karena pegawai sangat 

berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan 

Tanjungpinang Kota merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya masih 

ditemukan kurangnya semangat kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

misalnya masih ada pegawai yang bermain saat jam kerja kantor. Hal inilah 

dapat menyebabkan suatu pekerjaan menjadi terhambat. Untuk itu perlu  

ditingkatkan efektivitas kerja pegawai  yaitu dengan cara pegawainya harus 

benar-benar termotivasi dalam berkerja, dan juga perlu adanya kesadaran pada 

diri sendiri sehingga hasil yang ingin dicapai akan efektif dan efisien. 

Berkaitan hal tersebut penulis tertarik mengambil judul penelitian 

“Peranan camat dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai di Kecamatan 

Tanjungpinang Kota.” 



 
 

8 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

yang perlu diteliti adalah “Bagaimana Peranan Camat Dalam 

Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai di Kecamatan Tanjungpinang 

Kota ?” 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui peranan camat dalam meningkatkan efektivitas kerja 

pegawai  di Kecamatan Tanjungpinang Kota.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya 

pada Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

b.   Aspek praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan  

dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang 

khususnya di Kecamatan Tanjungpinang Kota. 

D. Konsep Teori 

1. Peranan 

  Menurut Wibawa (2000:81) Menyatakan bahwa peranan adalah 

keseluruhan hubungan prilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi. 

Sedangkan Soekanto (2001:268) memberikan pengertian tentang peranan, 

peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila 
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seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan. 

2. Peranan pemimpin 

Peranan Pemimpin menurut Sutrisno (2009 : 219) yaitu terdiri : 

a) Peranan yang bersifat Interpersonal 

b) Peranan yang bersifat Informasional 

c) Peranan pengambilan Keputusan. 

3. Kepemimpinan 

Menurut Siagian (Sutrisno, 2009:213) kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain, dalam hal ini para 

bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain mau melakukan kehendak 

pimpinan meskipun secara pribadi hal itu tidak disenanginya. Menurut Terry 

(Sutrisno, 2009:214) mengatakan kepemimpinan ialah sebagai kegiatan untuk 

memengaruhi orang agar bekerja dengan rela untuk mencapai tujuan 

bersama. Secara luas kepemimpinan menurut Zainun (Sutrisno, 2009:214) 

adalah sebagai usaha yang terorganisasi untuk mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya,dan finansial guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4.Efektivitas Kerja 

Menurut Tyson (1992: 232) kriteria efektivitas yaitu terdiri dari: 

 

1. Pengarahan 

2. Delegasi  

3. Pertanggungjawaban  

4. Pengendalian 

5. Efisiensi 

6. Koordinasi 

7. Adaptasi 

8. Sistem sosial dan harapan perorangan. 
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E. Konsep Operasional 

Adapun konsep operasional yang di gunakan oleh peneliti yaitu menurut  

Sutrisno (2009:219) Peranan  adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh 

seorang pemimpin dalam sebuah organisasi berdasarkan kedudukanya.  

Adapun dimensinya yaitu: 

1. Peranan yang bersifat Interpersonal 

Dalam teori Peranan ini Sutrisno membagi dalam tiga indikator meliputi: 

a) Selaku simbol keberadaan organisasi. Peranan tersebut dimainkan 

dalam berbagai kegiatan yang sifatnya legal dan seremonial  seperti 

menghadiri berbagai upacara resmi, memenuhi undangan atasan, rekan 

setingkat, para bawahaan, dan mitra kerja. 

b) Selaku pemimpin yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan 

memberikan arahan kepada para bawahan yang dalam kenyataanya 

berurusan dengan para bawahan. 

c) Peran selaku penghubung dimana seorang pemimpin harus mampu 

menciptakan jaringan yang luas dengan memberikan perhatian khusus 

kepada mereka yang mampu berbuat sesuatu bagi organisasi. 

2. Peranan yang bersifat Informasional.  

a) Peran manajer sebagai pemantau arus informasi yang terjadi dalam dan 

dari luar organisasi. 

b) Peran sebagai pembagi informasi. Berbagai informasi yang diterima 

oleh seseorang mungkin berguna dalam penyelengaraan fungsi 
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manajerialnya,  akan tetapi mungkin pula untuk disalurkan kepada 

orang atau pihak lain dalam organisasi. 

3. Peranan Pengambilan Keputusan.  

 Peranan ini mengambil tiga bentuk suatu keputusan, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Sebagai Entreprenuer, seorang pemimpin diharapkan mampu mengkaji 

terus-menerus situasi yang dihadapi oleh organisasi, untuk mencari dan 

menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan, meskipun kajian itu 

sering menuntut terjadinya perubahan dalam organisasi. 

b) Sebagai perendam gangguan. Peran ini antara lain kesedian memikul 

tanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif apabila organisasi 

menghadapi gangguan serius yang apabila tidak ditangani akan 

berdampak negatif kepada organisasi. 

c) Pembagi sumber dana dan daya. Tidak jarang orang berpendapat 

bahwa, makin tinggi posisi manajerial seseorang, wewenang pun makin 

besar. Wewenang atau kekuasaan itu paling sering menampakkan diri 

pada kekuasaan untuk mengalokasikan dana dan daya. Termasuk 

diantaranya wewenang untuk menempatkan orang pada posisi tertentu, 

wewenang mempromosikan orang, menurunkan pangkat. Kewenangan 

itulah yang membuat para bawahan bergantung kepadanya. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu berupa jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjungpinang Kota. Penentuan 

lokasi penelitian merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota 

Tanjungpinang Kota dan merupakan salah satu yang dekat dengan 

Pemerintahan Kota Tanjungpinang sehingga Kecamatan ini mudah 

dijangkau. 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah kerja Kecamatan 

Tanjungpinang Kota dengan alasan : 

a.  Peranan camat dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai di 

Kecamatan Tanjungpinang Kota belum pernah dilakukan penelitian oleh 

peneliti lain. 

b. Selain itu  Kecamatan Tanjungpinang Kota merupakan suatu kawasan 

yang tingkat penyebaran penduduknya sangat padat dimana masih perlu 

penanganan masalah peranan camat dalam meningkatkan efektivitas 

kerja pegawai. Kegiatan penelitian ini terletak di lokasi Kecamatan 

Tanjungpinang Kota. 

3. Sumber data 

Agar mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibahas, penulis mengambil data sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari staff tersebut adalah merupakan data 

primer. Menurut Purwanto (2007:195) yang dimaksud dengan data 

primer adalah data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dalam 

penelitian ini, data primer adalah data yang diperoleh dengan 

wawancara langsung kepada informan baik itu dari atasannya maupun 

dari bawahannya. 

b.  Data Skunder 

Menurut Sugiyono (2012:156) “Data skunder yaitu sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau kearsipan.” 

4. Informan  

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini menggunakan 

sebutan informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi. 

Dalam menentukan jumlah informan peneliti menggunakan teknik 

sampling jenuh. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, 

kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generaliasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah 

sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Adapun 

informan dari penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berjumlah 

delapan belas (18) orang. Sedangkan camat Tanjungpinang Kota dijadikan 

kunci informasi atau key informan dalam penelitian ini.  
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5.  Teknik dan alat pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi 

b.Wawancara 

c. Dokumentasi 

G. Teknik  Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan.  

Teknik analisis yang digunakan yaitu: 

a. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

b.Penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat 

naratif.  

c.  Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan  akan berubah 

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
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dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. (Sugiyono, 2011:252).                    

H. Peranan Camat Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai di            

Kecamatan Tanjungpinang Kota 

1.Peranan Yang  Bersifat Interpersonal  

a. Peranan sebagai simbol keberadaan organisasi  

Camat Tanjungpinang Kota selaku pemimpin selalu menghadiri 

upacara resmi baik itu ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kelurahan. 

Upacara yang diikuti merupakan salah satu media dalam memberikan 

arahan dan masukan untuk para bawahannya. Peranan sebagai simbol yaitu 

dapat memberikan citra positif bagi organisasi yang dipimpinnya tersebut. 

Camat sebagai pemimpin suatu organisasi kecamatan sudah seharusnya 

mengikuti kegiatan diluar organisasi seperti upacara resmi diluar organisasi 

atau rapat yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait guna memperoleh 

informasi yang diterima dari luar atau menyampaikan pendapatnya kepada 

orang lain pada saat berlangsungnya kegiatan upacara resmi tersebut. 

Dengan adanya citra positif atau keteladanan yang dimiliki pimpinan 

sangat menentukan keefektifan kerja pegawai. Para pegawai sangat mudah 

dipengaruhi apabila terdapat figur yang baik dari pimpinan.  
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b. Peranan sebagai Pemimpin. 

Peran camat sebagai pemimpin yaitu dalam bentuk memberikan 

pujian kepada pegawai. Dengan diberikannya pujian tersebut maka akan 

menumbuhkan semangat dan gairah dalam diri pegawai, agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan. Selain hal tersebut pemimpin juga 

memberikan semangat ataupun dorongan pada pegawai dengan begitu 

pegawai akan termotivasi dalam bekerja.  

              Camat juga memberikan penghargaan bagi pegawai yang 

berprestasi  dan juga bagi pegawai yang disiplin. Bentuk motivasi yang 

dilakukan camat Tanjungpinang Kota yaitu mengikut sertakan pegawai 

dalam acara seminar, diklat maupun sosialisasi yaitu bertujuan agar 

mempunyai pengetahuan yang tinggi dan wawasan yang luas. Selain 

dengan adanya pemberian motivasi, semangat dan arahan juga dilakukan  

pengawasan terhadap kinerja pegawai. 

Hal ini sesuai dengan ungkapan Robin (Ahmad, 2014:32) ada empat faktor 

pendukung efektivitas kerja pegawai yaitu kendali (kontrol pengawasan), 

motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Dengan adanya 

pemberian motivasi dan arahan kepada pegawai tentunya akan 

meningkatkan kinerja dan kemampuan para pegawai. Dengan 

meningkatnya kinerja pergawai tentu nya akan meningkatkan efektifitas 

kerja pegawai.  Dengan adanya kontrol atau pengawasan dan motivasi dari 

pimpinan akan meningkataknan ekfektivitas kerja pegawai.  
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c. Peranan selaku penghubung 

 Camat Tanjungpinang Kota melakukan pemberian informasi  

dengan cara memberikan saran-saran dalam mengatasi masalah yang ada. 

Dalam pemberian saran-saran kepada bawahan, camat menanggapi dengan 

kepala dingin. Sikap pimpinan terhadap bawahan dalam menjalin 

hubungan sangat baik.  Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh 

Siagian (Ahmad, 2014:32) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

menentukan efektivitas kerja pegawai yaitu karakteristik individual, sikap, 

motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan.  

Dengan adanya sikap yang baik dari pimpinan dalam hal ini camat 

Tanjungpinang Kota terhadap bawahannya tentunya akan meningkatkan 

efektivitas kerja pegawai. Pimpinan harus memiliki keterampilan yang 

bisa menciptakan dan membina hubungann baik dan bisa memahami 

bawahannya. Keterampilan hubungan manusia sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan kepuasan kerja pegawai yang berkaitan erat dengan 

efeketivitas kerja pegawai. Kepuasan kerja pegawai sangat dipengaruhi 

sikap pimpinannya. Pimpinan sangat berperan dalam mengelola dan 

mengatur interaksi antar bawahan karena sangat menentukan keefektifan 

kerja para pegawai. 

2. Peranan Yang Bersifat Informasional  

a. Peranan sebagai pemantau arus informasi 

Camat Tanjungpinang Kota dalam melakukan komunikasi dan 

koordinasi kepada pegawai secara langsung. Arus informasi yang diterima 
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pun di terima pegawai sangat cepat. Informasi yang diterima menentukan 

keefektifan kerja pegawai. Demikian juga sebaliknya camat mendapat 

informasi yang lengkap dengan berkomunikasi langsung dengan para 

pegawainya. Lengkapnya informasi sangat mempengaruhi pimpinan dalam 

pengambilan keputusan terhadap sebuah kebijakan yang diambil. Informasi 

yang lengkap sangat mempengaruhi efektifitas pegawai. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Susanto (Ahmad, 2014:33) ialah efektivitas artinya 

informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu 

proses bisnis, termasuk di dalam informasi tersebut harus disajikan dalam 

waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten 

dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan 

lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. 

b. Peranan Sebagai Pembagi Informasi 

Camat Tanjungpinang Kota dalam terkait peran pembagi informasi 

yaitu dengan cara berkoordinasi dan berkomunikasi langsung dengan para 

pegawainya. Camat dituntut mampu menjadi seorang komunikator yang 

efektif. Dengan adanya pemberian informasi secara langsung dari pimpinan 

dapat meningkatkan efektivitas baik dari sisi organisasi maupun dari sisi 

pegawai.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Richard dan M. Steers (Ahmad, 

2014:38) bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas kerja pegawai yang 

meliputi unsur kemampuan menyesuaikan diri/prestasi kerja serta kepuasan 

kerja. Unsur dari kemampuan menyesuaikan diri yaitu situasi, komunikasi, 
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dan kerjasama. Dengan adanya komuikasi yang lancar antar pegawai dengan 

pimpinan akan menimbulkan rasa nyaman dan puas dalam bekerja. 

Kepuasan pegawai dalam bekerja akan meningkatkan efektivitas kerja 

pegawai.  

3. Peranan Pengambilan Keputusan.  

a. Peranan Sebagai Entreprenuer 

Camat Tanjungpinang Kota telah melakukan pemberian 

kesempatan kepada para pegawainya dengan mengikuti bimbingan 

teknologi dan sosialisasi untuk menambah wawasan. Camat 

Tanjungpinang Kota sebagai entreprenuer yaitu telah menghadapi 

segala perubahan organisasi yang berkaitan erat dengan lingkungan 

organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Fayol (Situmorang, 2014:12) 

efektifitas pegawai dalam suatu organisasi dapat terwujud, manakala 

asas-asas organisasi dapat dilaksanakan secara baik diantaranya yaitu 

adanya kejelasan tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, 

adanya tata nilai yang mengatur baik tingkah laku maupun moral dari 

pegawai, kompensasi dan struktur pegawai yang jelas sehingga ini 

menunjukkan pembagian tugas yang jelas, digunakannya teknologi 

dalam organisasi serta lingkungan organisasi.  

b. Peranan Sebagai Perendam Gangguan. 

Peran camat sebagai peredam gangguan yaitu dengan cara 

melakukan mediasi, pembinaan secara rutin serta adanya pemberian 

sanksi. Apabila gangguan-gangguan tidak diatasi dengan cepat tentunya 



 
 

20 
 

akan menjadikan lingkungan organisasi yang tidak aman. Lingkungan 

yang aman sangat mempengaruhi efektifitas kerja pegawai. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Indrawijaya (2000:73) bahwa faktor-faktor 

yang dapat mendorong efektivitas pegawai yaitu:  

1. Pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keahliannya 

2. Pekerjaan yang menyediakan perlengkapan yang baik. 

3. Pekerjaan yang menyediakan informasi yang lengkap. 

4. Pengawasan yang tidak terlalu ketat. 

5. Pekerjaan yang memberikan penghasilan yang memadai 

6. Pekerjaan yang memberikan rasa aman dan tenang.  

7. Harapan yang dikandung pegawai itu sendiri. 

 

c. Pembagi sumber dana dan daya 

 Untuk mempromosikan pegawainya, camat menilai dari kinerja 

pegawai. Kinerja pegawai dilihat dari tingkat kedisiplinan pegawai.  

Namun dalam pemberian sanksi, camat memberikan teguran secara 

langsung apabila pegawai melanggar aturan. Dengan adanya penilaian 

kinerja dari camat, maka pegawai akan bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya.  Berkaitan hal tersebut maka 

pegawai tentunya mempunyai harapan untuk naik jabatan atau 

mendapat gaji yang tinggi apabila memiliki kinerja yang tinggi terhadap 

tugas yang dimilikinya. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan 

efektivitas kerja pegawai. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Siagian 

(Ahmad 2014: 32) bahwa faktor-faktor utama dalam mempengaruhi 

kerja yaitu karakteristik individual, sikap, motif, kepentingan, minat, 

pengalaman .dan harapan. Harapan sangat menentukan keefektifan 

kerja pegawai.  
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I. PENUTUP 

a. Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan tentang 

Peranan Camat Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor 

Kecamatan Tanjungpinang Kota, maka dapat disimpulkan bahwa dapat 

disimpulkan sebagi berikut. 

1. Peranan sebagai simbol yaitu Camat selaku pemimpin dalam organisasinya 

sudah mengikuti atau menghadiri kegiatan yang sifatnya legal dan 

seremonial seperti upacara resmi yang dilakukan dalam organisasi maupun 

di luar organisasi. Camat selalu menghadiri berbagai kegiatan resmi 

maupun upacara resmi seperti upacara seperti menghadiri upacara 17 

agustus maupun acara resmi ditingkat Kelurahan maupun Kecamatan. 

Dengan adanya citra positif atau keteladanan yang dimiliki pimpinan sangat 

menentukan keefektifan kerja pegawai. Para pegawai sangat mudah 

dipengaruhi apabila terdapat figur yang baik dari pimpinan. 

2. Peranan sebagai pemimpin yaitu dalam bentuk memberikan pujian kepada 

pegawai. Selain hal tersebut pemimpin juga memberikan semangat ataupun 

dorongan pada pegawai dengan begitu pegawai akan termotivasi dalam 

bekerja. Camat juga memberikan penghargaan bagi pegawai yang 

berprestasi  dan juga bagi pegawai yang disiplin. Bentuk motivasi yang 

dilakukan camat Tanjungpinang Kota yaitu mengikut sertakan pegawai 
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dalam acara seminar, diklat maupun sosialisasi yaitu bertujuan agar 

mempunyai pengetahuan yang tinggi dan wawasan yang luas. Selain 

dengan adanya pemeberian motivasi, semangat dan arahan juga dilakukan  

pengawasan terhadap kinerja pegawai. Dengan meningkatnya kinerja 

pergawai tentu nya akan meningkatkan efektifitas kerja pegawai.  Dengan 

adanya kontrol atau pengawasan dan motivasi dari pimpinan akan 

meningkatakan ekfektivitas kerja pegawai.  

3. Peranan sebagai penghubung yaitu dengan menjalin hubungan yang baik 

dengan bawahan. Camat Tanjungpinang Kota melakukan pemberian 

informasi  dengan cara memberikan saran-saran dalam mengatasi masalah 

yang ada. Dalam pemberian saran-saran kepada bawahan, camat 

menanggapi dengan kepala dingin. Dengan adanya sikap yang baik dari 

pimpinan dalam hal ini camat Tanjungpinang Kota terhadap bawahannya 

tentunya akan meningkatkan efektivitas kerja pegawai. 

4. Peranan sebagai pemantau informasi yaitu camat melakukan komunikasi 

dan koordinasi kepada pegawai secara langsung. Arus informasi yang 

diterima pun di terima pegawai sangat cepat. Informasi yang diterima 

menentukan keefektifan kerja pegawai. Demikian juga sebaliknya camat 

mendapat informasi yang lengkap dengan berkomunikasi langsung dengan 

para pegawainya. Lengkapnya informasi sangat mempengaruhi pimpinan 

dalam pengambilan keputusan terhadap sebuah kebijakan yang diambil. 

Informasi yang lengkap sangat mempengaruhi efektifitas pegawai 
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5. Peranan sebagai pembagi informasi yaitu Camat melakukan komunikasi 

dan koordinasi kepada pegawai secara langsung. Arus informasi yang 

diterima pun di terima pegawai sangat cepat. Informasi yang diterima 

menentukan keefektifan kerja pegawai. Demikian juga sebaliknya camat 

mendapat informasi yang lengkap dengan berkomunikasi langsung dengan 

para pegawainya 

6. Peranan sebagai entrepreneur yaitu Camat Tanjungpinang Kota telah 

melakukan pemberian kesempatan kepada para pegawainya dengan 

mengikuti bimbingan teknologi dan sosialisasi untuk menambah wawasan. 

Dengan adanya kesempatan pegawai dalam mengikuti program-program 

kerja yang mendukung seperti bimbingan teknologi dapat meningkatkan 

efektivitas kerja pegawai. Efektifitas kerja pegawai akan terwujud apabila 

lingkungan organisasi yang dihadapi dinamis yang membantu pegawai 

dalam pelaksanaan kerja 

7. Peranan sebagai perendam gangguan yaitu dengan cara melakukan mediasi, 

pembinaan secara rutin serta adanya pemberian sanksi. Apabila gangguan-

gangguan tidak diatasi dengan cepat tentunya akan menjadikan lingkungan 

organisasi yang tidak aman. Lingkungan yang aman sangat mempengaruhi 

efektifitas kerja pegawai. 

8. Peranan sebagai sumber daya dan dana yaitu untuk mempromosikan 

pegawainya, camat menilai dari kinerja pegawai. Kinerja pegawai dilihat 

dari tingkat kedisiplinan pegawai. Namun dalam pemberian sanksi, camat 

memberikan teguran secara langsung apabila pegawai melanggar aturan. 
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Berkaitan hal tersebut maka pegawai tentunya mempunyai harapan untuk 

naik jabatan atau mendapat gaji yang tinggi apabila memiliki kinerja yang 

tinggi terhadap tugas yang dimilikinya. Dengan demikian, hal ini akan 

meningkatkan efektivitas kerja pegawai. 

b. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Kantor Kecamatan 

Tanjugpinang Kota yang berdasarkan hasil penelitian ini yaitu: 

1. Diharapkan  kepada Camat Tanjungpinang Kota untuk dapat meningkatkan 

kinerja pegawai dalam hal disiplin Pegawai. Untuk meningkatkan 

kedisiplinan pegawai dapat menggunakan absensi sidik jari. Pendataan 

melalui absensi sidik jari lebih akurat dan terjamin. 

2. Diharapkan kepada Camat Tanjungpinang Kota untuk melakukan 

pengawasan secara langsung ditempat, sehinga apapun yang dilakukan atau 

dikerjakan oleh pegawai diketahui secara langsung oleh  Camat. Jika tidak 

ada pengawasan dalam suatu organisasi akan menimbulkan banyak 

kesalahan-kesalahan yang terjadi baik yang berasal dari bawahan maupun 

dilingkungan. 

3. Untuk meningkatkan motivasi pegawai diharapkan kepada Camat 

Tanjungpinang Kota untuk dapat memberikan penghargaan kepada pegawai 

yang berprestasi agar pegawai dapat termotivasi untuk dapat bekerja lebih 

giat lagi. Penghargaan dapat dilakukan dengan cara memberikan kompensasi 

atau insentif untuk pegawai yang berprestasi. 
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