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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) 

dan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, 

berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan dalam penyusunan program 

dan kegiatan pemerintahan, diperlukan dukungan seluruh sumber daya 

manusia yang ada dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  

Setiap organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengoptimalkan 

seluruh potensi sumber daya manusia, dan sarana prasarana pelayanan publik 

yang tersedia. Hal ini didasarkan para pertimbangan bahwan Sumber daya 

manusia memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan 

organisasi dan tujuan organisasi yang ideal.  

Menurut Mahmudi, motivasi yang tinggi adalah salah satu elemen 

yang mempengaruhi kinerja pegawai. Dengan motivasi kerja yang tinggi, 

pegawai akan berkerja lebih giat didalam melaksanakan pekerjaannya. 

Sebaliknya dengan motivasi kerja yang rendah pegawai tidak mempunyai 

semangat berkerja, mudah menyerah, dan kesulitan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Pegawai kurang memiliki informasi yang jelas apakah 

pekerjaan mereka memiliki dampak positif terhadap para penerima 

manfaatnya yaitu individu atau kelompok yang dilayani organisasi 

(Mahmudi, 2005:17). 

Motivasi yang tinggi diperlukan untuk mencapai kinerja secara 

terukur dan sesuai dengan hasil yang diharapkan.Pengkuran Kinerja adalah 

suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang digunakan untulk 
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menilai tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sesuai 

dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

misi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).Pengelolaan sumber daya 

manusia tidak lepas dari faktor pegawai yang diharapkan dapat berperestasi 

sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi pemerintah.  

Demi tercapainya tujuan organisasi pemerintah, motivasi merupakan 

suatu hal yang diperlukan pegawai agar dapat bekerja lebih rajin dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mewujudkan 

pelayanan prima bagi masyarakat. Melihat pentingnya kualitas sumber daya 

manusia, dalam hal ini pegawai, maka diperlukan perhatian yang lebih seirus 

terhadap pegawai hingga pegawai sebagai aset dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi.  

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting 

dalam mewujudkan organisasi yang ideal, hingga perlu mendapat perhatian 

dan pengkajian yang lebih dalam. Karena bagaimanapun juga sumber daya 

manusia ikut menentukan keberhasialan atau kegagalan pencapaian tujuan 

suatu organisasi. Kinerja anggota organisasi menjadi hal penting bagi sebuah 

organisasi, termasuk organisasi pemerintah. 

Pengelolaan sumber daya manusia dengan kinerja memiliki 

hubungan yang sangat erat, karena sumber daya manusia dapat 

mempengaruhi kinerja organisasi. Oleh sebab itu diperlukan metode 

pengelolaan sumber daya manusia yang tepat. Pengelolaan sumber daya 

manusia untuk meningkatkan kinerja pegawai dapat dilakukan dengan cara 

menciptakan nilai, atau menggunakan keahlian sumber daya manusia yang 
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berkaitan dengan praktek manajemen dan sasarannya cukup luas. Tidak 

hanya terbatas karyawan operasional semata, namun juga meliputi tingkatan 

manajerial. 

Kasus – kasus perbaikan terhadap pelayanan publik yang memiliki 

keterkaitan pada optimalisasi peran sumber daya manusia secara historis 

dapat ditinjau dari perkembangannya, bahkan masalah sumber daya manusia 

yang kelihatannya hanya merupakan masalah intern dari suatu organisaisi, 

sesungguhnya memiliki hubungan yang erat dengan perilaku kehidupan 

manusia dan masyarakat. Hal ini telah menimbulkan berbagai konsep tentang 

sumber daya manusia, dan statusnya dalam masyarakat dimana organisasi itu 

berada. Setiap orang yang bekerja harus dinilai dan dievaluasi untuk 

mengetahui kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai target 

yang telah ditetapkan. 

Instruksi Presiden Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) merupakan salah satu 

wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, 

jelas dan legitimate. Dengan berpedoman pada pelaksanaan Instruksi Presiden 

Indonesia Nomor 7 tahun 1999, dan Keputusan kepala LAN nomor 239 

IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan 

Pelaporan akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja 

SKPD dilaksanakan berdasarkan pada tingkat pencapaian sasaran dan 

program kegiatan melalui rencana dibandingkan dengan realisasi program 

kegiatan. Melalui Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem 
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manajemen strategis, perencanaan kinerja dan evaluasi atas keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ke arah pencapaian visi  

Kinerja merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran 

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar menilai kinerja suatu 

organisasi untuk mencapai suatu kinerja yang diharapkan. Hal ini merupakan 

tolak ukur untuk merumuskan suatu strategi pencapaian tujuan dan sasaran 

yang meliputi program dan kegiatan beserta target kinerja yang diharapkan 

dapat dicapai selama tahun tertentu dalam bentuk Perencanaan Kinerja 

(RENJA). 

Dalam mendukung Perencanaan Kinerja (RENJA) tersebut 

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah membentuk Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang sebagai bagian dari 

pendukung pencapaian visi dan misi Walikota Tanjungpinang yang salah 

satunya dituangkan pada Rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang.  Rencana strategis 

(Renstra) merupakan instrumen kerja yang disusun oleh pimpinan dan diikuti 

oleh komitmen seluruh karyawan disesuiakan dengan tuntutan serta dinamika 

organisasi, dari perumusan perencanaan strategis ditetapkan langkah 

operasional berupa program dan kegiatan beserta indikator keberhasilan yang 

ingin dicapai selama lima tahun, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 

2018. 
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Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Kota Tanjungpinang ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Kota Tanjungpinang sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana lebih 

efektif dan efisien sesuai target, sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai. 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Tanjungpinang 

melalui Sekertaris Daerah sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 46 

Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2010 tentang 

pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang yang mengatur 

kedudukan dan tugas pokok serta fungsi organisasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintah di bidang Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang 

2. Memberikan layanan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM  

3. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM 

4. Melaksanakan urusan kesekretariatan dinas 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi. 
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Dalam menjalankan suatu organisasi pemerintahan peran Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) merupakan perangkat kerja yang sangat menentukan 

keberhasilan dalam mencapai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainya, 

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa PNS mempunyai peran yang sangat 

menentukan keberhasilan dalam meraih tujuan, dan merupakan kunci dalam 

menentukan keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan 

kewenangan.Peningkatan kinerja pegawai senantiasa dilakukan agar dapat 

mencapai sasaram kerja pegawai yang disajikan oleh aparatur pemerintah 

yang sesuai dengan standar, serta dapat menciptakan citra positif. 

Dalam upaya peningkatan kinerja pegawainya, Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang dihadapkan pada 

beberapa kendala, salah satunya adalah masih rendahnya pemahaman tupoksi 

dari pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas. Dimana untuk 

mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang ada setiap pegawai harus 

senantiasa memiliki pemahaman yang baik terhadap apa yang telah menjadi 

tupoksinya (Sumber Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang Tahun 2014). 

Bedasarkan hasil observasi dan pengamatan awal yang dilakukan 

penulis, menunjukan bahwa belum optimalnya kinerja pegawai pada Kantor 
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Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 

1. Adanya kesenjangan (gap) antara target capaian kinerja terhadap realisasi 

capaian kinerja di lapangan. Pegawai diharuskan memiliki pemahaman 

yang baik terhadap tugas pokok dan fungsinya, namun dalam 

kenyataannya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi 

organisasi relatif rendah.  

2. Kurangnya disiplin pegawai sendiri, pegawai yang tidak mengikuti 

prosedur kinerja yang ada sehingga bekerja apa adanya tampa 

memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Dan kurang mematuhi peraturan yang ada, dimana masih banyak yang 

menggunakan waktu bekerja untuk beristirahat sehingga hal tersebut 

berdampak pada pekerjaan yang dihasilkan. 

3. Kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di kantor Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang 

belum mempunyai kemampuan yang memadai di bidang Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang, hal ini 

disebabkan terbatasnya jumlah pegawai serta kurangnya pelatihan tentang 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terhadap pegawai. 

4. Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang sebagai institusi yang bertugas memberikan pelayanan 

kepada masyarakat di berbagai bidang yang cukup berpengaruh untuk 

menggali potensi PAD daerah pada dasarnya sangat penting artinya bagi 

masyarakat dalam hal pelayanan yang optimal seharusnya mempunyai 

pegawai–pegawai yang terampil dan profesional serta mempunyai kinerja 
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yang baik, tetapi hal tersebut belum terlihat karena terdapat indikasi yang 

menunjukkan rendahnya kemampuan kerja pegawai, rendahnya motivasi 

pegawai dan fasilitas kerja yang kurang memadai. Berdasarkan 

pengamatan penulis yang dilakukan di Kantor Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang diperoleh bahwa 

terdapat masalah-masalah yang mempengaruhi kinerja pegawai Kantor 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang, beberapa kasus diantaranya : 

NO MASALAH INDIKASI SUMBER 

1 Tidak terlaksananya Kegiatan Kegiatan Forum 

Koordinasi Perdagangan Lintas Batas Kota 

Tanjungpinang. 

 

Kurangnya 

Koordinasi 

LAPTAH tahun 2014 

2 Ruang Penyimpanan Arsip tidak memadai Fasilitas Kerja yang 

tidak memadai 

Hasil Survei Pendahuluan 

di Lapangan 

3 Masih ada beberapa SDM yang belum 

memahami Tupoksi nya sehingga menghambat 

kinerja dan pelaksanaan program. 

Kemampuan kerja 

yang rendah 

Hasil Survei Pendahuluan 

di Lapangan 

 

Menurut uraian – uraian diatas maka perlu diadakan analisis terhadap 

masalah kinerja, khususnya yang menyangkut masalah kinerja pelayanan di 

kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang. Penulis melihat kondisi permasalahan tersebut merupakan 

objek penelitian yang ditentukan pada kinerja pegawai Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang.  Penelitian ini 
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diharapkan akan dapat ditemukan solusi agar pengelolaan pelayanan di 

bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang dapat dilakukan secara optimal dan efektif dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kota Tanjungpinang. 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Pegawai 

Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Fokus pada penelitian ini lebih ditekankan kepada kinerja pegawai 

kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang dalam mmberikan pelayanan terhadap masyarakat. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kinerja pegawai Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang sering mengalami 

peningkatan dan penurunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat 

beberapa upaya dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja pegawai Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang yaitu 

dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. 

Pada penelitian ini, peneliti menguji bebebrapa faktor tersebut secara 

keseluruhan. Selain itu, masih jarangnya penelitian di instansi pemerintah 

mendorong peneliti menguji kinerja pegawai kantor Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang serta faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai tersebut. 

Bedasarkan uraian tersebut, masalah yang akan diteliti selanjutnya 

dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana kinerja pegawai kantor Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kinerja pegawai kantor 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang ? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, maka yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kinerja 

pegawai kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Kota Tanjungpinang. 

1. 3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas mengenai kinerja pegawai pada 

kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang maka, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis kinerja pegawai kantor Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. 

b. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat kinerja pegawai kantor 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang. 

1. 3.2 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan adanya manfaat yang 

sangat baik Terutama bagi akademik dan semua elemen masyarakat, 

manfaat tersebut baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : 

a. Kegunaan akademik  
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1. Memperbanyak khasanah Ilmu Pengetahuan dalam dunia 

akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara tentang kinerja 

pegawai pada instansi pemerintah. 

2. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam 

dunia akademis khusunya mengenai kinerja pegawai. 

a. Kegunaan praktis 

1) Bagi penulis  

 Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan 

kemampuan penulis mengenai kinerja pegawai khususnya dan 

khasanah Ilmu Pengetahuan lain selama mengikuti program studi 

ilmu administrasi negara. 

2) Bagi Instansi Terkait  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan 

sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

meganalisis kinerja pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. 

3) Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau referensi 

tambahan bagi pembaca pada peneliti selanjutnya. 

1.4 Kerangka Teori 

1. 4.1 Konsep Kinerja 

Dalam mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari andil serta 

kontribusi seluruh pegawai, sehingga totalitas dalam melaksanakan pekerjaan 

sangat berperan penting dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. 
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Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan 

diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja pada umumnya 

adalah apa yang dihasilkan dari fungsi – fungsi suatu pekerjaan atau apa yang 

menjadi keluaran. Kinerja pegawai merupakan aspek yang penting dalam 

manajemen sumber daya manusia, dimana kinerja pegawai menurut 

Mangkunegara (2010:32) mengatakan bahwa  

kinerja pegawai adalah perbandingan hasil yang dicapai 

dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya per 

jam). 

Selanjutnya Mangkunegara (2010:41) mengemukakan pengertian 

kinerja sebagai berikut : 

kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Bernardin dan Russell (2009:102), 

Performansi adalah catatan yang dihasilkan dari fungsi suatu 

pekerjaan tertentu atau kegiaatan selama periode waktu 

tertentu. 

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2002:97), menyatakan 

bahwa 

Kinerja diartikan sebagai Performance yang diterjemahkan 

menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja 

pencapaian kerja atau hasil kerja/unjuk kerja/penampilan kerja. 

Disamping itu Harbani (2005:93), mengatakan bahwa 
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Kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan 

motivasinya untuk melaksanakan pekerjaannya.Dikatakan 

bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara 

kemampuan dan motivasi. 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang akan dicapai oleh 

seorang pegawai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja juga merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh 

aparatur yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian terhadap aparatur 

atau organisasi.Kinerja yang baik merupakan satu langkah utama untuk 

menuju tercapainya suatu tujuan organisasi. 

Namun terkadang pula kinerja dipersepsikan sebagai prestasi kerja, 

karena pada prinsipnya memiliki kesamaan pengertian, sehingga beberapa 

ahli administrasi menyatukan kinerja dan prestasi kerja dalam satu 

penegrtian. 

Darma (2005:77), menyatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja 

adalah sesuatu yang dihasilkan produk jasa yang dihasilkan atau diberikan 

oleh seseorang atau sekelompok orang. 

Dengan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja pegawainya, 

maka kinerja karyawan harus dapat ditentukan dengan pencapaian target 

selama periode waktu yang dicapai organisasi. 

1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Kebijakan penilaian prestasi kerja dilaksanakan untuk mewujudkan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang professional, bertanggung jawab, jujur dan 
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adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja 

dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja, serta untuk 

menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam 

jabatan dan kenaikan pangkat. Para pemimpin organisasi sangat menyadari 

adanya perbedaan prestasi kerja antara satu karyawan dengan karyawan 

lainnya yang berada di bawah pengawasannya. Walaupun karyawan-

karyawan bekerja pada tempat yang sama namun produktifitas mereka 

tidaklah sama. 

Mangkunegara, (2010:93), mengatakan bahwa faktor-faktor penentu 

prestasi kerja individu atau pegawai adalah faktor individu dan faktor 

lingkuingan kerja organisasinya. Dimana faktor yang dimaksud dijabarkan 

sebagai berikut : 

a. Faktor Individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang 

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya 

(jasmaniah).Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan 

fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik.Konsentrasi 

yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu 

mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktifitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan 

organisasi. 

Dengan kata lain, tampa adanya konsentrasi yang baik dari individu 

dalam bekerja, maka pimpinan mengharapkan mereka dapat bekerja produktif 

dalam mencapai tujuan organisasi. Konsentrasi individu dalam bekerja sangat 
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dipengaruhi kemampuan potensi, yaitu kecerdasan pikiran/intelegensi 

Quotition (IQ) dan kecerdasan emosi/Emotional Quotiont (EQ). 

Pada umumnya, individu yang mampu bekerja dengan penuh 

konsentrasi apabila dia memiliki tingkat intelegensi minimal normal dengan 

tingkat kecerdasan emosi baik. 

b. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu 

dalam mencapai potensi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud 

antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, targer kerja 

yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, 

iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang 

relatif memadai. 

Sekalipun jika faktor lingkungan organisasi kurang menunjang, maka 

bagi individu yang memiliki tingkat kecerdasan emosi baik, sebenarnya tetap 

dapat berprestasi dalam bekerja.Hal ini bagi individu tersebut, lingkungan 

organisasi itu dapat diubah dan bahkan dapat diciptakan oleh dirinya serta 

merupakan pemacu (pemotivator), tantagan bagi dirinya dalam berprestasi di 

organisasinya.Prestasi kerja itu tidak hanya berkaitan dengan kuantitas tetapi 

juga dengan kualitas pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh individu dalam 

kurun waktu tertentu. 

Oleh karna itu, suatu hasil kerja yang dicapai pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan hatinya. Bagaiman organisasi 

menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan 

mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja. Kinerja 
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pegawai juga ditunjukan oleh bagaimana proses berlangsungnya kegiatan 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

Hasibuan (2007: 112), mengemukakan bahwa : 

“aspek-aspek yang dinilai kinerjanya mencakup sebagai berikut : 

1) Kesetiaan, 

2) Hasil Kerja, 

3) Kejujuran, 

4) Kedisiplinan, 

5) Kreativitas, 

6) Kerjasama, 

7) Kepemimpinan, 

8) Kepribadian 

9) Prakarsa, 

10) Kecakapan, dan 

11) Tanggung Jawab”. 

Mangkunegara, (2010:35) membagi aspek-aspek kinerja sebagai 

berikut : 

1) Mutu Pekerjaan, 

2) Kejujuran Karyawan, 

3) Inisiatif, 

4) Kehadiran, 

5) Sikap, 

6) Kerjasama,  

7) Keandalan, 

8) Pengetahuan tentang pekerjaan, 
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9) Tanggung jawab, 

10) Pemanfaatan waktu kerja. 

Adapun aspek-aspek standar pekerjaan terdiri dari aspek kuantitatif 

dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi : 

1) Proses kerja dan kondisi pekerjaan, 

2) Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan, 

3) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan 

4) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

Sedangkan aspek kualitatif meliputi : 

1) Ketetapan kerja dan kualitas pekerjaan, 

2) Tingkat kemampuan dalam bekerja, 

3) Kemampuan menganalisi data/informasi, kemampuan/kegagalan 

menggunakan mesin/peralatan, dan 

4) Kemampuan mengevaluasi. 

1.4.3 Indikator Kinerja  

Kinerja memerlukan indikator (performance indicators) yang 

dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara kualitatif atas dasr 

perilaku yang dapat diamati. Indicator kinerja menganjurkan sudut pandang 

prospektif, 

terdapat tujuh indikator kinerja (Wibowo, 2010:55) yaitu : 

a. Tujuan 

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh 

seseorang individu atau organisasi untuk dicapai. 

b. Standar 
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Standar merupakan suatu ukuran apakah yang diinginkan dapat 

dicapai.Kinerja pegawai dapat dikatakan berhasil apabila mampu 

mencapai standar yang ditentukan atau disepakati berasama antara 

atasan dan bawahan. 

c. Umpan balik 

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk 

mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian 

tujuan.Dengan umpan balik dapat dilakukan evaluasi terhadap kinerja 

dan hasilnya dapt digunakan untuk perbaikan kinerja. 

d. Alat atau sarana 

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan 

untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. 

e. Kompetensi 

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepada pegawai 

bersangkutan dengan baik.Kompetensi memungkinkan pegawai 

melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. 

f. Motif 

Motif adalah alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan 

sesuatu.Atasan dapat memfasilitasi motivasi kepada bawahan dengan 

insentif, pengakuan, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan 

balik, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan 

tindakan yang mengakibatkan disintensif. 

g. Peluang 
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Pegawai perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukan prestasi 

kerjanya.Terdapat dua faktor yang menyebabkan berjurangnya 

kesempatan untuk berkomunikasi yakni ketersediaan waktu dan 

kemampuan untuk memenuhi syarat. 

Sedangkan Bernardin dan Russel (2009:68), mengutarakan bahwa 

pengukuran kinerja atau hasil kerja dari seseorang karyawan digunakan 

sebuah daftar pertanyaan yang berisikan beberapa dimensi tentang hasil 

kerja atau kinerja. 

Ada 5 (lima) kriteria untuk menilai kinerja karyawan (Bernardin 

dan Russel, (2009:80) yaitu: 

a. Kualitas pekerjaan 

Nilai dimana proses atau hasil dari ketelitian dalam melaksanakan 

pekerjaan kesempurnaan pekerjaan itu sendiri. 

b. Kuantitas pekerjaan 

Jumlah pekerjaan yang dihasilkan atau dilakukan, dan ditandakan 

seperti nilai uang, jumlah barang, atau jumlah kegiatan yang telah 

dikerjakan atau yang terlaksana. 

c. Ketetapan waktu 

Nilai dimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan, atau pada waktu yang ditentukan. 

d. Kebutuhan akan pengawasan 

Dimana pegawai tanpa ragu untuk meminta bantuan atau petunjuk dari 

supervisor untuk melaksanakan pekerjaan akan terhindar dari 

kekeliruan yang berakibat buruk bagi organisasi. 

e. Hubungan antar pribadi  
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Dimana dalam peningkatan kinerja pegawai, haruslah terjalin 

kerjasama antar pegawai. 

Secara umum kriteria yang digunakan adalah kualitas, kuantitas, 

waktu yang digunakan, jabatan yang dipegang, absensi dan ketenangan 

dalam melaksanakan pekerjaan. Kriteria mana yang digunakan adalah 

berbeda antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, jadi pengukuran 

kinerja tergantung pada jenis pekerjaan dan apa yang dihasilkan oleh 

organisasi atau institusi yang berkepentingan. 

Bedasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengukuran kinerja merupakan tindakan penilaian yang dilakukan 

terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada dalam 

organisasi.Dari hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai 

umpan balik memberikan respon tentang prestasi, pelaksanaan suatu 

rencana dan pada titik mana organisasi memerlukan penyesuaian atas 

aktivitas perencanaan dan pengendalian. 

1.4.4 Manajemen Kinerja 

Manajemen kinerja adalah suatu proses yang dirancang untuk 

meningkatkan kinerja organisasi, kelompok dan individu yang digerakkan 

oleh para manajer. Pada dasarnya manajemen kinerja adalah suatu proses 

yang dilaksanakan secara sinergis antara pimpinan, individu dan kelompok 

terhadap suatu pekerjaan di dalam organisasi. 

Manajemen kinerja adalah suatu proses atau seperangkat proses 

untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang harus dicapai 

serta bagaimana mengatur orang dengan cara yang tepat untuk dapat 

meningkatkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu proses 
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manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dan 

tujuan individu sedemikian rupa, sehingga baik tujuan organisasi maupun 

tujuan individu dapat bertemu. 

Mangkunegara, (2010:105) mengatakan bahwa kinerja adalah suatu 

bentuk usaha kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan 

oleh pimpinan organisasi atau perusahaan untuk mengarahkan dan 

mengendalikan prestasi karyawan. 

Mangkunegara, (2010:117) mendefinisikan manajemen kinerja 

sebagai berikut : 

“manajemen kinerja adalah suatu proses komunikasi yang harus 

terus  menerus, dilakukan dalam kerangka kerja sama antara 

seseorang karyawan dan atasanya langsung, yang melibatkan 

penetapan pengharapan dan pengertian tentang fungsi kerja 

karyawan yang paling dasar, bagaimana pekerjaan karyawan 

memberikan konstribusi pada sasaran organisasi, makna dalam arti 

konkrit untuk melakukan pekerjaan dengan baik, bagaimana 

prestasi kerja akan diukur, rintangan yang mengganggu kinerja dan 

cara untuk meminimalkan atau melenyapkan”. 

Magkunegara (2010:64) berpendapat bahwa : 

“manajemen kinerja merupakan proses prencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap 

pencapaian kinerja dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh 

pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dengan atasannya 

langsung. 
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Mangkunegara (2010:71), mengatakan bahwa asumsi dalam manajemen 

kinerja untuk membangun harapan adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para pegawai. 

b. Seberapa besar melakukan pekerjaan pegawai bagi pencapaian tujuan 

organisasi. 

c. Apa arti konkrit melakukan pekerjaan dengan baik. 

d. Bagaimana karyawan dan atasan langsung bekerjasama untuk 

mempertahankan, memperbaiki, maupun mengembangkan. 

e. Bagaimana prestasi kerja akan diukur. 

f. Mengenai berbagai hambatan kinerja dan menyingkirkannya. 

A. Tujuan Pelaksanaan Manajemen Kinerja Pegawai 

Bagi pimpinan dan manajer, tujuan pelaksanaan manajemen 

kinerja (Mangkunegara, 2010:81) adalah : 

1) Mengurangi keterlibatan dalam beberapa hal. 

2) Menghemat waktu, karena pegawai dapat mengambil keputusan 

sendiri dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan 

serta pemahaman yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan 

yang benar. 

3) Adanya kesatuan pendapat dan mengurangi kesalah pahaman 

pegwai tentang siapa yang mengerjakan dan siapa yang 

bertanggung jawab. 

4) Mengurangu frekuensi situasi dimana atasan tidak memiliki 

informasi pada saat dibutuhkan. 

5) Pegawai mampu memperbaiki kesalahan dan mendefisinikan 

sebab-sebab terjadinya kesalahan ataupun inefisiensi. 
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Adapun bagi pegawai, tujuan pelaksanaan manajemen 

kinerjannya (Mangkunegara, 2010:95) adalah : 

1) Membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya 

mereka kerjakan dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan serta 

memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan. 

2) Memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk 

mengembangkan keahlian dan kemampuan baru. 

3) Mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja dan kebutuhan 

sumber daya yang memadai. 

4) Pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai 

pekerjaan dan tanggung jawab kerja mereka. 

B. Sistem Peringkat Penilaian Kinerja  

Sistem peningkatan kinerja menurut Mangkunegara, (2010:99) 

adalah sebagai berikut : 

1) Membantu organisasi dalam mengkoordinasikan pekerjaan unit-

unit kerja dan membantu menyesuaikan pekerjaan perorangan 

dengan tujuan yang lebih besar. 

2) Membantu mengidentifikasikan kendala-kendala keberhasilan 

yang mengganggu produktifitas organisasi. 

3) Memberikan cara untuk mendokumentasikan dan 

mengkomunikasikan hal-hal yang menyangkut kinerja sesuai 

dengan persyaratan hukum. 

4) Memberikan informasi yang valid, yang dapat dipergunakan untuk 

penentuan promosi mendiagnosis masalah-masalah yang 

menyingkirkan kendala sukses perorangan. 
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5) Memberikan informasi yang tepat waktu kepada para manajer, 

sehingga mereka dapat mencegah timbulnya masalah. 

6) Membantu manajer mengkoordinasikan kerja pegawai yang 

berada dibawah tanggung jawabnya. 

7) Memberikan umpan balik yang berkala dan berkesinambungan 

yang dapat meningkatkan motivasi pegawai. 

8) Mencegah terjadinya kesalahan dengan menjelaskan apa yang 

diharapkan dari kerja dan menanamkan pemahaman serta tingkat 

kewenangan bersam. 

9) Praktis dan sederhana pelaksanaanya. 

10) Membutuhkan pekerjaan administrasi dan birokrasi yang minimal. 

11) Memenuhi kebutuhan manajer, karyawan dan organisasi 

12) Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan cukup praktis. 

C. Keuntunagan dan kerugian menggunakan sistem evaluasi kinerja 

Menurut Mangkunegara, (2010:101) keuntungan 

menggunakan sistem evaluasi kinerja sebagai berikut : 

1) Mempermudah hubungan antara tujuan perorangan dan tujuan unit 

kerja. 

2) Mengurangi kemungkinan terjadinya ketidak sepakatan selama 

pertemuan evaluasi berjalan sesuai proses perencanaan kinerja. 

3) Lebih memungkinkan menempatkan manajer dan karyawan 

dipihak yang sama, tidak seperti sisitem penilaian maupun 

peringkat. 

4) Merupakan pendekatan terhadap evaluasi kinerja yang paling 

mudah dibela secara hokum. 
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Adapun kerugian dari penggunaan sistem evaluasi kinerja 

adalah : 

1)  Memakan waktu yang relative banyak, karena perlunya 

menginvestasikan waktu dimuka untuk melakukan perencanaan 

kinerja. 

2) Meminta manajer dan pegawai mengembangkan keahlian dalam 

menulisakan tujuan serta standar yang penting dan dapat diukur. 

3) Dapat menimbulkan lebih banyak pekerjaan administrasi 

ketimbang sistem penilaian maupun sistem peringkat. 

4) Dapat disalah gunakan atau digunakan sambil lalu saja oleh para 

manajer. 

D. Langkah-Langkah Peningkatan kinerja 

Dalam rangka peningkatan kinerja, menurut Mangkunegara, 

(2010:107)paling tidak terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan 

sebagai berikut : 

a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja, dapat dilakukan 

melalui tiga cara yaitu : 

1) Mengidentifikasikan masalah melalui data dan informasi yang 

dikumpulkan terus-menerus mengenai fungsi-fungsi bisnis. 

2) Mengidentifikasikan masalah melalui karyawan. 

3) Memperhatikan masalah yang ada. 

b. Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan. 

Untuk memperbaiki keadaan tersebut, diperlukan beberapa 

informasi antara lain : 

1) Mengidentifikasikan masalah secepat mungkin : 
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2) Menentukan tingkat keseriusan masalah dengan 

mempertimbangkan : 

a) Harga yang harus dubayar bila tidak ada kegiatan; 

b) Harga yang harus dibayar bila ada campur tangan dan 

penghematan yang diperoleh apabila ada penutupan 

kekurangan kinerja. 

c. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab 

kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang 

berhubungan dengan pegawai itu sendiri. 

d. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi 

penyebab kekurangan tersebut. 

e. Melakukan rencana tindakan tersebut. 

f. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau 

belum. 

g. Mulai dari awal, apabila perlu. 

E. Karakter-Karakter Individu Dengan Kinerja Tinggi 

Individu-individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi 

untuk mencapai kinerja dapat dibedakan dengan yang lainnya dalam 4 

(empat) cirri seperti yang dikemukakan oleh Mangkunegara, 

(2010:115) sebagai berikut : 

a. Individu yang senang bekerja dan menghadapi tantangan yang 

moderat. 

b. Individu yang memperoleh sedikit kepuasan jika pekerjaannya 

sangat mudah dan jika terlalu sulit cendrung kecewa. 
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c. Individu yang senang memperoleh umpan balik yang konkrit 

mengenai keberhasilan pekerjaannya. 

d. Individu yang cenderung tidak menyenangi tugas tersebut jika 

tidak mencapai prestasi sesuai dengan yang diinginkan. 

e. Individu yang lebih senanang bertanggung jawab secara personal 

atas tugas yang dikerjakan. 

f. Individu yang puas dengan hasil bila pekerjaan dilakukan sendiri. 

g. Individu yang kurang istirahat, cendrung inovatif dan banyak 

berpergian. 

h. Individu yang selalu mencari kemungkinan pekerjaan yang lebih 

menantang, meninggalkan suatu yang lama dan menjadi rutinitas 

serta berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru. 

F. Pengertian Evaluasi/Penilaian Kinerja 

Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang 

dikemukakan oleh Mangkunegara (2010:133) bahwa penilaian 

prestasi kerja (performance appraisal) adalah suatau proses yang 

digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

Selanjutnya Mangkunegara (2010:135) mengemukakan bahwa 

penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan 

pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam 

proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari 

beberapa objek orang ataupun sesuatu (barang). 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara 
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sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja 

organisasi.Disamping itu, juga untuk menentukan kebutuhan 

penelitian kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang 

sesuai, memberikan tanggungjawab yang sesuai kepada karyawan 

sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa 

mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal 

promosi jabatan atau penentuan imbalan. 

Soeprihanto (2011:63), mengatakan bahwa untuk mengetahui 

tinggi rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan suatu penilaian 

terhadap kinerja tersebut”. 

Dikatakan selanjutnya, penilaian kinerja (appraisal of 

performance) terhadap seorang karyawan dalam melaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya apakah telah melaksanakan tugas tersebut 

dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup 

keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi 

hal yang terpenting adalah meliputi; kesetiaan, prestasi kerja, 

kompetensi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, 

inisiatif, dan kepemimpinan, serta hal-hal khusus sesuai dengan 

bidang dan level pekerjaan yang diijabatinya. 

Lebih jauh dijelaskan oleh Soeprihanto (2011:67) bahwa : 

 “penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu pedoman 

dalam bidang personalia yang diharpkan dapat menunjukan 

prestasi kerja para karyawan secara rutin dan teratur, sehingga 

sangat bermanfaat bagi pengembangan karier karyawan yang 
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dinilai maupun perusahaan atau suatu instansi pemerintah 

maupun swasta secara keseluruhan. 

Dalam penilaian terhadap prestasi kerja seorang karyawan 

pada dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya pada 

standar, target atau sasaran ataupun k riteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Tentunya dalam hal 

penilaian terhadap karyawan tersebut, tetap mempertimbangkan 

berbagai situasi dan kondisi karyawan setempat yang dapat 

mempengaruhi kinerjanya. 

Bagian yang penting dalam penilaian kinerja adalah menilai 

bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang 

telah ditentukan. Biasanya menilai hasil akhir lebih mudah dari pada 

menilai kualitas hasil akhir tersebut, tetapi ini dapat saja jauh dari 

keterusterangan, walaupun pengukurannya sudah tampak jelas. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Soeprihanto (2011:71) 

bahwa dalam melaksanakan pengukuran atau penilaian terhadap 

pelaksanaan kerja atau prestasi kerja dibutuhkan suatu sistem 

penilaian yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Secara sepintas dapat dijelaskan, memang dengan mudah dapat 

menilai suatu pekerjaan gagal atau sebaliknya sukses.Tetapi untuk 

mengukur secara nyata berhasil atau gagal ataupun cukup sangatlah 

relatif. 

a. Tujuan Penilaian/Evaluasi Kinerja 
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Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari 

SDM organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja 

sebagaimana dikemukakan Mangkunegara (2010:45) adalah : 

1) Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang 

persyaratan kinerja. 

2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seseorang karyawan, sehingga 

mereka temotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-

kurangnya berprestasi sama dengan prestasi terdahulu. 

3) Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap 

karir dan pekerjaan yang diembannya sekarang. 

4) Mendefenisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 

sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi dengan 

potensinya 

5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat dan kemudian 

menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang tidak diubah. 

b. Sasaran Penilaian/Evaluasi Kinerja 

Sasaran dan evaluasi kinerja karyawan yang dikemukakan oleh 

Mangkunegara (2010:55) sebagai berikut : 

1) Membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara 

berkesinambungan dan periodic, baik kinerja karyawan maupun 

kinerja organisasi. 
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2) Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan 

melalui audit keterampilan dari dan pengetahuan sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya. Atas dasar evaluasi 

kebutuhan pelatihan itu dapat menyelenggarakan program 

pelatihan dengan tepat. 

3) Menentukan sasaran dari kinerja yang akan dating dan 

memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga 

untuk periode selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh 

karyawan, mutu dan baku yang harus dicapai, sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

4) Menemukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi, 

dan kalau mendasarkan hasil diskusi antara karyawan dan 

pimpinanya untuk menyusun suatu proposal mengenai sistem 

bijak (merit sistem) dan sistem promosi lainnya, seperti imbalan 

(yaitu reward sistem recommendation). 

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja 

menurut Dharma (2005,107), antara lain : 

1) Mengidetifikasi kriteria untuk mengevaluasi kinerja. 

2) Mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai 

kinerja pegawai yang akan dievaluasi. 

3) Menyelesaikan perselisihan antara evaluator dan yang dievaluasi. 

4) Perilaku definsif individu yang dinilai dalam menanggapi kritik 

5) Manusia pada umumnya tidak suka menilai dan dinilai orang lain. 

G. Kepegawaian  
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Penggunaan istilah pegawai dan pekerja pada hakikatnya 

secara yuridis tidak mempunyai perbedaan arti dalam kaitan kaitannya 

dengan kehadirannya di dalam suatu organisasi, hanya berbeda 

lingkungan penggunaannya. 

Pegawai Negeri Sipil adalah unsure aparatur Negara yang 

bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas 

Negara, pemerintahan dan pembangunan. 

Tabrani (2009:63) mendefinisikan profesionalisme sebagai 

berikut : 

“Profesionalisme aparat yaitu keahlian dan keterampilan 

melakukan suatu pekerjaan yang bersifat sederhana yang 

hanya dapat dilaksanakan oleh mereka yang secara khusus 

dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan 

oleh mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan tersebut”, 

Pengembangan sumber daya manusia atau adanya aparatur 

pemerintah pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja 

PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Manusia selalu berperan aktif 

dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia sebagai 

perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. 

Dari uraian pendapat tersebut di atas, maka sumber daya manusia 

adalah sumber daya aparatur pemerintah dan pembangunan daerah yang 

terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
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Pegawai merupakan sekelompok orang atau secara individu pada 

suatu organisasi.Secara umum pegawai terjemahkan sebagai pengabdian 

individu atau kelompok.Mereka yang disebut pegawai sebagai mana yang 

diuraikan diatas mendapat gaji atau imbalan jasa yang diberikan oleh suatu 

organisasi yang memperkerjakannya, biasanya gaji atau imbalan jasa tersebut 

diserahkan atau diberikan setiap bulan atau sekali dalam seminggu, hal ini 

tergantung dari kebijaksanaan yang ada dalam organisasi. Dengan pemberian 

gaji pada setiap person dalam suatu organisasi tentu dengan tuntutan agar 

mereka dapat menyelesaikan tugas-tugasnya yang menjadi tanggung jawab 

sebagai pegawai dalam organisasi tersebut, namun apakah tugas tersebut 

selesai dengan target waktu dan apa sesuai dengan kebijaksanaan organisasi. 

Musanef (2010:52), mengemukakan bahwa : 

“Pegawai adalah mereka yang secara langsung digerakkan oleh 

manajemen untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan 

menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-

karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan’, 

Saksono (2003:19), meyatakan bahwa : 

“Pegawai Negeri Sipil adalah orang-orang yang memenuhi 

syarat-sayarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang 

dan diserahi tugas Negara dalam suatu jabatan serta digaji 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa 

pegawai negeri adalah salah satu bagian tenaga kerja yang harus diperhatikan 
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dalam program pembangunan sekarang ini, dimana pegawai negeri 

merupakan Warga Negara Repubik Indonesia (WNRI) yang telah memenuhi 

syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 

tugas Negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

1.4.5 Konsep Operasional 

Adapun konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah 

kinerja pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Kota Tanjungpinang adalah hasil pelayanan yang diberikan baik secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang 

dalam melaksanakan tugasnya. Ada 5 (lima) kriteria untuk menilai kinerja 

pegawai (Bernadin dan Russel, 2009:68) yaitu : 

1. Kualitas pekerjaan 

Kualitas pekerjaan adalah hasil dari ketelitian pegawai dalam 

melaksanakan kesempurnaan pelayanan atau pekerjaan, dapt diukur dari : 

a. Pimpinan selalu mengutamakan pekerjaan yang berkualitas dalam 

mendorong pegawainya. 

b. Pegawai selalu berusaha mempertahankan kualitas pekerjaan. 

c. Pimpinan selalu aktif memberikan araha kepada pegawainya untuk 

meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja. 

d. Hasil pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan substasi dari pekerjaan 

itu sendiri. 

2. Kualitas Pekerjaan 
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Kualitas pekerjaan adalah jumlah pekerjaan atau pelayanan yang telah 

dilakukan oleh pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM Kota Tanjungpinang, dapat diukur dari : 

a. Waktu yang diberikan pimpinan sering melebihi waktu yang 

digunakan. 

b. Pekerjaan yang ditugaskan dapat terselesaian tanpa adanya perbaikan. 

c. Jumlah pegawai yang ada sekarang sesuai dengan volume pekerjaan 

yang ada. 

d. Pegawai mampu meyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang relative 

singkat. 

3. Ketetapan Waktu 

Ketetapan waktu adalah kesesuain antara waktu yang telah ditetapkan 

dengan waktu pelaksanaan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan oleh 

pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang, dapat diukur dari : 

a. Pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

b. Pimpinan biasa memberikan tugas yang relatif singkat. 

c. Pegawai mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dari waktu 

yang ditentukan. 

d. Pimpinan memberikan waktu untuk memperbaiki jika terdapat 

kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas. 

4. Kebutuhan akan pengawasan 

Kebutuhan akan pengawasan adalah perlu atau tidaknya pengawas atau 

supervisor terhadap pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 
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dan UMKM Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan pekerjaan atau 

pelayanan, dapat diukur dari : 

a. Pimpinan sering memberikan bimbingan dan arahan untuk bekerja 

tepat waktu, dan memberika sanksi dan teguran bila melanggar. 

b. Pimpinan sering memberikan pengawasan atau control dalam 

menjalankan pekerjaan/tugas. 

c. Pekerjaan akan terselesaikan lebih baik jika ada pengawasan dari 

atasan/kepala bagian. 

d. Pengawasan pimpinan terhadap aktivitas kerja pegawa. 

5. Hubungan antar pribadi 

Hubungan antar pribadi adalah kemampuan pegawai Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang dalam menjalani 

hubungan kerja baik pada unit kerjanya atau unit kerja lainnya, dapat 

diukur dari : 

a. Hubungan kerja pegawai dengan rekan kerja di unit kerja 

b. Hubungan kerja dengan pimpinan baik dan tidak kaku. 

c. Dalam menyelesaikan pekerjaan/tugas, pegawai sering melibatkan 

rekan kerja di unit kerja. 

d. Dalam meyelesaikan suatu pekerjaan/tugas akan lebih baik jika 

dikerjakan secara bersama dengan pegawai lainnya. 

1.4.6 Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat deskriptif kuantitatif, 

yaitu penelitian untuk mengetahui nilai variable mandiri.  Menurut Sugiyono 

(2009:11) menjelaskan bahwa: 
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“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain.” 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah 

yang diteliti, menginterprestasikan serta menjelaskan data secara 

sistematis. 

Selanjutnya kuantitatif merupakan jenis data yang berupa angka atau 

data kualitatif yang di angkakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

sugiyono (2009:14) bahwa “data kuantitatif merupakan data yag berbentuk 

angka atau data kualitatif yang diangkakan.” 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa masalah 

Kinerja Pegawai dalam memberikan pelayanan merupakan konsep yang 

abstrak atau fenomena sosial yang perlu diteliti untuk mengetahui 

hubungan pada variable tersebut dengan menggunakan penelitian 

deskriptif. 

Dasar penelitian yang digunakan adalah survei. Penelitian survei 

merupakan salah satu dasar penelitian yang ditujukan pada sejumlah besar 

individu atau kelompok yang tidak bisa ditelaah secara intensif, 

mendalam, mendetail, dan komperehensif serta hanya ditujukan pada 

variable yang jumlahnya terbatas/ditujuka hanya pada beberapa variable 

saja, mengingat unit yang ditelaah dalam jumlah besar serta hanya diambil 

dari sampel tertentu yang dapat digeneralisasikan. Penelitian ini ditempuh 

dengan mengumpulkan informasi dari responden dengan memberikan 

kusioner kepada para responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan penelitian. 
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Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan 

data tentang kinerja pegawai kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang yang kemudian hasilnya 

dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana kenyataan di 

lapangan. 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan pada kantor Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. Alasan penulis 

memilih lokasi penelitian tersebut adalah : 

a. Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Kota Tanjungpinang merupakan penyusun arah kebijakan 

pembangunan ekonomi Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan 

perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi Kerakyatan. 

b. Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Kota Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan berhubungan 

langsung dengan khalayak ramai. 

c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang merupakan instansi pemerintah penggerak roda 

ekonomi Kota Tanjungpinang. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Sanapiah (2009:53) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Berkenaan dengan itu, yang menjadi 
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populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kotan Tanjungpinang yang berjumlah 

40 orang. 

Table 1 

Daftar Populasi dan Sampel 

 

No Bidang/Sub Bagian Populasi (orang) 

1. Kepala Dinas 1 

2. Sekretariat 10 

3. Bidang Perindustrian 8 

4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri 7 

5. Bidang Perdagangan Luar Negeri 6 

6. Bidang Koperasi dan UMKM 8 

Jumlah 40 

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Kota Tanjungpinang Tahun 2014 

b. Sampel  

(Sugiyono. 2007:96) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan merupakan 

subjek dari populasi. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik 

Purposive Sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono. 2004:96) 

Berdasarkan pendapat di atas, maka sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 40 orang dengan rumus Slovin 



 

40 
 

n = 
N

1+Ne2
 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ikuran populasi 

E = sampling error (tingkat kesalahan) 

1.4.7 Sumber dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu, data yang diperoleh melalui hasil penelitian 

langsung tehadap ojeknyang diteliti.Data tersebut diperoleh melalui 

metode observasi dan hasil kuesioner dari responden pegawai Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung yang melengkapi primer 

atau data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, 

dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, tulisan-tulisan, hasil-hasil 

penelitian mengenai komitmen organisasi dan kinerja yang dianggap 

relevan dengan penelitian ini. 

1.4.8 Teknik dan Alat Pengumpul Data 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data, fakta dan 

informasi di lapangan, penulis menggunakan teknik dan alat 

pengumpul data sebagai berikut : 

a. Kuesioner 

Kuesioner yaitu mengumpulkan data dengan memberikan daftar 

pertanyaan kepada responden secara tertulis sebagai subjek yang dibutuhkan 
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memberikan gambaran kegiatan maupun data yang diperlukan dalam 

penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengukuran 

dengan menggunakan skala likert. Seperti yang dikemukakan Sugiyono 

(2009:107) bahwa skala likert digunakan unyuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsiseseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban diberi skor : 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju/Sering Sekali/ Sangat Sesuai 1 

Setuju/Sering/Sesuai 2 

Tidak Setuju/ Jarang/Cukup Sesuai 3 

Sangat Tidak Setuju/ Jarang Sekali/Tidak 

Sesuai 

4 

 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengamatan dan pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan dilakukan 

secara langsung atau dengan mengadakan peninjauan dari dekat ke 

tempat sumber data (Sugiono, 2007:102) 

Dalam melakukan observasi di Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang, alat bantu 

yang digunakan adalah alat indra (penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba dan pengecap) atau dapat dikatakan sebagai 

pengamatan langsung untuk memperoleh data tentang kualitas 

pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu dalam mengerjakan 
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tugas, kebutuhan akan pengawasan dan hubungan antar pribadi 

pegawai kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM Kota Tanjungpinang. 

1.4.9 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisi data yang telah terkumpul, digunakan teknik 

analisi dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan 

table-tabel frekuensi yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam 

bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

umum, hasilnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran 

mengenai kinerja pegawai pada kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. Terhadap data yang telah 

diperoleh melalui kuesioner, selanjutnya dipastikan jawaban responden 

berdasarkan total skor masing-masing jawaban. Dari data tersebut, 

dilakukan analisis deskriftif melalui perhitungan persentase dan sistem 

skor untuk mengetahui komposisi jawaban responden. 

Tabel. 1.1 

Klasifikasi Skor 

No Kategori Skor 

1 Sangat baik / sangat terampil / sangat mudah / sangat 

terjangkau / sangat sesuai / sangat jelas / sangat memadai / 

sangat sopan & ramah / sangat adil / sangat nyaman / 

sangat disiplin / sangat mampu / sering sekali 

4 

2 Baik / terampil / mudah / terjangkau / sesuai / jelas / 

memadai / sopan & ramah / adil / nyaman / disiplin / 

3 
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mampu / sering 

3 Cukup Baik / cukup terampil / cukup mudah / cukup 

terjangkau / cukup sesuai / cukup jelas / cukup memadai / 

cukup sopan & ramah / cukup adil / cukup nyaman / cukup 

disiplin / cukup mampu / jarang 

2 

 

4 Tidak Baik / tidak terampil / tidak mudah / tidak terjangkau 

/ tidak sesuai / tidak jelas / tidak memadai / tidak sopan & 

ramah / tidak adil / tidak nyaman / tidak disiplin / tidak 

mampu / jarang sekali 

1 

Sumber : Sugiyono (2005:97) 

Untuk mengetahui seberapa besar kinerja pegawai pada kantor Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang, 

penulis mencoba menghitung populasi yang merupakan jumlah dari 

keseluruhan obyek (satuansatuan/individu-individu) yang karakteristiknya 

hendak diduga (Djarwanto & Pangestu : 1998, 107).  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai 

Kantor kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Kota Tanjungpinang maka penulis membuat suatu ukuran yang mengacu 

pada klasifikasi skor di atas yaitu sebagai berikut : 

a. Sangat Tinggi  :   ≥ 71 % 

b. Tinggi    :   56 % - 70 % 

c. Rendah  :   41 % - 55 % 

d. Sangat Rendah :   ≤ 40 % 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang di angkat, atau dapat diartikan sebagai 

mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis atau kerangka konseptual 

yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk 

membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat  

hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. 
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2.1.1 Kinerja 

Dari segi institusional kinerja pegawai Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang berpedoman pada 

Peraturan  Walikota Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Uraian 

Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja, TUPOKSI 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang. Dimana instansi pelaksana dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya bertujuan untuk mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan mempunyai Kewenangan dibidang 

Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. 

Di Indonesia istilah kinerja populer digunakan pada mass-media 

yang memberikan padanan kata dalam bahasa Inggris yakni “performance”, 

yang merupakan kata benda (noun)  dimana salah satunya adalah “thing 

done” (sesuatu hasil yang telah dikerjakan). 

Dari tataran individual, keberhasilan kinerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor motivasi dan perilaku individu. Motivasi yang 

dilakukan untuk memperoleh kinerja yang baik adalah dengan memberikan 

imbalan dan sanksi serta tersedianya sarana prasarana atau fasilitas yang 

lengkap. Selain itu untuk meningkatkan kinerja para pegawai  dapat dilihat 

dari kemampuan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang diberikan. 

Pencapaian kinerja yang maksimal dapat terlaksana jika para 

pegawai telah menjalankan tugas sesuai dengan tugas, pokok yang sudah 

ditetapkan, ditambah lagi dengan adanya motivasi yang membantu dan di 

dukung dengan perilaku individu yang baik. Namun kinerja pegawai Kantor 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 
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Tanjungpinang masih kurang memuaskan, hal ini dipengaruhi oleh fasilitas 

ruangan yang kurang memadai dan masih ada beberapa pegawai yang kurang 

disiplin dalam menjalankan tugasnya yang kemudian berdampak pada tugas, 

pokok, fungsi dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota 

Tanjungpinang. Dengan demikian agar memperoleh kinerja yang optimal 

perlu adanya pembaharuan terhadap sarana dan prasarana serta motivasi yang 

kuat untuk meningkatkan kedisiplinan para pegawai. 

Penilaian terhadap kinerja merupakan faktor penting untuk 

meningkatkan kinerja pegawai. Bagian-bagian yang menunjukkan 

kemampuan pegawai yang kurang maksimal dapat diidentifikasi, diketahui 

sehingga dapat ditentukan strategi dalam meningkatkan kinerjanya. Faktor 

yang paling menarik dikaji atau diteliti dari variabel kinerja adalah 

kemampuan kerja pegawai. Kemampuan menunjukkan potensi seseorang 

untuk melakukan pekerjaan atau tugas. Potensi berkenaan dengan 

kemampuan fisik dan mental seseorang untuk melakukan tugas dan bukan 

apa yang akan dikerjakan orang tersebut. Kemampuan memainkan peran 

utama dalam perilaku dan prestasi individu. 

Menanggapi hal tersebut diatas, Mathis dan Jackson (2006:65) 

memberi arti performance atau kinerja : 

kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan 

kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing 

individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. 

 

 

 

Menurut Mangkunegara kinerja dikatakan bahwa: 

 

“Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas da kuantitas yang 

dicapai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. 
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Dengan demikian kinerja merupakan pencapaian tujuan organisasi 

dengan berdasarkan pada beberapa aspek fundamental. Istilah kinerja sering 

digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu 

maupun kelompok individu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah efektifitas dan efisiensi, menurut Prawirosentono, 1999:27 : 

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh 

mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila 

akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting 

dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan 

walaupun efektif dinamakan tidak efesien. Sebaliknya, bila 

akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan 

tersebut efesien. 

 

Dari beberapa pendapat yang dikemukan oleh beberapa ahli 

mengenai kinerja tersebut maka, diperoleh gambaran bahwa setiap pekerjaan 

yang efektif tentu juga efisien. Suatu pekerjaan itu dikatakan efektif jika 

proses yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diinginkan, sehingga dari 

beberapa konsep diatas dapat diperoleh pengertian kinerja yang dimaksudkan 

pada penelitian ini secara sederhana yang didefinisikan sebagai keberhasilan 

dari kegiatan administratif dalam mencapai tujuan tertentu, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian kinerja dalam penelitian ini adalah suatu hasil 

kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai yang dalam pelaksanaan 

tugas pekerjaan berdasarkan ukuran dan waktu yang telah ditentukan guna 

mewujudkan tujuan organisasi. 

Kemampuan kerja seseorang dipengaruhi oleh keterampilan, Kast 

dan Ronsenweig menyatakan bahwa keterampilan yang dimiliki seorang 

aparatur sekaligus administrator meliputi keterampilan teknis, kemanusiaan, 

serta kemampuan konseptual yang selanjutnya dinyatakan sebagai berikut 

keterampilan teknis mempunyai arti cakap dan pakar dalam bidang tertentu, 
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beberapa metode, proses-proses, prosedur-prosedur atau teknik pelaksanaan 

yang disebut kemampuan untuk bekerja secara efektif sebagai anggota 

kelompok yang harus dimiliki oleh aparat, sebagai aparat tidak mungkin 

bekerja sendiri dalam seluruh proses penyelesaian pekerjaan. Keterampilan 

konseptual yang biasa disebut sebagai manajemen skills dijabarkan sebagai 

kemampuan aparat terhadap organisasi (Kast dan Ronsenweig, 1985, 241) 

Sedangkan kecakapan interpersonal disini merupakan kemampuan 

yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja dengan team work atau kelompok 

kerja yakni dalam bekerjasama dengan sesama anggota organisasi. Hal ini 

penting sekali karena jika menutup diri maka tidak akan mencapai hasil kerja 

yang maksimal. Jadi kemampuan dalam berkomunikasi mengeluarkan ide, 

pendapat bahkan di dalam penerimaan ide maupun saran dari orang lain dapat 

menjadi factor keberhasilan pelaksanaan tugas yang baik. 

Stephen P. Robbins dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan 

bahwa lingkungan fisik dan rancangan ruang kerja berhubungan dengan 

kinerja pegawai. Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan fasilitas 

kerja adalah lingkungan fisik dan rangsangan ruang kerja. Dalam dan dari 

dirinya sendiri kondisi kerja fisik dan rancangan tempat kerja tampaknya 

tidak memiliki dampak motivasional yang hakiki terhadap orang. Dengan 

kata lain, hal itu tidak menyebabkan orang bergabung dalam perilaku 

spesifik, tetapi itu dapat membuat perilaku tertentu lebih mudah atau lebih 

sulit untuk dijalankan. Dalam hal ini, efektivitas dari orang mungkin 

ditingkatkan atau dikurangi. Dengan demikian barangkali paling akurat untuk 

berfikir tentang variabel-variabel yang sudah kita bahas dalam bagian ini 
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sebagai yang memudahkan atau menghambat peluang bagi karyawan untuk 

mengoptimalkan kinerja mereka.  

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas dapat 

dirumuskan yang dimaksud dengan kemampuan pegawai dalam penelitian di 

sini adalah semua potensi atau keadaan yang ada dalam diri seseorang baik 

potensi intelektual maupun potensi fisik yang merupakan perwujudan dari 

pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman, untuk dapat menyelesaikan 

suatu pekerjaan secara berhasil guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2.1.2 Kinerja Pelayanan 

 Kinerja Pelayanan yang optimal merupakan bentuk penilaian dari 

fungsi – fungsi manajemen SDM. Kinerja merupakan suatu standar pekerjaan 

yang membandingkan tindakan – tindakan khusus dengan sekumpulan 

kepercayaan, kebijaksanaan, aturan, kebiasaan serta hal – hal lainnya yang 

menghasilkan output dari pekerjaan yang dilakukan. 

2.1.3 Kemampuan Kerja 

Dilihat dari sudut pandang manajemen diketahui bahwa orang-orang 

mempunyai kemampuan dan kecakapan yang berbeda. Menurut Gibson 

Ivancevish & Donnelly (1996 : 54) Kemampuan adalah sifat yang dibawa 

lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaan. 

Sedangkan menurut Robbin (1996:82). Kemampuan merupakan kapasitas 

seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 

Kemampuan - kemampuan keseluruhan dari seorang individu pada 

hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor teknis: Kemampuan intelektual 

dan kemampuan fisik (Stephen R. Robbin, 1996 : 82). 
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…….Kemampuan Intelektual Adalah kemampuan yang diperlukan 

untuk kegiatan mental. Dimensi Kemampuan Intelektual, 

Kecerdasan Numeris : Kemampuan untuk berhitung dengan cepat 

dan tepat. 

……...Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan 

dan ketrampilan serupa. 

Menurut pengertian di atas, kemampuan teknis yang dimaksud 

bahwasannya seorang pegawai dalam melaksanakan tugas organisasi harus 

mampu dalam penguasaan prosedur kerja dan dapat menggunakan alat-alat 

yang ada untuk menunjang kelancaran pekerjaan serta penguasaan terhadap 

metode kerja yang ada. 

.Dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja sebuah organisasi itu 

sangat penting baik yang proses maupun hasil, baik para karyawan maupun 

organisasi, khususnya organisasi publik/pemerintah guna  mengetahui apakah 

kinerja yang dilakukan karyawan itu sudah memenuhi harapan atau 

sebaliknya. Dengan penilaian tersebut dapat diketahui pengukuran kinerja, 

menurut Gibson et.al (1995: 18) dapat dilakukan berdasarkan waktu: 

1) Waktu jangka pendek 

a) Produksi 

b) Mutu (kualitas) 

c) Efisiensi dan fleksibilitas 

2) Waktu jangka menengah 

b) Persaingan 

c) Pengembangan 
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3) Waktu jangka panjang adalah merupakan kelangsungan hidup 

suatu organisasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini untuk 

mengukur kinerja, penulis akan menggunakan indicator - indikator sebagai 

berikut: 

a. Kualitas. 

b. Kuantitas. 

c. Kerjasama. 

d. Inisiatif. 

e. Kehandalan/tanggung jawab. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang 

Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang 

terletak di koordinat 00
 lintang utara dan 1040 bujur timur, tepatnya di Pulau 

Bintan. Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun menjadi salah 

satu pusat pertumbuhan perekonomiannasional dengan tetap mempertahankan 

nilai-nilai Budaya Melayuyang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, 

berakhlak mulia, dan ramah lingkungan. 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa 

penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang, yang 

secara umum keberadaan lembaga ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri sesuai 

dengan amanat UUD 1945 maka, Pemerintah Daerah mengurus sendiri 

urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dari tugas pembantuan, 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta 

peningkatan daya saing daerah. 

Dengan Otonomi Daerah diharapkan terjadi peningkatan pelayanan 

publik sekaligus memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan itu 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 
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Tanjungpinang merupakan salah satu bagian dari Perangkat Pemerintah 

Daerah yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan, 

peningkatan pelayanan, peningkatan daya saing daerah serta menciptakan 

Koperasi dan UMKM yang mandiri menuju masyarakat sejahtera. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana 

pemerintahan yang baik (Good Governance) Pemerintah Daerah dibidang 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang mengkaitkan 

dengan Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang serta TUPOKSI kerja dalam 

terwujudnya Pelaku Usaha Industri Perdagangan yang berdaya saing serta 

Koperasi dan UMKM yang mandiri menuju masyarakat sejahtera. 

A. Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang Terkait Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang 

Visi Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu”TANJUNGPINANG 

YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK MULIA, BERWAWASAN 

LINGKUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, 

TRANSPARAN, AKUNTABEL SERTA MELAYANI ”Berdasarkan Misi 

Pemerintah KotaTanjungpinangyang terkait dengan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang yaitu : 

Misi ke - 2 : Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi 

lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan 
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Misi ke - 4 : Membangun pemerintahan yang bersih, transparan dan 

akuntable yang berorientasi pada pelayanan publik. 

Misi ke - 5 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha 

dengan mengutamakan keunggulan komparatif Kota 

Tanjungpinang. 

Misi ke - 7 : Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya pemuda dan 

olah raga. 

Misi ke - 8 : Melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan dengan 

penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, serta 

pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan 

yang berkelanjutan. 

B. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan 

UMKM Kota Tanjungpinang 

Visi 

“TERWUJUDNYA PELAKU USAHA INDUSTRI 

PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING, SERTA  KOPERASI 

DAN UMKM MANDIRI MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA“ 

Misi 

1. Meningkatkan Kualitas Aparatur INDAGKOP dan UMKM Kota 

Tanjungpinang yang handal melalui pendidikan dan pelatihan 

2. Meningkatkan Profesionalisme Pelaku Usaha Kota 

Tanjungpinang yang mandiri serta berdaya saing 
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3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor INDAGKOP 

dan UMKM yang bertumpu kepada Ekonomi Kerakyatan dan 

Berwawasan Lingkungan. 

4. Mendorong Pertumbuhan Usaha INDAGKOP dan UMKM 

melalui Pola Kemitraan. 

5. Mendorong Minat Pelaku Usaha INDAGKOP dan UMKM untuk 

Menerapkan Teknologi Tepat Guna dan Informasi Teknologi 

(IT). 

6. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perdagangan Dalam dan 

Luar Negeri yang Efektif dan Efisien. 

7. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha 

Berdasarkan Peraturan yang Berlaku. 

8. Meningkatkan Peluang Investasi bagi Dunia Usaha dalam Era 

Perdagangan Bebas / Globalisasi. 

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

Tujuan 

1. Mewujudkan Kelembagaan, SDM Aparatur dan Pelaku Usaha 

Indagkop dan UMKM yang Berkualitas. 

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berbasis Ekonomi 

Kerakyatan dan Berwawasan Lingkungan. 

3. Meningkatkan Kerjasama  Pelaku Usaha Indagkop UMKM dan 

Lembaga Terkait. 
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4. Terwujudnya ketertarikan Pelaku Usaha dalam Penggunaan dan 

Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Informasi Teknologi 

(IT). 

5. Terwujudnya Sarana dan Sistem Perdagangan yang Efektif dan 

Efisien. 

6. Mewujudkan Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara 

Konsumen dan Pelaku Usaha. 

7. Meningkatkan Ketersediaan Informasi Produk pada Pasar 

Potensial sehingga Terciptanya Peluang Investasi. 

Sasaran 

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Indagkop dan UMKM pada 

Tahapan Pembinaan dan Pengembangan Usaha. 

2. Meningkatnya Kemampuan Aparatur yang Profesional dan 

memiliki Kompetensi. 

3. Meningkatnya Kemampuan Pelaku Usaha Indagkop UMKM yang 

memiliki Kreativitas dan Inovasi serta bertanggungjawab. 

4. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang. 

5. Meningkatnya Pengembangan Sentra Ekonomi Potensial. 

6. Meningkatnya Partisipasi dan Peran Aktif Pelaku Usaha untuk 

mengembangkan Pola Kemitraan.  

7. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Pendukung dalam 

mengimplementasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Pelaku 

Usaha. 
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8. Meningkatnya Penggunaan dan Penerapan Sistem Informasi 

Teknologi (IT). 

9. Tersedianya Pasar yang Tertata Rapi, Bersih dan Nyaman. 

10. Meningkatnya Pengawasan terhadap Barang dan Jasa yang 

Beredar. 

11. Meningkatnya Pengelolaan, Fasilitasi dan Pengembangan Barang 

dan Jasa. 

12. Meningkatnya Konsumen yang Cerdas dan Mandiri. 

13. Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

14. Meningkatnya Ketertarikan Konsumen terhadap suatu Produk 

Lokal. 

15. Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri. 

16. Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kepada Dunia Usaha 

Mengenai Peluang Ekspor untuk Produk-produk Tertentu. 

D. Strategi Dan Kebijakan  

Strategi 

1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Profesionalitas Aparatur 

dan Pelaku Usaha. 

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Usaha 

yang Mandiri dan Berwawasan Lingkungan. 

3. Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Terkait. 

4. Peningkatan Ketersediaan, Penggunaan dan Penerapan Teknologi 

Tepat Guna (TTG) dan Informasi Teknologi (IT). 
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5. Peningkatan Sarana, Pengawasan, Pengelolaan dan 

Pengembangan Barang dan Jasa yang Efektif dan Efisien. 

6. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha. 

7. Peningkatan Promosi dan Peluang Investasi melalui Penjualan, 

Ketertarikan Konsumen, dan Penggunan Produk Dalam 

Negeri/Lokal. 

Kebijakan 

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Tanjungpinang 

melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

adalah untuk Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berbasis pada 

Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah serta Rekayasa 

Teknologi, dengan Fokus Kebijakan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi, Kinerja Aparatur dan 

Kreativitas serta Inovasi Pelaku Usaha. 

2. Meningkatkan Struktur Perekonomian Daerah dan Produktivitas 

Industri melalui Pengembangan Potensi dan Peningkatan Produk 

Unggulan Daerah yang memiliki Daya Saing, Keunggulan 

Kompetitif dan Ramah Lingkungan. 

3. Pengembangan Usaha melalui Pola Kemitraan dan Koordinas 

dengan Pihak Terkait. 

4. Meningkatkan Kualitas Produk sector Industri, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM melalui Pemanfaatan Teknologi. 

5. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendukung dan Pengawasan 

Barang dan Jasa yang Beredar. 
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6. Meningkatkan Kepastian Perlindungan Konsumen dan Pelaku 

Usaha. 

7. Meningkatkan Promosi Produk Unggulan Daerah di Dalam dan 

Luar Negeri. 

E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang 

Berdasarkan Peraturan  Walikota Tanjungpinang Nomor 47 

Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja, TUPOKSI Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang adalah 

sebagai berikut : 

A. Tugas Pokok 

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan 

Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang 

PerindagKop dan UMKM. 

B. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

DisDinas Perindagkop dan UMKM Kota Tanjungpinang 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Dinas 

Perindagkop dan UMKM Kota Tanjungpinang; 

2. Pemberian layanan di bidang Dinas Perindagkop dan UMKM 

Kota Tanjungpinang; 
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3. Pembinaan Pelaksanaan tugas dibidang Dinas Perindagkop dan 

UMKM Kota Tanjungpinang; 

4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi. 

C. Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 47 

Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 

Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota 

Tanjungpinang terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan 

pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Dinas Perindagkop dan 

UMKM Kota Tanjungpinang. 

2. Sekretariat  : 

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi 

pelayanan penunjang teknis dan administrasi kesekretariatan, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan serta 

evaluasi program dilingkunganDinas Perindagkop dan UMKM 

Kota Tanjungpinang. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
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a) penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; 

b) pelayanan adminsitrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi 

administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan; 

c) pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

d) pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan Dinas; 

e) pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Dinas; 

f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

kesekretaiatan; 

g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Selain Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat mempunyai Sub 

Bagian yang terdiri dari : 

a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

3. Bidang Perindustrian 

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan, 

mengoordinasikan, membina dan mengembangkan industri 

pangan, kimia, bahan bangunan kerajinan dan sandang.Untuk 

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a) perumusan kebijakan teknis Bidang perindustrian sesuai visi 

dan misi Dinas; 
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b) penyusunan program kerja bidang perindustrian sesuai visi 

dan misi Dinas; 

c) pengoordinasian rencana kerja bidang perindustrian secara 

berjangka sesuai visi dan misi; 

d) pengoordinasian dan perindustrian tugas lingkup bidang 

perindustrian sesuai bidang tugasnya; 

e) penyusunan kegiatan operasional di bidang perindustian; 

f) pengoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas 

bawahan; 

g) pemberian petunjuk teknis administrasi dan operasional 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

h) pengoordinasian kegiatan teknis dengan instansi terkait; 

i) pelaksanaan dan pengembangan kegiatan perindustrian; 

j) pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan sarana 

perindustrian; 

k) pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu, 

diversifikasi, pencapaian stándar pengawasan mutu, 

diversifikasi produk dan inovasi produk; 

l) pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring serta 

pemantauan penanggulangan dan pencegahan 

pencemarannya; 

m) pemberian pelayanan umum masyarakat di bidang 

Perindustrian; 

n) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

dalam lingkup tugasnya, pemberian petunjuk teknis dan 
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administrasi kepada penyelenggaraan pameran (event 

organizer); 

o) penyusunan jadwal kegiatan promosi daerah dan nasional; 

p) penyampaian bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang 

tugasnya; 

q) penyelenggaraan bantuan askes pemasaran dan memfasilitasi 

akses permodalan; 

r) pembinaan bimbingan teknis, keterampilan dan desain serta 

pemasaran para pengrajin sektor perindustrian; dan  

s) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Selain Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat mempunyai Sub 

Bagian yang terdiri dari : 

a. Seksi Pengembangan Industri Pangan Kimia dan Bahan 

Bangunan. 

b. Seksi Kerajinan dan Sandang 

4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri 

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas DisDinas Perindagkop dan UMKM 

Kota Tanjungpinangdi bidang perdagangan dalam negeri. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan  

fungsi: 

a) perumusan pelaksanaan teknis pemberian pembinaan dan 

pengembangan bagi usaha perdagangan dalam negeri; 
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b) pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis 

pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan 

serta di bidang kemetrologian dan perlindungan konsumen; 

c) pelaksanaan pengkajian dan analisis iklim usaha; 

d) perumusan dan penyiapan bahan fasilitas promosi 

perdagangan dalam negeri; 

e) pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan; 

f) pelaksanaan konsultasi dengan instansi pembinaan teknis dan 

pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi teknis 

lainnya; dan 

g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Selain Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat mempunyai Sub 

Bagian yang terdiri dari : 

a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan 

b. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen 

5. Bidang Perdagangan Luar Negeri 

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok 

melaksanakan  sebagian tugas dinas di bidang perdagangan luar 

negeri.Untuk melaksanakan tugas pokok sebgaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bidang Perdagangan Luar Negeri 

menyelenggarakan fungsi: 

a) penyusunan program kerja perdagangan luar negeri; 

b) perumusan bahan kebijakan operasional perdagangan 

internasional dalam rangka pelaksanaan pembinaan iklim 
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usaha, pemantapan keterkaitan antar dunia usaha dan antar 

sektor serta peningkatan kerjasama dalam dunia usaha; 

c) perumusan bahan petunjuk teknis  dalam rangka pengelolaan, 

fasilitasi pengembangan ekspor dan non industri; 

d) perumusan bahan informasi mengenai pemberian bimbingan, 

penghargaan serta petunjuk teknis dalam rangka perintisan  

dan pengembangan pasar luar negeri; 

e) perumusan bahan peningkatan kemitraan antar pengusaha 

dan melaksanakan kegiatan perdagangan internasional; 

f) perumusan bahan peningkatan kemampuan pengusaha dalam 

melakukan transaksi dan pemasaran ke luar negeri; 

g) pelaksaanaan pengendalian pengadministrasian Surat 

Keterangan Asal (SKA); 

h) perumusan bahan fasilitasi dan pengembangan promosi 

dagang luar negeri; 

i) perumusan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu 

barang ekspor; 

j) pengendalian penyebarluasan informasi perdagangan 

internasional; 

k) perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pengelolaan 

administrasi izin ekspor dan pengendalian ekspor, izin impor 

serta pengendalian impor; 

l) pelaksanaan perumusan bahan pemantauan evaluasi dan 

pelaporan yang berkaitan dengan tugas perdagangan luar 

negeri; 
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m) penyelenggaran koordinasi dengan unit dinas terkait; dan 

n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Selain Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat mempunyai Sub 

Bagian yang terdiri dari : 

a. Seksi Ekspor 

b. Seksi Impor 

6. Bidang Koperasi dan UMKM 

Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Koperasi dan 

UMKM. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bidang Koperasi dan UMKM menyelenggarakan  fungsi: 

a) perumusan kebijakan teknis dibidang perkoperasian dan 

UMKM; 

b) pelaksanaan urusan otonomi daerah dibidang perkoperasian 

dan UMKM; 

c) pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perkoperasian dan 

UMKM; 

d) pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas; dan 

e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi.  

Selain Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat mempunyai Sub 

Bagian yang terdiri dari : 

a. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi 
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b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM 

c. Seksi Pemasaran UMKM 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

a) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis 

operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM. 

b) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. 

c) UPTD dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai 

dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d) Pembentukan UPTD serta organisasi dan tata kerjanya dapat 

dibentuk dengan Peraturan Walikota. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan sebagai tugas penyelenggaraan pekerjaan dan 

kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan.Kelompok Jabatan Fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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Gambar 3.1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Keadaan Organisasi dan Pegawai 

Untuk mengetahui keadaan pegawai Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang terdapat 40 (Empat 

Puluh) orang PNS yang Gambaran Umum nya dapat dilihat melalui table 3.2 

berikut ini: 
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Tabel 3.2 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

 

No Pangkat / Golongan Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

12 

Pembina Utama Muda (IV/c) 

Pembina Tk.I (IV/b) 

Pembina ( IV/a) 

Penata Tk.I (III/d) 

Penata (III/c) 

Penata Muda Tk.I (III/b) 

Penata Muda (III/a) 

Pengatur Tk.I (II/d) 

Pengatur (II/c) /  

Pengatur Muda Tk.I (II/b) 

Pengatur Muda (II/a) 

Juru ( I/c ) 

1 

- 

3 

1 

2 

5 

9 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

11 

3 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

2 

3 

7 

3 

7 

4 

- 

1 

1 

- 

1 

5 

- 

3 

10 

3 

13 

- 

- 

4 

1 

- 

1 

4 

2 

1 

11 

8 

7 

- 

1 

5 

- 

- 

Jumlah 28 31 30 40  
 
Sumber : Urusan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang 

Dalam mendukung tugas rutin dan kegiatan pada Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang 

didukung oleh 11 (Sebelas) orang Honorer / PTT, Gambaran umum nya 

adalah pada table 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 

Jumlah Pegawai Honorer berdasarkan Pendidikan 

 

No Pendidikan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pasca Sarjana ( S.2 ) 

Sarjana (S.1) 

Diploma III 

S M A 

S M P 

- 

3 

- 

6 

1 

- 

3 

- 

8 

1 

- 

4 

3 

14 

2 

- 

2 

1 

8 

- 

- 

2 

1 

8 

- 
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Jumlah 9 12 23 11 11 

 

Untuk menduduki suatu jabatan struktural dan penempatan tugas dan 

fungsi yang tepat maka berikut dijabarkan Gambaran Umum mengenai 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang pendidikan dan penjenjangan 

DIKLAT, dapat dilihat pada table 3.4 dan table 3.5 

Tabel 3.4 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Pendidikan 

 

No Pendidikan  
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sarjana (S.2) 

Sarjana (S.1) 

Diploma III 

S M A 

S M P 

- 

20 

4 

11 

2 

- 

23 

5 

13 

2 

- 

25 

7 

18 

3 

4 

29 

1 

17 

- 

8 

22 

1 

9 

- 

Jumlah 37 43 53 51 40 

 

Tabel 3.5 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Penjenjangan 

 

No Diklat 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. 

2. 

3. 

Diklat Spamen / Pim II 

Diklat Spama / Pim III 

Diklat Adum / Adumla / Pim 

IV 

1 

4 

5 

1 

6 

4 

1 

8 

7 

1 

6 

12 

1 

6 

12 

 Jumlah 10 11 16 19 19 

 

G. Program Kerja 

Pogram dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan UMKM Kota Tanjungpinang dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, 

berikut beberapa diantaranya : 
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1. Kegiatan Operasi Pasar 

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 928.480.000,-dan 

terealisasi sebesar Rp. 897.959.425,- atau 97 % yang digunakan untuk biaya 

kegiatan Operasi Pasar Tahun Anggaran 2014. Hasil yang dicapai / outcome 

dari kegiatan ini adalah tercukupinya kebutuhan sembako murah bagi 

masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.6 

Kegiatan Operasi PasarTahun Anggaran 2014 

 

Kegiatan Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilaksanakan Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang secara 

rutin setiap tahunnya.Untuk Tahun Anggaran 2014 ini kegiatan Operasi Pasar 

dilaksanakan sedikit berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, dimana pada 

tahun ini diberlakukan sistim kupon, hal ini dilakukan untuk menghindari 

pembelian secara berulang-ulang bagi pembeli yang sama.Selain sistem 

kupon Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang juga melaksanakan kegiatan ini dengan sistim subsidi 

sehingga pemerintah Kota Tanjungpinang hanya menganggarkan dana subsidi 

sebesar ± 35% dari harga pasar sedangkan bahan kebutuhan pokok yang akan 

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 928.480.000,- 897.959.425,- 

2. Keluaran Tersedianya Sembako 

dengan Harga Murah 

4 Kecamatan 4 Kecamatan 

3. Hasil Tercukupinya 

Kebutuhan Sembako 

Murah bagi 

Masyarakat 

100 % 100 % 
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dijual ke masyarakat dikemas dalam bentuk paket sembako.Kegiatan 

dilaksanakan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap1 (pertama) dilaksanakan pada 

saat bulan puasa untuk persiapan menyambut hari raya Idul Fitri bagi umat 

muslim dan tahap 2 (dua) pada bulan Desember untuk menyambut hari raya 

Natal bagi umat kristiani.      

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Operasi Pasar ini adalah untuk 

membantu seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang umumnya, tetapi lebih 

diutamakan bagi masayarakat kurang mampu dalam menghadapi bulan puasa 

dan hari Raya Idul Fitri dikarenakan pada bulan tersebut harga kebutuhan 

pokok masyarakat meningkat dan harga mulai merangkak naik sehingga 

beban hidup masyarakat juga semakin tinggi. 

Pendistribusian kupon pembelian dilakukan seminggu sebelum 

pelaksanakan kegiatan dimulai melalui kelurahan masing-masing (18 

kelurahan) sejalan dengan pendistribusian barang kebutuhan pokok yang akan 

dijual. 

Sedangkan untuk pendistribusian paket bahan kebutuhan pokok sesuai 

dengan jumlah kupon yang ada dengan total paket 7.150 paket. Pelaksanaan 

kegiatan Operasi Pasar Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menyambut hari 

Raya Idul Fitri 1435 H dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 19 Juli 2014 

Sementara pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Tahap Kedua 

dilaksanakan menjelang menyambut hari raya Natal bagi umat kristiani yaitu 

pada tanggal 8 s/d 20 Desember 2014. 

2.  Kegiatan Kajian Potensi Metrologi Legal Kota Tanjungpinang 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.325.612.000,-dan terealisasi 



 

73 
 

sebesar Rp. 292.215.000,- atau90 % yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

Kajian Potensi Metrologi Legal Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan 

dengan cara lelang karena pagu anggarannya diatas Rp. 200.000.000,- dan 

menggunakan jasa konsultansi penelitian. Hasil yang dicapai/outcome dari 

kegiatan ini adalah Terbentuknya Wadah Kajian Potensi Metrologi Legal 

Kota Tanjungpinang. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.7 

Kegiatan Kajian Potensi Metrologi Legal Kota Tanjungpinang 

Tahun Anggaran 2014 

 

 

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur – mengukur secara 

luas. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan – satuan 

ukuran, metoda – metoda pengukuran dan alat – alat ukur, yang menyangkut 

persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang – Undang yang 

bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.   

Dari definisi tersebut bahwa untuk dapat mencapai terlaksananya bidang 

kemetrologian yang baik dan benar terdapat banyak faktor – faktor yang 

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 325.612.000,-         292.215.000,- 

2. Keluaran Tersusunnya 

Dokumen Kajian 

Potensi Metrologi 

Legal Kota 

Tanjungpinang 

4  Dokumen 4  Dokumen 

3. Hasil Terbentuknya 

Wadah Kajian 

Potensi Metrologi 

Legal Kota 

Tanjungpinang 

100 % 100 % 
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saling berkaitan satu dengan lainnya.Salah satu faktor tersebut adalah 

performance atau kemampuan dari alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP) yang mana hal ini adalah sebagai tolok ukur 

kebenaran dan ketelitian pengukuran. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 perlu kiranya 

Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi atas 

kemajuan Metrologi secara Nasional. Terbitnya Undang undang no 28 tahun 

2009 tentang pajak dan retribusi daerah , yang ditindaklanjuti oleh terbitnya 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi 

Umum Jenis Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, sementara perangkat 

UPTD Metrologi Kabupaten/Kota yang berwenang dalam pelaksanaan tera 

dan tera ulang serta menarik retribusi tersebut belum dibentuk di Kota 

Tanjungpinang.  Maka dari itu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan UMKM Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran 2014 merencanakan 

pekerjaan Pembuatan Dokumen Kajian Potensi Metrologi Legal. 

Maksud dari pekerjaan ini adalah membuat dokumen kajian yang 

meliputi panduan kerja UPTD Metrologi Legal, SDM dan peralatan serta 

aturan – aturan lain yang mendukung berjalannya UPTD sedangkan 

Tujuannya adalah tingkat pemanfaatan kemetrologian daerah dalam 

perlindungan konsumen serta tingkat pemahaman konsumen terhadap alat 

ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Hasil akhir yang 

diharapkan dalam pekerjaan ini (keluaran) adalah tersusunnya Dokumen 

Kajian Potensi Metrologi Legal. 

Ruang lingkup wilayah dari kegiatan Kajian Potensi Metrologi Legal 

adalah sektor perdagangan yang berada di Kota Tanjungpinang Provinsi 
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Kepulauan Riau. 

Ruang lingkup kegiatan meliputi hal-hal sebagai berikut:  

1. Persiapan Pekerjaan persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan 

kegiatan Kajian Potensi Metrologi Legal Kota Tanjungpinang.  

Persiapan penyusunan pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan 

pekerjaan, instrument-instrumen yang digunakan, dan penelaahan 

materi pekerjaan yang tertuang dalam proposal, literatur, tanggapan 

atas TOR, dan apresiasi terhadap tujuan dan sarana pekerjaan, dan 

penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan.  

a. Persiapan teknis seperti penyiapan daftar isian, model analisis 

dan instrumen yang akan digunakan, model atau desain analisis 

yang dapat digunakan dilapangan.  

b. Penyusunan usulan teknis dan biaya yang terdiri antara lain; 1) 

Usulan teknis dengan penjelasan terinci tentang metodologi 

pelaksanaan, tahapan kegiatan, waktu penjelasan dan lain- lain.  

2) Usulan biaya dengan rincian biaya pada setiap kegiatan yang 

dilakukan. 3) Program kerja/jadwal dan daftar ahli dan lain-lain. 

2. Pelaksanaan  

a. Penelusuran data institutional berupa pengumpulan atau 

perekaman data dari instansi-instansi terkait. 

b. Analisis data lapangan dan ekspos kelengkapan data. 

c. Observasi dan interview untuk melengkapi survey tersebut dan 

untuk memperoleh data/informasi yang lebih rinci.  

d. Ekspos terbatas terhadap hasil pekerjaan kegiatan Kajian Potensi 

Metrologi Legal Kota Tanjungpinang dengan pihak terkait dan 

melakukan ubah usai sesuai dengan hasil pembahasan tersebut.    
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e. Menyerahkan final kegiatan Kajian Potensi Metrologi Legal 

Kota Tanjungpinang untuk ditinjaklanjuti dan pelaksanaan.   

3. Output yang dihasilkan 

 

3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

Kegiatan Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 463.773.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp. 358.589.900,- atau 77%yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri. Hasil yang dicapai/outcome dari 

kegiatan ini adalahMeningkatkan dan memperluas pasar bagi produk IKM 

Kota Tanjungpinang di Dalam Negeri. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.8 

Kegiatan Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri 

Tahun Anggaran 2014 

 

 

Adanya pembinaan dan pendampingan yang intensif serta 

berkesinambungan terhadap pelaku IKM di Kota Tanjungpinang agar 

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 463.773.000,- 358.589.900,- 

2. Keluaran Terpromosikan Hasil 

Produk IKM/Potensi 

Unggulan Daerah 

Kota Tanjungpinang 

di Dalam Negeri 

20 IKM 20 IKM 

3. Hasil Meningkatkan dan 

memperluas pasar bagi 

produk IKM Kota 

Tanjungpinang di 

Dalam Negeri 

100 % 100 % 
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menjadi kekuatan internal untuk berkembangan dan maju, tidak hanya 

pembinaan SDM namun dipembinaan  perluasan pasar mejadi prioritas bagi 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang 

agar mampu menembus seluruh segmen pasar domestic. 

Partisipasi pada Pameran Dalam Negeri ini dilaksanakan 2 (dua) kali 

pada Triwuan ke II yaitu : 

1. Pameran Produksi Dalam Negeri dan Produk Kreatif Jakarta fair 

Kemayoran 2014  dilaksanakan 31 hari dari  tanggal 6 Juni s/d 6 Juli 

Mei 2014 di Jakarta Pusat kemayoran. Pelaksanaan Pameran Jakarta 

fair Kemayoran ke 47 pada tahun 2014 adalah PT. Jakarta 

International Expo yang dibuka secara resmi pada tanggal 21 Mey 

2014 pukul 09.00 WIb  dan di Tutup pada tanggal 25 Mei 2014 

pukul  16.00 WIb. 

2. Pameran Produksi Dalam Negeri dan Produk Kreatif Nusantara City 

EXPO 2014 (Indonesia Fashion, Accessories and craft expo ( 

Idonesia City expo 2014) dilaksanakan tanggal 21 s/d 25 Mei 2014 

di Dumai 

3. Pelaksanaan Pameran Indonesia Fashion, Accessories and craft expo 

(Indonesia City Expo 2014) yang bekerjasama antara Pemerintah 

Kota Dumai dengan Organizer PT. ANTHEUS INDONESIA yang 

dibuka secara resmi pada tanggal 21 Mey 2014 pukul 09.00 WIb  

dan di Tutup pada tanggal 25 Mei 2014 pukul  16.00 WIb. 

4. Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Kemasan, Sertifikasi Halal dan PIRT 

bagi IKM Pangan 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 273.747.000,-dan terealisasi 
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sebesar Rp. 254.003.000,- atau 93 % yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

Fasilitasi Penyediaan Kemasan, Sertifikasi Halal dan PIRT bagi IKM Pangan. 

Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Tercapainya 

Pengembangan terhadap Industri Kecil Menengah Kota Tanjungpinang. 

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.8 

Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Kemasan, Sertifikasi Halal 

dan PIRT bagi IKM PanganTahun Anggaran 2014 
 

IKM pangan merupakan salah satu bagian yang memegang peranan 

penting dalam memajukan perekonomian masyarakat, seiring dengan 

perkembangan dan kemajuan perekonomian Kota Tanjungpinang. Oleh 

karena itu pembinaan dan pengawasan terhadap IKM harus terus dilakukan 

oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang melalui berbagai macam program kegiatan yang bertujuan 

untuk memajukan IKM Kota Tanjungpinang. 

Pemerintah Kota melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan UMKM Kota Tanjungpinang mengadakan kegiatan “Penyediaan desain 

kemasan dan brosur promosi produk IKM untuk IKM pangan kota 

No Narasi Tolak Ukur 
Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 273.747.000,- 254.003.000,- 

2. Keluaran Terciptanya 

Peningkatan 

Produksi bagi IKM 

Kota Tanjungpinang 

20 Peserta 20 Peserta 

3. Hasil Tercapainya 

Pengembangan 

terhadap Industri 

Kecil Menengah 

Kota Tanjungpinang 

100 % 100 % 
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Tanjungpinang” kepada IKM Pangan agar memiliki pengetahuan tentang 

pentingnya kemasan yang menarik, yang dapat menambah nilai jual dari 

suatu produk. Peserta penerima bantuan kemasan dan sertifikasi berjumlah 30 

IKM di serahkan pada hari kamis 03 Juli 2014 bertempat di Kantor Dinas 

Perindustrian Perdagangan koperasi dan UMKM kota Tanjungpinang yang 

terdiri dari : 

1. Kemasan 17600 lembar untuk  10 IKM Pangan se-Kota 

Tanjungpinang 

2. 7000 lember folio stiker untuk 10 IKM pangan se-kota 

Tanjungpinang. 

Untuk kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : 

a. Kegiatan fasilitasi ini sangat membantu bagi IKM Pangan Kota 

Tanjungpinang 

b. Diharapkan bantuan yang telah diberikan, dapat memotivasi IKM 

Pangan se-Kota Tanjungpinang untuk lebih meningkatkan kualitas 

dan kapasitas produksi. 

c. Kegiatan penyerahan bantuan ini dapat terus dilaksanakan dan 

ditingkatkan karena harapan para IKM untuk mendapatkan 

perhatian, khususnya dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

5. Kegiatan Pengembangan Show Room Pusat Oleh-oleh Khas Kota 

Tanjungpinang 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 255.900.000,-dan terealisasi 

sebesar Rp. 228.997.219,-atau 89 % yang digunakan untuk biaya Kegiatan 
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Pengembangan Show Room Pusat Oleh-oleh Khas Kota Tanjungpinang. 

Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Tercapainya 

Pengembangan terhadap Industri Kecil Menengah Kota Tanjungpinang. 

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.9 

Kegiatan Pengembangan Show Room Pusat Oleh-oleh 

Khas Kota TanjungpinangTahun Anggaran 2014 

 

 

Usaha Mikrio Kecil dan Menengah terus berpacu perkembangannya 

seiring lajunya pertumbuhan pembangunan.Perannya yang begitu besar 

membantu permasalahan pemerintah pembangunan.Perannya yang begitu 

besar membantu permasalahan pemerintah dalam hal penyediaan lapangan 

pekerjaan tidak terbantahkan lagi.Disamping itu perputaran uang yang terjadi 

begitu cepat dan besar. 

Industri Kecil Menengah kini mulai menunjukkan peran sertanya dalam 

proses pembangunan perekonomian daerah.  

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 255.900.000,- 228.997.219,- 

2. Keluaran Tertampungnya Produk 

IKM Kota 

Tanjungpinang di 

Show Room 

IKM Kota 

Tanjungpinang 

IKM Kota 

Tanjungpinang 

3. Hasil Tercapainya 

Pengembangan 

terhadap Industri Kecil 

Menengah Kota 

Tanjungpinang 

100 % 100 % 
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Mengakomodir semua potensi sumber daya pembangunan ekonomi 

kerakyatan secara bijak, upaya penyediaan sarana Promosi yang efektif 

berupa Show Room adalah salah satu langkah strategis untuk terus berupaya 

meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah yang berkualitas 

dan berdaya saing. Dengan tersedianya Show Room Pusat Oleh – oleh Khas 

Kota Tanjungpinang, diharapkan mampu manjawab permasalahan pemasaran 

yang selama ini dialami oleh pelaku – pelaku IKM dalam menjual produk – 

produknya.  

6. Kegiatan Pemberian Fasilitasi Kepada Pelaku Usaha dalam 

Penciptaan Produk Unggulan Daerah (PUD) 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 205.317.000,-dan terealisasi 

sebesar Rp. 199.657.000,- atau 97 % yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

Pemberian Fasilitasi Kepada Pelaku Usaha dalam Penciptaan Produk 

Unggulan Daerah (PUD). Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah 

Tercapainya Pengembangan terhadap Industri Kecil Menengah Kota 

Tanjungpinang melalui hasil karya Pelaku Usaha yang diberikan Pelatihan 

agar dapat menciptakan Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kota 

Tanjungpinang.Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel 3.10 

Kegiatan Pemberian Fasilitasi Kepada Pelaku Usaha dalam Penciptaan 

Produk Unggulan Daerah (PUD) 

Tahun Anggaran 2014 

 

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 205.317.000,- 199.657.000,- 
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Pengembangan PUD sebagai salah satu strategi pengembangan ekonomi 

daerah diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan ekonomi 

daerah yang difokuskan pada pengoptimalan pemanfaatan sumber daya lokal 

yang akan memberikan dampak pengganda ekonomi (economic multiplier 

effect) yang besar bagi masyarakat 

Salah satu program daerah melalui dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produk unggulan daerah yaitu 

melalui kegiatan fasilitasi kepada pelaku usaha dalam penciptaan produk 

unggulan daerah. Kegiatan Pemberian Fasilitasi Kepada Pelaku Usaha Dalam 

Penciptaan Produk Unggulan Daerah (PUD) ini dilaksanakan pada tanggal 23 

s/d 27 Juni 2014 dan  dilaksanakan di Pabrik Keramik PT. Bintan Pottery 

Km. 8 Tanjungpinang.  

7. Kegiatan Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Kerang di Cilacap 

(Jawa Tengah) 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.241.740.000,-dan terealisasi 

sebesar Rp. 232.000.000,- atau 96 % yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

2. Keluaran Terciptanya 4 Produk 

Unggulan Daerah di 

Kota Tanjungpinang 

4 PUD 4 PUD 

3. Hasil Tercapainya 

Pengembangan terhadap 

Industri Kecil Menengah 

Kota Tanjungpinang 

melalui hasil karya 

Pelaku Usaha yang 

diberikan Pelatihan agar 

dapat menciptakan 

Produk Unggulan 

Daerah (PUD) di Kota 

Tanjungpinang 

100 % 100 % 
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Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Kerang di Cilacap (JawaTengah). Hasil 

yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Tercapainya Pengembangan 

terhadap Industri Kecil Menengah Kota Tanjungpinang dalam 

mengembangkan kerajinan berbahan baku kerang yang ada di Kota 

Tanjungpinang. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3.11 

Kegiatan Pelatihan Kerajinan Berbahan Baku Kerang di Cilacap (Jawa 

Tengah) Tahun Anggaran 2014 

 

 

Melihat potiensi yang baik perlu dilakukan terobosan guna membuka 

peluang usaha melalui kerajinan kerang-kerangan. Kerajinan berbahan baku 

kerang sudah lama diminati hasilnya oleh masyarakat luas untuk menjadi 

perangkat hiasan rumah tangga maupun perkantoran, dan lain sebagainya. 

Melalui industry kerajinan ini diharapkan masyarakat dapat dilatih dan 

mendandaptkan keahlian dalam penngerajian, sehingga memotivasi dan 

merangsang pertumbuhan kewirusahaan masyarakat. 

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 241.740.000,-         232.000.000,- 

2. Keluaran Terlaksananya 

Pelatihan Kerajinan 

Berbahan Baku Kerang 

6 Peserta 6 Peserta 

3. Hasil Pengembangan 

terhadap Industri Kecil 

Menengah Kota 

Tanjungpinang dalam 

mengembangkan 

kerajinan berbahan 

baku kerang yang ada 

di Kota Tanjungpinang 

100 % 100 % 
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Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM, menyambut baik peluang pemberdayaan 

industri kerajinan masyarakat dengan memilih daerah yang mempunyai 

kemiripan secara geografis dalam menghasilkan bahan baku kerajinan 

berbahan baku kerang, maka dengan pertimbangan Kabupaten Cilacap 

sebagai daerah yang menjadi sumber informasi dan pusat latihan kerajinan 

berbahan baku kerang.  Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM telah melaksanakan 

pelatihan di daerah tersebut. 

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 

8. Kegiatan Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas Kota 

Tanjungpinang 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.166.475.000,-dan terealisasi 

sebesar Rp. 12.255.000,-atau 7 % yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas Kota Tanjungpinang. Hasil yang 

dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Tersosialisasinya Kebijakan 

Perdagangan Luar Negeri. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.12 

Kegiatan Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas 

Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 

 

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 166.475.000,-         12.255.000,- 
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Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi para pelaku usaha dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi dilapangan terutama yang terkait 

dengan kegiatan ekspor impor dan memberikan pemahaman tentang 

perdagangan luar negeri kepada masyarakat/dunia usaha atau pelaku usaha 

agar bersama-sama memahami tentang produk yang berkualitas perdagangan 

luar negeri. 

Dalam kenyataaanya kegiatan ini tidak dapat terlaksana, hal ini 

dikarenakan pengurusan administrasinya mengalami kesulitan walaupun 

sudah melaksanakan konsultasi ke  Kementrian yang terkait dengan kegiatan 

ini naumn kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

8. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.587.285.000,-dan terealisasi 

sebesar Rp. 558.451.002,-atau 95 % yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil 

Menengah.Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Tercipta dan 

tersedianya tempat jualan bagi Pelaku Usaha / IKM dalam mempromosikan 

Hasil Karyanya untuk dipromosikan. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

2. Keluaran Terlaksananya Kegiatan 

Forum Koordinasi 

Perdagangan Lintas 

Batas 

50 Peserta (Tidak 

Terlaksana) 

3. Hasil Tersosialisasinya  

Kebijakan Perdagangan 

Luar Negeri 

100 % 100 % 
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Tabel 3.13 

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil 

Menengah Tahun Anggaran 2014 

 

 

Kerja sama antara perusahaan dalam hal ini antara UMKM dengan 

perbankan dan BUMN di kenal dengan istilah kemitraan. Hal ini sesuai 

dengan dengan peraturan pemerintah No 44 tahun 1997 tentang kemitraan. 

Kemitraan adalah pembinaan usaha besar terhadap usaha mikro kecil 

menengah yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan.  

Kegiatan Partisipasi Gelar Produk Koperasi UMKM dan Pekan Kuliner 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.434.810.000,- danterealisasi 

sebesar Rp. 415.602.600,- atau 96 % yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

Partisipasi Gelar Produk Koperasi UMKM dan Pekan Kuliner. Hasil yang 

dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Terciptanya Tempat Jualan yang 

bersih dan higenis sehingga aman bagi konsumen serta wadah bagi pelaku 

usaha/IKM dalam mempromosikan hasil olahan kuliner yang 

dibuatnya.Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel di 

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 587.285.000,-         558.451.002,- 

2. Keluaran Terwujudnya Kemitraan 

Antara UMKM dan 

Perbankan serta BUMD 

40 IKM / 

Pelaku Usaha 

40 IKM / Pelaku 

Usaha 

3. Hasil Tercipta dan tersedianya 

tempat jualan bagi 

Pelaku Usaha / IKM 

dalam mempromosikan 

Hasil Karyanya untuk 

dipromosikan 

100 % 100 % 
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bawah ini : 

Tabel 3.14 

Kegiatan Partisipasi Gelar Produk Koperasi UMKM 

dan Pekan Kuliner Tahun Anggaran 2014 

 

 

Berbagai macam kegiatan yang diagendakan oleh Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan UMKM yang mendorong pelaku usaha dan 

UMKM untuk mempromosikan usahanya dimulai dari kegiatan PIK hingga 

kegiatan kuliner ini. Promosi sangat diperlukan oleh para pelaku usaha 

dengan minimnya event-event di Kota Tanjungpinang. Kesadaran yang 

rendah dari pelaku usaha untuk mempromosikan usahanya juga menjadi 

kendala tersendiri dalam memperkenalkan produk karena memerlukan biaya 

yang besar yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha dalam 

mengenalkan produknya. 

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, salah satu kegiatan yang dapat 

menunjangnya yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan “ Festival Kuliner 

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 434.810.000,- 415.602.600,- 

2. Keluaran Terpromosikan Hasil 

Produk Koperasi dan 

UMKM Daerah Kota 

Tanjungpinang 

20 Produk 

Koperasi dan 

UMKM 

20 Produk 

Koperasi dan 

UMKM 

3. Hasil Terciptanya Tempat 

Jualan yang bersih dan 

higenis sehingga aman 

bagi konsumen serta 

wadah bagi pelaku 

usaha/IKM dalam 

mempromosikan hasil 

olahan kuliner yang 

dibuatnya 

100 % 100 % 
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Tanjungpinang 2014”, dengan agenda acara berupa Pameran kuliner, serta 

hiburan /band.  

Pelaksanaan Kegiatan Partisipasi Gelar Produk Koperasi UMKM dan 

Pekan Kuliner dilakukan 2 tahap sebagai berikut : 

 Tahap Pertama : Pelaksanaan Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 

tanggal 06 November 2014  hingga 08 November 2014 dimulai 

pukul 14.00 Wib hingga pukul 23.00 Wib bertempat di Pinang City 

Walk Jl. Teuku Umar Tanjungpinang. 

 Tahap Kedua : Pameran produksi dalam negeri dalam rangka 

Partisipasi Gelar Produk Koperasi dan UMKM tahun 2014 

dilaksanakan di Mega Mall Batam tanggal 21 s/d 24 November 2014 

yang berkerjasama dengan   FERACO ( PT. Fery Agung 

Corindotama ) Batam yang dibuka secara Resmi pada tanggal 20 

November 2014 pukul 19.30 Wib. 

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

10. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Operasional Kinerja 

Klinik Bisnis 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.105.500.000,-danterealisasi 

sebesar Rp. 102.260.200,-atau 97 % yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

Pengembangan dan Peningkatan Operasional Kinerja Klinik Bisnis. Hasil 

yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Operasional 

Kinerja Klinik Bisnis dalam membantu Pengembangan Usaha dan para 

Pelaku Usaha di Kota Tanjungpinang. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.15 
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Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Operasional Kinerja Klinik 

Bisnis Tahun Anggaran 2014 

 

 

Adapaun maksud dari pelaksaan kegiatan pengembangan dan 

peningkatan operasional kinerja klinik bisnis adalah : 

1. Sabagai tempat untuk berkonsultasi, memecahkan permasalahan 

yang dihadapi IKM 

2. Memberikan Bantuan desain kemasan, dan kemasan yang harga 

murah yang dapat dijangkau oleh IKM Kota Tanjungpinang. 

Sementara sasaran dan manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Sasaran pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan 

operasionalkinerja klinik bisnis  adalah IKM Kota Tanjungpinang 

yang mempunyaipermasalahan baik itu label, maupun pemasaran. 

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 105.500.000,- 102.260.200,- 

2. Keluaran Tersedianya Sarana 

Konsultasi 

Manajemen Usaha, 

Promosi Produk da 

Kreativitas dalam 

Pengembangan 

Desain Kemasan dan 

Merk. 

Pemecahan 

Masalah Usaha 

dan Kemasan 

(30 Pelaku 

Usaha) 

Pemecahan 

Masalah Usaha 

dan Kemasan 

 (30 Pelaku 

Usaha) 

3. Hasil Meningkatnya 

Operasional Kinerja 

Klinik Bisnis dalam 

membantu 

Pengembangan Usaha 

dan para Pelaku Usaha 

di Kota 

Tanjungpinang 

100 % 100 % 
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2. Manfaat yang akan didapat dari kegiatan ini adalah membantu IKM 

dan memecahkan permasalah yang nantinya dapat meningkatnya 

produksi IKM Kota Tanjungpinang, sehingga nantinya dapat 

mensejahterakan ekenomi keluarga mereka sendiri yang 

selanjutnya akan membuka lapangan pekerjaan baru yang nantinya 

akan menyerap tenaga kerja. 

Adapun agenda dalam kegiatan pelaksanaan pengembangan dan 

peningkatan operasional kinerja klinik bisnis anatara lain : 

a. Tempat Konsultasi antara IKM dan Tenaga ahli  

b. Tempat desain label, kemasan 

c. Pengadaan alat penunjang konsultasi 

Kegiatan ini juga mempunyai keluaran / Output yang diharapkan dari 

kegiatan Pengembangan dan Peningakatan operasiosnal kinerja klinik bisnis 

adalah : 

1. Memberikan pemecahan permasalahan yang dihadapi IKM 

2. Membantu Desain label 

3. Memberikan harga kemasan yang lebih murah. 

Program Penataan Struktur Industri 

11. Kegiatan Kajian Penentuan Kompetensi Inti Industri Kota 

Tanjungpinang 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 281.049.000,-dan terealisasi 

sebesar Rp. 252.659.000,- atau  90 % yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

Kajian Penentuan Kompetensi Inti Industri Kota Tanjungpinang. Hasil yang 
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dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Tersedianya Rekomendasi terhadap 

Pengembangan Industri Unggulan / Andalan yang berbasis pada Kompetensi 

Inti yang terukur. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3.16 

Kegiatan Kajian Penentuan Kompetensi Inti Industri 

Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 

 

 

Lingkup kegiatan yang dilaksanakan dalam Kajian Penentuan 

Kompetensi Inti Industri Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut : 

1) Inventarisasi data dan informasi : 

a. Melaksanakan survey dan pengumpulan data primer dan 

sekunder sarana dan prasarana, kebijakan pembangunan kota, 

tata guna lahan, bangunan industri eksisting, tingkat penggunaan 

sumber daya (energi, bahan baku, manusia dan teknologi tepat 

guna) 

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 281.049.000,- 252.659.000,- 

2. Keluaran Tersedianya Dokumen 

Pemetaan Kompetensi 

Inti Kota 

Tanjungpinang yang 

terukur 

1 Dokumen 1 Dokumen 

3. Hasil Tersedianya 

Rekomendasi terhadap 

Pengembangan Industri 

Unggulan / Andalan 

yang berbasis pada 

Kompetensi Inti yang 

terukur 

100 % 100 % 
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b. Merumuskan potensi dan permasalahan fisik dan non fisik serta 

seleksi isu-isu strategis. 

2) Melakukan analisa data: 

a. Analisa permasalahan dan kelayakan potensi pengembangan 

inti, jenis dan kelompok industri kecil dan menengah. 

b. Analisa probabilitas komoditi unggulan dan andalan. 

c. Analisa kebijakan dan strategi pengembangan pertumbuhan 

sentra-sentra baru yang mengarah pada industri andalan dan 

unggulan. 

d. Analisis sumber daya eksisting dan kebutuhan stndar 

berdasarkan rencana pengembangan IKM ke depan 

e. Analisis penentuan industri berbasis kompetensi inti daerah. 

3) Menyusun skenario pengembangan industri : 

a. Menyusun skenario pengembangan industri yang berisikan 

indikasi penanganan dan kajian penentuan kompetensi inti 

industri Kota Tanjungpinang berdasarkan sebaran industri 

eksisting disetiapwilayah kecamatan. 

b. Menyusun skenario kebutuhan sumber energi, bahan baku, SDM 

dan Teknologi tepat guna. 

c. Rancangan skenario harus bersifat ringkas namun dapat 

menunjukkan arah pengembangan secara jelas. 

4) Menyusun Master Plan Strategi Pengembangan Industri Berbasis 

Kompetensi Inti : 
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a. Menyusun rencana pola pengembangan IKM berbasis unggulan 

dan andalan 

b. Menyusun rencana kebutuhan standar sumber energi 

c. Menyusun rencana kebutuhan standar bahan baku sesuai jenis 

dan kelompok IKM 

d. Menyusun rencana pengembangan potensi SDM IKM 

e. Menyusun rencana pola peningkatan kualitas produksi berbasis 

TTG. 

f. Menyusun rencana pengembangan pasar komoditas IKM 

g. Menyusun rencana skematik pengembangan kemitraan/kluster 

industri, supporting industri serta tumbuh kembang kawasan 

IKM Kota Tanjungpinang 

5) Menyusun rencana detail: 

a. Menyusun rencana detail teknis yang akan dijadikan pedoman 

dalam penyusunan pola pembinaan berdasarkan skala prioritas. 

b. Menyusun pedoman secara prinsip dalam perwujudan rencana 

pengembangan sentra-sentra baru berbasis unggulan dan andalan 

c. Menyusun rencana pengembangan industri berdasarkan 

Roadmap Kompetensi inti. 

6) Penetapan kompetensi inti industri daerah dengan memperhatikan 

faktorfaktor kompetensi inti industri daerah mengacu pada komoditi 

unggulan dan prospektif daerah. 
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7) Penyusunan rencana tindak (rencana implementasi) pengembangan 

kompetensi inti industri daerah dalam bentuk prta panduan untuk 

kurun waktu 5 dan 15 tahun. 

8) Diseminasi hasil rumusan kajian kompetensi inti industri 

Kota Tanjungpinang dalam bentuk seminar atau workshop 

terbatas yang dihadiri oleh pihak Kementerian Perindustrian, 

Pemerintah Daerah, dan Instansi atau unsur-unsur lain yang 

terkait (Laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir). 

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

12. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program 

Pembangunan Koperasi 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.215.440.000,-danterealisasi 

sebesar Rp. 210.619.700,-atau 98 % yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi. 

Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah Terwujudnya 

Sinkronisasi Program Pembangunan serta Peningkatan Pengetahuan Pengurus 

Koperasi. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 3.17 

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program 

Pembangunan Koperasi Tahun Anggaran 2014 

 

No Narasi Tolak Ukur 

Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 215.440.000,-         210.619.700,- 

2. Keluaran Terlaksananya Rapat 

Koordinasi Koperasi 

300 Peserta 300 Peserta 
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Dalam rangka program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di 

Kota Tanjungpinang, dan upaya meningkatkan  ekonomi kerakyatan agar 

lebih meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pembangunan 

koperasi pada saat ini serta meningkatkan kemandirian koperasi, agar 

Koperasi  tersebut lebih dapat berkembang  dan maju untuk masa yang akan 

datang. 

Program kegiatan ini merupakan peningkatan dari koperasi yang  ada 

selama ini, untuk  mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Agar 

koperasi dapat berkembang dalam krisis global dewasa ini. 

13. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi 

Berprestasi 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 302.535.000,-dan terrealisasi 

sebesar Rp. 293.627.300,-atau 97 % yang digunakan untuk biaya kegiatan 

Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi. Hasil yang 

dicapai / outcome dari kegiatan ini adalah Terwujudnya Sinkronisasi Program 

Pembangunan serta Peningkatan Pengetahuan Pengurus Koperasi. Untuk 

lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.18 

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi 

Berprestasi Tahun Anggaran 2014 

3. Hasil Terwujudnya 

Sinkronisasi Program 

Pembangunan serta 

Peningkatan 

Pengetahuan 

Pengurus Koperasi 

100 % 100 % 

No Narasi Tolak Ukur Kinerja 
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Adapun Tujuan dan Sasaran pada kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

Pelaksanaan Kegiatan ini adalah pembinaan, pengawasan dan 

penghargaan koperasi berprestasi dalam program penciptaan kelembagaan 

kualitas koperasi Tahun Anggaran 2014 dilakukan  selama 1 hari  di Gedung 

perpustakaan arsip , penyerahan untuk koperasi yang berprestasi dilakukan di 

Singgarang.  

Peserta dan undangan pada kegiatan initerdiri dari 10 koperasi yang 

berprestasi, dan Seluruh Koperasi diwilayah  Kota Tanjungpinang yang 

mengundang Narasumber Luar Daerah dan Dalam Daerah yaitu dari Deputi 

Kementrian Koperasi dan UKM Jakarta dan Kota Tanjungpinang 

Adapun kesimpulan dari kegiatan pembinaan, pengawasan dan 

penghargaan koperasi berprestasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Masih belum adanya kesadaran koperasi untuk melakukan  R A T 

karena tiadanya sanksi bagi koperasi yang tidak melakukan RAT  

2. Belum adanya sertifikasi bagi pengawas koperasi 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 302.535.000,-         293.627.300,- 

2. Keluaran Terlaksananya 

Pembinaan dan 

Pengawasan dalam 

Koperasi 

300 Koperasi 300 Koperasi 

3. Hasil Terwujudnya 

Sinkronisasi Program 

Pembangunan serta 

Peningkatan 

Pengetahuan Pengurus 

Koperasi 

100 % 100 % 
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3. Belum adanya pengkaderan  oleh koperasi yang ada diwilayah kota 

Tanjungpinang  

Program Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Konsumen 

14. Kegiatan Operasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Kota Tanjungpinang 

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.277.951.000,-dan terealisasi 

sebesar Rp. 265.541.000,-atau 96% yang digunakan untuk biaya Kegiatan 

Operasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota 

Tanjungpinang. Hasil yang dicapai/outcome dari kegiatan ini adalah 

Tercapainya Mediasi Penanganan Kasus Pengaduan Perlindungan Konsumen 

di Kota Tanjungpinang. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.19 

Kegiatan Operasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 

 

 

No Narasi Tolak Ukur 
Kinerja 

Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1. Masukan Dana 277.951.000,- 265.541.000,- 

2. Keluaran Terlaksananya 

Konsultasi, Mediasi, 

dan Arbritasi pada 

Kasus Sengketa 

Konsumsn Kota 

Tanjungpinang 

Masyarakat 

Kota 

Tanjungpinang 

(24 Kasus) 

Masyarakat 

Kota 

Tanjungpinang 

(7 Kasus) 

3. Hasil Tercapainya Mediasi 

Penanganan Kasus 

Pengaduan 

Perlindungan 

Konsumen di Kota 

Tanjungpinang 

100 % 100 % 
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Kegiatan ini bersifat Operasional dimana dalam pekerjaannya 

melibatkan Sekretariat dan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Kota Tanjungpinang. sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan 

pekerjaan ini di terbitkan dengan SK Kepala Dinas yang berisi : 

Panitia kegiatan mempunyai tugas yang terlibat dalam Kegiatan Operasi 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebagai berikut : 

 Mempersiapkan/menjadwalkanpelaksanaan 

kegiatan,pertemuan,rapat dan hal-hal yang di anggap penting. 

 Mempersiapkan, memperbanyak dan menyampaikan bahan-bahan 

yang terkait tentang peraturan Perlindungan Konsumen. 

 Berkoordinasi dengan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen ( BPSK ) Kota Tanjungpinang dalam setiap kegiatan 

Operasional BPSK Kota Tanjungpinang. 

 Mengumpulkan berkas dan dokumentasi. 

 Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan secara administrasi 

dengan berkoordinasi dengan Anggota Sekretariat dan Anggota 

BPSK Kota Tanjungpinang. 

Ruang Lingkup Kegiatan Operasi Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) adalah sebagai berikut : 

 Dinas yang berwenang untuk melakukan penanganan dan 

penyelesaian sengketa konsumen adalah Dinas yang membidangi 

perdagangan pada Kabupaten/Kota yang belum terbentuk BPSK. 
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Khusus di Kota Tanjungpinang penanganan kasus sengketa 

Konsumen di lakukan oleh BPSK Kota Tanjungpinang  

berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Tanjungpinang melalui Bidang Perdagangan.  

 Objek pengaduan sengketa konsumen yang di tangani oleh BPSK 

Kota Tanjungpinang adalah pelanggaran terhadap ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang bersifat sengketa keperdataan. 

 BPSK Kota Tanjungpinang dapat melakukan penanganan dan 

penyelesaian sengketa konsumen secara Konsiliasi,Mediasi dan 

Arbitrase. 

Uraian pekerjaan pada kegiatan operasi badan penyelesaian sengketa 

konsumen (BPSK) Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut : 

a. Prinsip Penanganan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa 

Konsumen. 

1. Sederhana, Mudah, dan Cepat 

2. Pertimbangan pada keadilan dan Kepatutan 

3. Mediator tidak berpihak 

4. Bersifat musyarawah dalam mencapai kesepakatan 

5. Tidak di punggut biaya kepada para pihak 

6. Proses Penanganan dalam rangka penyelesaian sengketa 

konsumen tidak untuk dipublikasikan. 
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7. Para pihak yang bersengketa sebaiknya atau di sarankan, tidak di 

dampingi atau dikuasakan kepada pengacara. 

 

 

BAB IV 

ANALISIS KINERJA PEGAWAI KANTOR DINAS 

PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 

KOTA TANJUNGPINANG 

 

4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Sesuai dengan pokok permasalahan pada analisis kinerja pegawai 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota tanjungpinang 

yang dilakukan pengukuran pegawai dengan ini melakukan penyebaran 

kuisioner kepada 40 sampel. 

Hasil penilaian tingkat kinerja Pegawai Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota tanjungpinang didasarkan pada 

indikator kinerja yang kemudian dikembangkan menjadi 5 indikator yang 

meliputi : Kualitas Pekerjaan, Kuantitas Pekerjaan, Ketepatan Waktu, 

Kebutuhan Akan Pengawasan, dan Hubungan Antar Pribadi. Masing – 

masing indikator tersebut terdiri dari beberapa item (sub indikator) dan setiap 

item terdiri dari beberapa pertanyaan yang di ajukan kepada responden. 

Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan 

peneliti dengan cara mendeskripsikan data hasil penyebaran kuesioner yang 

ditujukan kepada Personil dalam mendukung tugas rutin dan kegiatan pada 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota 

Tanjungpinang adalah sebanyak 40 (empat puluh) orang PNS di Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang. 
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Adapun lebih detailnya, peneliti menjelaskannya dalam bentuk tabel 

disertai pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban responden berdasarkan 

pertanyaan – pertanyaan yang telah peneliti buat sebelumnya yang berupa 

kuesioner yang diuraikan dalam bentuk sistematis kepada 40 sampel yang 

merupakan Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Kota tanjungpinang. 

Pemaparan dari poin - poin pertanyaan dijelaskan sesuai dengan 

indikator pertanyaannya, sehingga akan terlihat beberapa pemahaman dalam 

menguraikan jawaban responden yang berbeda tergantung dari indikator 

pertanyaannya seperti, SS (Sangat Sering), S (Sering), J (Jarang), dan JS 

(Jarang Sekali). Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

4.1. Kualitas Pekerjaan 

 

Dapat dilihat dari tabel dan perhitungan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM Kota Tanjungpinang memiliki kualitas pekerjaan yang baik serta 

memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan pekerjaan dan telah 

Hasil Survey # 1's #2's #3's #4's #5's n MEAN MODE SEM 

1.  Apakah Pimpinan Sering 
memberi dorongan kepada 
pegawai agar megutamakan 
kualitas dalam melaksanakan 
pelayanan atau pekerjaan 

33 7       40 1.18 1 0.1 

2.  Apakah pegawai selalu 
berusaha mempertahankan dan 
menjaga kualitas pekerjaan 

30 10       40 1.25 1 0.1 

3.  Apakah pimpinan selalu aktif 
memberikan arahan kepada 
pegawainya untuk meningkatkan 
kualitas dan kemampuan kerja 

21 19       40 1.48 1 0.1 

4.  Apakah hasil pekerjaan yang 
dikerjakan pegawai sesuai dengan 
substansi dari pekerjaan itu sendiri 

15 25       40 1.63 2 0.1 
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mampu untuk bekerja dengan kualitas pekerjaan yang dapat diandalkan. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya kesadaran kerja yang tinggi 

menjadikan manajemen pada Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang tergolong baik. 

4.2. Kuantitas Pekerjaan 

5.  Apakah waktu yang diberikan 
pimpinan sering melebihi waktu yang 
digunakan pegawai dalam 
mengerjakan tugas 

  3 32 5   40 3.05 3 0.1 

6.  Apakah pekerjaan yang ditugaskan 
pimpinan kepada pegawai selalu 
terselesaikan tanpa adanya perbaikan 

31 9       40 1.23 1 0.1 

7.  Apakah jumlah pegawai yang ada 
sekarang sesuai dengan volume 
pekerjaan yang ada 

  27 13     40 2.33 2 0.1 

8.  Apakah pegawai mampu 
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 
yang relatif singkat 

20 15 5     40 1.63 1 0.1 

 

Dalam penelitian pada aspek kuantitas pekerjaan ini peneliti melihat 

dari aspek kompetensi (Competence) Pegawai Kantor Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tanjungpinang termasuk dalam tingkat 

SEDANG. Hal ini merupakan kemampuan organisasi dalam mengenali 

tingkat pengetahuan dan pendidikan, serta penambahan jumlah pegawai 

merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan guna mempersiapkan tantangan 

– tantangan di masa yang akan datang. 

4.3. Ketepatan Waktu 

9.  Apakah pegawai dalam 
menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan 

12 19 9     40 1.93 2 0.1 

10.  Apakah pimpinan biasa 
memberikan tugas yang relatif singkat 

2 27 11     40 2.23 2 0.1 

11.  Apakah pegawai mampu 
menyelesaikan pekerjaan dengan 
cepat dari waktu yang ditentukan 

33 7       40 1.18 1 0.1 
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12.  Apakah Pimpinan Sering memberi 
waktu untuk memperbaiki jika terdapat 
kesalahan dalam pelaksanaan 
pekerjaan/tugas 

30 10       40 1.25 1 0.1 

 

Berdasarkan tabel diatas, yang menyatakan bahwasanya terdapat 

jawaban dengan point tertinggi yaitu 33 orang menjawab mampu untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dari waktu yang di tentukan, hal ini 

dapat memotivasi pegawai lain untuk bekerja secara cepat dan tepat. 

4.3. Kebutuhan akan pengawasan 

13.  Apakah pimpinan selalu aktif 
memberikan arahan kepada 
pegawainya untuk meningkatkan 
kualitas dan kemampuan kerja 

21 19       40 1.48 1 0.1 

14.  Apakah Pimpinan Sering 
memberikan pengawasan atau kontrol 
dalam menjalankan pekerjaan/tugas 

15 25       40 1.63 2 0.1 

15.  Menurut Bapak/Ibu/Saudara, 
apakah pekerjaan akan terselesaikan 
lebih baik jika ada pengawasan dari 
atasan/kepala bagian 

  3 32 5   40 3.05 3 0.1 

16.  Apakah aktivitas kerja pegawai 
akan lebih baik jika ada pengawasan 
dari pimpinan 

31 9       40 1.23 1 0.1 

 

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwasanya pengawasan kerja yang 

dimaksud adalah unuk quality control. Adanya pimpinan sebagai motivator 

menunjukkan bahwasanya menginginkan adanya output yang baik untuk 

keberlangsungan tujuan organisasi. 

4.4. Hubungan antar Pribadi 

17.  Apakah hubungan kerja pegawai 
lebih baik dengan rekan kerja di unit 
kerja 

  27 13     40 2.33 2 0.1 

18.  Apakah hubungan kerja dengan 
pimpinan baik dan tidak kaku 

20 15 5     40 1.63 1 0.1 

19.  Apakah dalam menyelesaikan 
pekerjaan/tugas, pegawai sering 
melibatkan rekan kerja di unit kerja 

12 19 9     40 1.93 2 0.1 
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20.  Apakah dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan/tugas akan lebih baik 
jika dikerjakan secara bersama 
dengan pegawai lainnya 

2 27 11     40 2.23 2 0.1 

 

Pada Tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hubungan 

interpersonal antar pegawai pada Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UMKM Tanjungpinang memiliki hubungan yang baik, 

sehingga menghasilkan Susana ruang lingkup kerja yang harmonis. 

Hasil Penelitian 

Hasil Pengukuran Tingkat Kinerja Organisasi 

Nomor Aspek yang diukur Hasil Pengukuran 

1 Kualitas Pekerjaan Sedang 

2 Kuantitas Pekerjaan Sedang 

3 Ketepatan Waktu Sedang 

4 Kebutuhan Akan Pengawasan Baik 

5 Hubungan Antar Pribadi Baik 

 

Setelah semua indikator diukur tingkat kinerjanya pada Kantor Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tanjungpinang maka 

diperoleh hasil penelitian denga perhitungan tabel indikator kinerja yang 

berorientasi dari aspek Kualitas Pekerjaan, Kuantitas Pekerjaan, Ketepatan 

Waktu, Kebutuhan Akan Pengawasan, dan Hubungan Antar Pribadi termasuk 

dalam kriteria SEDANG. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan 

mengenai Analisis Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa dalam suatu organisasi tidak akan lepas dengan kinerja 

organisasi dan pelayanan yang memadai untuk mencapai tujuan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan positif dan 

signifikan antara kemampuan, motivasi dan fasilitas kerja dengan kinerja 

pegawai dan secara bersama-sama mempengaruhi kinerja pegawai serta 

adanya pengaruh yang signifikan antara produktivitas pegawai dan 

kemampuan pegawai secara simultan terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kota Tanjungpinang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Analisis Kinerja 

Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kota 

Tanjungpinang secara keseluruhan termasuk dalam kriteria SEDANG. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan 

judul ” Analisis Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

Dan UMKM Kota Tanjungpinang” penulis melalui tugas akhir ini maka 

bermaksud memberikan saran – saran sebagai upaya – upaya perbaikan guna 

menghadapi tantangan global di masa mendatang. 

Dalam rangka peningkatan kualitas kerja, maka sarana dan prasarana 

yang menunjang sangat diperlukan. Keterlambatan sering terjadi dalam 
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pelaksanaan tugas disebabkan oleh tidak tersedianya fasilitas atau peralatan 

kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan ruang pegawai yang 

belum memenuhi standar. Pengetahuan dan ketrampilan kerja tidak menjamin 

suksesnya pencapaian tujuan. Fasilitas atau peralatan kerja untuk 

melaksanakan pekerjaan juga merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu fasilitas atau 

peralatan kerja harus tersedia sesuai dengan kebutuhan pegawai. 
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