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ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA  

KANTOR KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING  

TANJUNGPINANG  

 

Pentingnya kinerja pegawai pada suatu organisasi pemerintahan seperti kantor Kelurahan 

Melayu Kota Piring Tanjungpinang merupakan alah satu unsur dalam pencapaian tujuan pelayanan 

yang maksimal kepada masyarakat, dengan mencerminkan kesadaran dan etika baik yang 

didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku serta pengaruhya seorang pemimpin didalam 

organiasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penilaian kinerja pegawai pada 

Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjungpinang.Berdasarkan pemaparan tersebut penulis 

mengangkat permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penilaian kinerja pegawai 

pada kantor Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjungpinang sebagai upaya untuk memberikan 

sumbangan pemikiran dan masukan kepada Lurah Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjungpinang 

dalam melakukan penilaian kinerja pegawai agar kinerja pegawai semakin baik.Informan dalam 

penelitian ini adalah berasal dari Lurah sebagai Key Informan, Sekretaris Lurah dan Staff, teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling yang berjumlah 5 orang 

informan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti didalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian ini adalah kinerja pegawai 

Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjungpinang sudah cukup baik, sudah memenuhi harapan dan 

sesuai dengan arahan yang telah diberikan. Tetapi masih ada pegawai yang lambat atau tidak tepat 

waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain dari itu juga pegawai Kelurahan Melayu Kota 

Piring Tanjungpinang belum 100 % disiplin atau patuh terhadap peraturan yang sudah dibuat. 

Dalam hal ini dilihat dari masih adanya pegawai yang telat mengikuti apel pagi bahkan ada juga 

pegawai yang tidak mengikuti apel pagi tersebut. jika ada keperluan diluar disaat jam kantor, 

pegawai jarang meminta izin kepada Lurah. 

 

Kata Kunci: Kinerja, Penilaian Kinerja, Kinerja Pegawai 
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ABSTRACT 

The importance of the performance of an employee at a government organization offices 

are like Malay Village Town Plates Tanjungpinang is one element in achieving the maximum 

service to the community, to reflect better awareness and ethics based on the applicable 

regulations and the effect of a leader within the organization.The purpose of this study was to 

determine employee performance evaluation at the District Office Malay Dishes Tanjungpinang 

City. Based on the exposure of the authors raise the issue in this study is how employee 

performance evaluation at the District Office Malay Dishes Tanjungpinang City in an effort to 

contribute ideas and feedback to the village headman Malay Dishes City Tanjungpinang in 

assessing the performance of employees so that employee performance is getting better.Informants 

in this study were derived from Lurah as Key Informant, Secretary Lurah and Staff, the sampling 

technique used was purposive sampling technique, amounting to 5 informants. This type of 

research that the researchers used in this study was a descriptive study using qualitative. The 

result of this research is employee performance Malay Village City Tanjungpinang platter is good 

enough, it meets the expectations and in accordance with the directives that have been given. But 

there are still employees who are slow or not timely in completing the work. In addition it is also 

an employee of the City of Malay Village Dishes Tanjungpinang not 100% discipline or adhere to 

the rules that have been created. In this case look from their employees to follow the late morning 

assembly even some employees who do not follow the morning assemblies. if there is a need in 

times outside office hours, employees rarely requested permission from the village chief. 

Keywords: Performance, Performance Assessment, Employee Performance 
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A. Pendahuluan 

Dewasa ini, sumber daya manusia 

merupakan titik sentral untuk mencapai 

keunggulan bersaing yang telah mengarah 

kepada munculnya bidang manajemen 

sumber daya manusia stratejik.Sumber daya 

manusia harus komitmen dan integritas tinggi 

yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 

segala karya kreativitas dan 

inovasi.Pentingnya sumber daya manusia 

dalam daya saing organisasional sebagai 

bagian usaha mempertahankan daya saing, 

harus ada penilaian efektivitas sumber daya 

manusia.Oleh sebab itu sumber daya manusia 

harus memiliki kompetensi dan kinerja tinggi 

demi kemajuan organisasi untuk menjadi 

profesional dan sebagai pembangun citra 

pelayanan publik. (Sedarmayanti, 2011:26).  

Di era globalisasi pengelolaan sumber 

daya manusia bukan merupakan hal yang 

mudah, oleh karena berbagai suprastruktur 

dan infrastruktur perlu disiapkan untuk 

mendukung terwujudnya proses sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pentingnya sumber 

daya manusia dalam suatu organisasi publik 

maupun privat pada saat ini tidak bisa 

diragukan lagi.Terlebih lagi ketika tantangan 

yang dirasakan semakin lama semakin 

kompleks.Keinginan suatu organisasi untuk 

memiliki keunggulan bersaing, menuntut 

mereka untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia yang dimiliki, sedangkan 

kualitas sumber daya manusia banyak 

ditentukan oleh sejauh mana sistem 

manajemen sumber daya manusia sanggup 

menunjang dan memuaskan keinginan 

pegawai maupun organisasi.( Yuniarsih& 

Suwatno, 2009:1). 

Dalam kenyataan sehari-hari, 

perusahaan sesungguhnya hanya 

mengharapkan prestasi atau hasil kerja 

terbaik dari para pegawainya.Demi 

memenuhi kepentingan sebagian besar 

pegawai lainnya serta organisasi yang lebih 

luas, maka kebijakan penilaian prestasi 

pegawai tetap harus diselenggarakan dengan 

mengabaikan kepentingan sempit beberapa 

segelintir individu pegawai yang 

bermasalah.Untuk itulah penilaian prestasi 

kerja menjadi sangat penting untuk 

mengevaluasi sejauh mana karyawan tersebut 

telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

baik. (Sutrisno, 2010:149).  

Dalam organisasi publik, suatu 

organisasi dapat dikatakan memiliki kinerja 

yang optimal.Kinerja merupakan tingkat 

pencapaian tujuan organisasi.Semakin tinggi 

kinerja organisasi, semakin tinggi tingkat 

pencapaian tujuan organisasi.Dalam konteks 

organisasi publik titik temu pengukuran 

kinerja organisasi berada pada tingkat 

kepuasan pelanggan yang dihasilkan oleh 

organisasi yang bersangkutan. Pada tingkat 

tugas/pelaksanaan tugas (job/performance 

level) lebih menekankan kepada individu-

individu yanag melaksanakan proses 

pekerjaan. Dengan demikian dibutuhkan 

penilaian kinerja.(Arif, 2007:6.3). 

Pentingnya kinerja pegawai pada 

suatu organisasi pemerintahan seperi kantor 

kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang merupakan alah satu unsur 

dalam pencpaian tujuan pelayanan yang 
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maksimal kepada masyarakat , dengan 

mencerminkan kesadaran dan etika baik yang 

didasarkan kepada peraturan-peraturan yang 

berlaku serta pengaruhya seorang pemimpin 

didalam organiasi tersebut. Kinerja karyawan 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. (Mangkunegara, 

2006:9).  

Penilaian kinerja adalah suatu evaluasi 

yang dilakukan secara periodik dan sistematis 

tentang prestasi kerja atau jabatan seorang 

tenaga kerja, termasuk potensi 

pengembangannya.Pemerintah telah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja PNS. Dalam PP Nomor 46  

Tahun 2011 itu disebutkan, bahwa penilaian 

prestasi kerja PNS dilakukan  berdasarkan 

prinsip objektif, terukur, akuntabel, 

partisipatif dan transparan. Adapun unsur 

yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah 

sasaran kerja pegawai (SKP) yang berisi 

rencana kerja dan target yang akan dicapai 

oleh seseorang pegawai dan perilaku kerja 

atau tingkah laku, sikap/tindakan yang 

dialakukan pegawai. Sesuai pasal 5 Bab II PP 

No. 46/2011, setiap PNS wajib menyusun 

SKP berdasarkan rencana kerja tahunan 

instansi. SKP itu memuat kegiatan tugas 

jabatan dan target yang harus dicapai dalam 

kurun waktu penilaian yang bersifat nyata 

dan dapat diukur. SKP yang telah disusun 

harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat 

penilai (atasan langsung).(PP No. 46 Tahun 

2011). 

Sadar akan pentingnya kinerja 

pegawai, dalam hal ini pegawai Kantor 

Kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang, penulis menemukan 

beberapa fenomena yang terjadi di Kantor 

Kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang yaitu pegawai masih ada yang 

tidak disiplin terhadap peraturan dan juga 

lambat nya pegawai didalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan yang diberikan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, 

maka penelitian ini akan 

menjawabbagaimanakah analisis kinerja 

pegawai pada Kantor Kelurahan Melayu Kota 

Piring Tanjungpinang? 

B. Landasan Teorittis 

1. Kinerja  

Kinerja Sumber daya mkanusia 

merupakan istilah yang berasal dari kata job 

performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai seseorang).Kusriyanto (dalam 

Mangkunegara, 2010:9), mengatakan kinerja 

karyawan adalah perbandingan hasil yang 

dicapai dengan peran serta tenaga kerja 

persatuan waktu (lazimnya per jam). 

Selanjutnya menurut Mangkunegara 

(2000:67), mendefinisikan 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. 
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Menurut Hasibuan (dalam Yani, 

2012:117), mengemukakan kinerja (prestasi 

kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu.Selanjutnya 

Menurut Simamora (2003:45) kinerja adalah 

ukuran keberhasilan organisasi dalam 

mencapai misinya. 

Selanjutnya menurut Mangkunegara 

(2006:67), mendifinisikan kinerja yaitu hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Dalam hal ini dibenarkan oleh Nawawi 

(2006:66), yang menyatakan kinerja dapat 

diartikan sebagai apa yang dikerjakan atau 

tidak dikerjakan oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya. 

Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target 

kerja dapat diselesaikan pada waktu yang 

tepat atau tidak melampaui batas waktu yang 

disediakan, sebaliknya kinerja menjadi 

rendah jika diselesaikan melampaui batas 

waktu yang disediakan atau sama sekali tidak 

terselesaikan.  

2. Penilaian Kinerja  

Menurut Siagian (2009:168), 

mengemukakan penilaian kinerja merupakan 

proses di mana organisasi berupaya 

memperoleh informasi yang seakurat 

mungkin tentang kinerja para anggotanya. 

Sedangkan menurut Simamora (dalam Yani, 

2012:117), mengemukakan bahwa penilaian 

kinerja (performance appraisal) adalah 

proses yang dipakai oleh 

perusahaan/organisasi untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kerja Individu karyawan. Untuk 

lebih memperjelas bagaiamana penilaian 

kinerja dalam sebuah organisasi untuk dapat 

menghasilkan individu-individu yang 

berkualitas dan kuantitas yang dihasilkan 

oleh karyawan. Selanjutnya menurut 

Hasibuan (dalam Yani, 2012:118), yang 

mengatakan banwa penilaian kinerja adalah 

sebuah sistem formal untuk 

memeriksa/mengkaji dan mengevaluasi 

secara berkala kinerja seseorang.  

Selanjutnya menurut Mengginson 

(dalam Mangkunegara, 2000:69), 

mengatakan penilaian prestasi kerja 

(performance appraisal) adalah suatu proses 

yang digunakan pimpinan untuk menentukan 

apakah seorang karyawan melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan tanggung 

jawabnya. 

Dalam hal ini dibenarkan oleh 

Hasibuan (2000:87), mengungkapkan 

Penilaian kinerja adalah kegiatan manajer 

untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja 

pegawai serta menetapkan kebijaksanaan 

selanjutnya. Evaluasi atau penilaian perilaku 

meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, 

kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, 

dedikasi, dan partsipasi pegawai. 

Selanjutnya menurut Rivai (2005:66), 

Penilaian Kinerja merupakan suatu proses 

untuk penetapan pemahaman bersama 

tentang apa yang akan dicapai, dan suatu 

pendekatan untuk mengelola dan 

mengembangkan orang dengan cara 

peningkatan dimana peningkatan tersebut itu 
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akan dicapai didalam waktu yang singkat 

ataupun lama. Peningkatan ini tidak terjadi 

hanya karena sisitem yang yang dikemudikan 

oleh manajemen untuk mengatur kinerja dari 

karyawan mereka, tapi juga melalui suatu 

pendekatan kearah mengelola dan 

mengembangkan orang yang memungkinkan 

mereka untuk mengatur pengembangan kdan 

kinerja mereka sendiri dalam kerangka 

sasaran yang jelas dan standar yang telah 

disetujui dengan para penyelia mereka.  

3. Kinerja Pegawai  

Menurut Andrew E Sikula (dalam 

Mangkunegara, 2000:69), mengatakan 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 obyek 

orang ataupun sesuatu (barang).  

Sedangkan menurut Rivai (2005:15-

17), mengemukakan kinerja pegawai adalah 

kesediaan seseorang atau kelompok orang 

untuk melakukan sesuatu kegiatan dan 

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung 

jawabnya dengan  hasil seperti yang 

diharapkan. Jika dikaitkan dengan 

performance sebagai kata benda (noun) di 

mana salah satu entrinya adalah hasil dari 

sesuatu pekerjaan (thing done). Kinerja 

pegawai juga merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Dalam hal ini dijelaskan lebih 

mendalam oleh Wungu dan Brotoharsojo 

(2003:58), menyatakan bahwa tolok ukur 

kinerja pegawai dapat diukur berdasarkan: 

1. Hasil kerja, yaitu kuantitas dan kualitas 

hasil kerja yang akan dicapai oleh 

pegawai dibandingkkan target atau 

sasaran kerja individu pada jabatannya. 

2. Keterampilan kerja, adalah kemahiran 

pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas 

praktis-praktis menggunakan peralatan, 

manual baku atau teknis administratif 

tertentu. 

3. Disiplin, yaitu kesediaan pegawai untuk 

teratur dalam bekerja agar segala sesuatu 

berjalan tertib dan lancar. 

4. Peningkatan tugas jabatan, adalah 

kemampuan dan kesediaan pegawai untuk 

menyelesaikan tugas jabatan yang lebih 

berat dari pada yang telah 

dilaksanakannya sehari-hari. 

Berdasarkan dari pendapat di atas, 

maka dapat diketahui bahwa kinerja pegawai 

dalam suatu organisasi, dapat dinilai dari 

hasil kerja yang dihasilkan pegawai baik itu 

secara jumlah atau kuantitas maupun dari 

mutu ataupun kualitas kerjanya, keterampilan 

kerja pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan 

seperti peralatan kerja ataupun aturan dan 

prosedur kerja yang ada, disiplin pegawai 

baik sewaktu kerja maupun dalam lingkungan 

organisasi terutama di dalam memanfaatkan 

jam kerja.  

C. Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan peneliti didalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan menggunakan metode kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2011:11), mengatakan 
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bahwa yang dimaksud dengan penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel/lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain. Sedangkan metode yang 

digunakan adalah metode kualitatif yaitu 

metode yang dilakukan berulang-ulang 

sehingga hasil yang diinginkan akan mudah 

dicapai. 

Penulis dalam hal ini mengunakan 

informan yang berasal dari pegawai yang 

bekerja di kantor Kelurahan Melayu Kota 

Piring Tanjungpinang yaitu Lurah sebagai 

Key Informan, Sekretaris Lurah dan 

Staff.Sumber data utama  dicatatmelalui 

catatan utama atau melalui rekaman  atau 

foto”. 

Pencatatan sumber data utama 

melalui wawancara atau pengamatan 

merupakan hasil gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar dan bertanya.Untuk 

sumber data sekunder adalah literatur-

literatur yang ada di perpustakaan maupun di 

kearsipan Kantor Kelurahan Melayu Kota 

Piring Tanjungpinang.Adapun alat yang 

digunakan literatur. Untuk mengumpulkan 

data penelitian maka digunakan teknik, 

Observasi, Interview (Wawancara), dan 

Dokumentasi.  

D. Pembahasan  

Analisis Kinerja Pegawai Pada 

Kantor Kelurahan Melayu Kota 

Piring Tanjungpinang  

 
Untuk melihat kinerja pegawai pada 

Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang telah terlaksana dengan baik 

atau belum, maka penulis telah melakukan 

wawancara dengan informan yaitu Sekretaris 

Lurah dan Pegawai (staf), wawancara ini 

dilakukan pada tanggal 23Agustus 2016 

sampai dengan 31 Agustus 2016 sekitar 

pukul 09.30 WIB, Kemudian penulis telah 

melakukan wawancara dengan Lurah Melayu 

Kota Piring Tanjungpinang selaku Key 

Informanpada tanggal 31 Agustus 2016 pada 

pukul 11.00 WIB, dengan menetapkan 

konsep operasional yang mengacu pada teori-

teori pendapat ahli Wungu dan Brotoharsojo 

(2003:58), yaitu tentang tolok ukur kinerja 

pegawai dapat diukur berdasarkan: 

1. Hasil kerja  

Secara garis besar hasil kerja dapat 

diartikan pegawai Kelurahan Melayu 

Kota Piring Tanjungpinang dapat 

memberikan hasil yang baik dalam 

bekerja. Indikator yang dapat dilihat dari 

hasil kerja adalah: 

a. Kualitas kerja yang dilakukan 

pegawai. 

Kualitas pekerjaan yang dihasilkan 

serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan 

pegawai. Kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan pegawai Kelurahan Melayu 

Kota Piring Tanjungpinang sudah 

cukup baik, sudah memenuhi harapan 

dan sesuai dengan arahan yang telah 

diberikan. walaupun masih ada 

pegawai yang lambat atau tidak tepat 

waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Hal ini dikarenakan 

adanya beberapa kendala yaitu sarana 
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dan prasarana. Salah satunya 

kurangnya personil pegawai ataupun 

sumber daya manusia yang ada di 

Kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang tersebut. Tentunya 

sangat berpengaruh terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan. 

b. Kuantitas kerja pegawai. 

Jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh 

pegawai. jumlah pekerjaan yang 

dihasilkan oleh pegawai belum 

mencapai target. Karena kurangnya 

kuantitas pegawai yang ada di 

Kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang tersebut. Sehingga bisa 

dikatakan masih tumpang tindih di 

dalam melaksanakan pekerjaan. 

Sehingga menyebabkan pekerjaan 

tidak bisa diselesaikan dengan tepat 

waktu.  Walaupun sudah ada tugas, 

pokok dan fungsi dari masing-masing 

pegawai. Namun tetap tergantung 

kepada individu-individu pegawai 

masing-masing.  

2. Keterampilan kerja  

Keterampilan kerja dapat diartikan 

bahwa pegawai Kelurahan Melayu Kota 

Piring memiliki kemahiran didalam 

bekerja dengan mempunyai inisiatif dan 

kerjasama yang baik dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Adapun indikator dilihat 

dari keterampilan kerja yaitu: 

a. Inisiatif pegawai. 

Berkaitan dengan daya pikir dan 

kreatifitas dalam membentuk ide 

untuk merencanakan sesuatu yang 

berkaitan dengan tujuan organisasi. 

sudah adanya inisiatif pegawai pada 

Kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang dan sudah 

mendapatkan arahan dari pimpinannya 

masing-masing. Cuma tergantung 

individu juga karena pegawai di 

Kantor Lurah ini tidak hanya bisa 

terpaku pada satu tupoksi saja. 

Sehingga menyebabkan pekerjaan 

selesai tidak tepat waktu, dikarenakan 

di kantor tersebut masih kekurangan 

pegawai. 

b. Kerjasama yang dilakukan oleh 

pegawai. 

Adanya kerjasama antar pegawai. 

sudah adanya kerjasama yang baik 

dengan sesama pegawai, baik itu 

dalam bentuk saling membantu dalam 

hal pelayanan, dan kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan kantor dan 

sudah tercantum ditupoksi masing-

masing pegawai bahwa siap 

menjalankan perintah yang sesuai 

dengan arahan dari pimpinan dan 

dengan menjalankan tupoksi 

dibidangnya juga. Selain dari itu, 

Lurah juga selalu menghimbau kepada 

bawahannya untuk saling membantu 

di setiap apel pagi dan juga rapat 

koordinasi pada setiap bulannya.  

3. Disiplin kerja  

Disiplin kerja yaitu adanya 

kesetiaan pegawai terhadap undang-

undang yang berlaku untuk teratur dalam 

bekerja dan setia sebagai aparatur 

pemerintah, serta taat terhadap peraturan 
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yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan 

berjalan dengan efektif dan efesien. 

a. Patuh terhadap peraturan. 

Taat kepada hukum dan peraturan 

yang berlaku dengan tingkat aktivitas 

diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut 

koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk aktivitas lain. pegawai 

Kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang belum 100 % disiplin 

atau patuh terhadap peraturan yang 

sudah dibuat. Dalam hal ini dilihat 

dari masih adanya pegawai yang telat 

mengikuti apel pagi bahkan ada juga 

pegawai yang tidak mengikuti apel 

pagi tersebut. Selain dari itu, jika ada 

keperluan diluar disaat jam kantor, 

pegawai jarang meminta izin kepada 

Lurah. Padahal Lurah sudah 

memberikan arahan kepada setiap 

pegawai tentang disiplin dan sudah 

adanya sanksi yang dilaksanakan di 

kantor Lurah tersebut yang berupa 

pemotongan 2 % dari penghasilan gaji 

pegawai. Jika pegawai tersebut tetap 

melanggar disiplin dan peraturan yang 

ada.  

b. Komitmen kerja pegawai. 

Suatu tingkat dimana karyawan 

mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggung jawab pegawai 

terhadap kantor. pegawainya sudah 

menuju kepada komitmen. Tapi perlu 

ditingkatkan lagi, karena ada beberapa 

pegawai yang tidak disiplin. 

Walaupun Lurah Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang sudah mengingatkan 

berulang kali. Tentunya sangat 

berpengaruh terhadap komit pegawai 

ketika melanggar aturan. Semuanya 

tergantung dari individu masing-

masing yang sudah mengetahui tugas, 

pokok dan fungsinya sebagai pegawai.  

4. Peningkatan tugas jabatan  

Peningkatan tugas jabatan dapat 

diartikan pegawai Kelurahan Melayu 

Kota Piring memilki jiwa kepemimpinan 

yang mana dapat menyelesaikan tugas 

jabatan yang lebih berat dari pada yang 

telah biasa dilaksanakannya sehari-hari 

serta mampu mengambil keputusan 

terhadap hal yang mendesak dan penting. 

a. Pegawai mampu mengambil 

keputusan. 

Mampu membantu setiap orang yang 

membutuhkan pengambilan keputusan 

dengan lebih tepat dan akurat.pegawai 

sudah mampu mengambil keputusan 

dengan mengkaji terlebih dahulu 

terhadap keputusan yang akan 

diambil. Tapi, tidak semua pegawai 

yang bisa mengambil keputusan 

secara langsung, harus tetap 

berkoordinasi kepada Lurah. 

b. Berani mengambil dan menanggung 

resiko yang dihadapi.  

Kesanggupan pegawai untuk 

bertanggung jawab atas hasil dari 

keputusan yang diambil.Untuk resiko 

pada umumnya pegawai belum berani 

mengambil konsekuensinya. Karena 

segala sesuatu harus mendapatkan 
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persetujuan dari pimpinan unit kerja 

masing-masing dan adanya hierarki 

pegawai. Adanya koordinasi dengan 

pihak kecamatan maupun pemerintah 

kota Tanjungpinang. Seperti 

permasalahan yang harus bermasalah 

dengan hukum.  

E. Penutup 

Sebagaimana hasil dari analisa yang 

mengacu dari informasi-informasi yang 

didapat dari informan dan pengamatan 

langsung serta key informan, maka penulis 

membuat beberapa kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari perumusan masalah. 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Kualitas kerja yang dilakukan pegawai. 

Kualitas pekerjaan yang dihasilkan 

pegawai Kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang sudah cukup baik, sudah 

memenuhi harapan dan sesuai dengan 

arahan yang telah diberikan. Tetapi masih 

ada pegawai yang lambat atau tidak tepat 

waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya 

sehingga tidak 100 %. Hal ini 

dikarenakan adanya beberapa kendala 

yaitu sarana dan prasarana. Salah satunya 

kurangnya personil pegawai ataupun 

sumber daya manusia yang ada di 

Kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang tersebut. 

2. Kuantitas kerja pegawai. 

Jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh 

pegawai belum mencapai target. Karena 

kurangnya kuantitas pegawai yang ada di 

Kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang tersebut. Sehingga 

menyebabkan pekerjaan tidak bisa 

diselesaikan dengan tepat waktu.  

3. Inisiatif pegawai. 

Sudah adanya inisiatif pegawai pada 

Kelurahan Melayu Kota piring 

Tanjungpinang. Tetapi masih ada 

pekerjaan yang selesainya tidak tepat 

waktu, dikarenakan di kantor tersebut 

masih kekurangan pegawai. 

4. Kerjasama yang dilakukan oleh pegawai. 

Sudah adanya kerjasama yang baik 

dengan sesama pegawai, baik dalam 

bentuk saling membantu dalam hal 

pelayanan, dan kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan kantor. 

5. Patuh terhadap peraturan. 

Pegawai Kelurahan Melayu Kota Piring 

Tanjungpinang belum 100 % disiplin atau 

patuh terhadap peraturan yang sudah 

dibuat. Dalam hal ini dilihat dari masih 

adanya pegawai yang telat mengikuti apel 

pagi bahkan ada juga pegawai yang tidak 

mengikuti apel pagi tersebut. Selain dari 

itu, jika ada keperluan diluar disaat jam 

kantor, pegawai jarang meminta izin 

kepada Lurah. 

6. Komitmen kerja pegawai. 

Pegawainya sudah menuju kepada 

komitmen. Tapi perlu ditingkatkan lagi, 

karena ada beberapa pegawai yang tidak 

disiplin. Walaupun Lurah Melayu Kota 

Piring Tanjungpinang sudah 

mengingatkan berulang kali.  

7. Pegawai mampu mengambil keputusan. 

Pegawai sudah mampu mengambil 

keputusan dengan mengkaji terlebih 

dahulu terhadap keputusan yang akan 
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diambil. Tapi, tidak semua pegawai yang 

bisa mengambil keputusan secara 

langsung, harus tetap berkoordinasi 

kepada Lurah. 

8. Berani mengambil dan menanggung 

resiko yang dihadapi.  

Untuk mengambil dan menanggung 

resiko pada umumnya pegawai belum 

berani mengambil konsekuensinya, 

apalagi yang bermasalah dengan hukum. 

Karena segala sesuatu harus mendapatkan 

persetujuan dari pimpinan unit kerja 

masing-masing dan adanya hierarki 

pegawai. 

Adapun saran penulis berkaitan dengan: 

1. Kualitas kerja yang dilakukan pegawai. 

Pemerintah Kota Tanjungpinang 

seharusnya lebih memperhatikan 

kuantitas pegawai yang ada di kantor 

lurah, dengan meningkatkan jumlah 

pegawai yang dibutuhkan dan perlunya 

penambahan prasarana untuk 

mengoptimalkan pelayanan. Agar kualitas 

pekerjaan di kantor Kelurahan Melayu 

Kota Piring Tanjungpinang bisa lebih 

baik dan tepat waktu didalam 

menyelesaikan tugasnya.  

2. Kuantitas Kerja Pegawai  

Lurah harus mengkoordinasi secepatnya 

kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang 

untuk adanya upaya penambahan sumber 

daya manusia yang ada di Kelurahan 

Melayu Kota Piring yang masih belum 

ada bidangnya.  

 

 

3. Inisiatif pegawai. 

Lurah harus berkoordinasi kepada 

Pemerintah Kota Tanjungpinang agar 

adanya rekruitmen pegawai lagi dengan 

memperhatikan kualitas untuk diisi di 

bagian yang masih kosong. Supaya kerja 

pegawai tidak tumpang tindih. 

4. Kerjasama yang dilakukan oleh pegawai. 

Kerjasama antar pegawai terus 

ditingkatkan lagi, supaya pekerjaan bisa 

diselesaikan tepat waktu. 

5. Patuh terhadap peraturan. 

Pegawai harus lebih disiplin lagi, untuk 

Lurah Melayu Kota Piring Tanjungpinang 

agar lebih menekankan disiplin lagi 

kepada pegawai dengan memberikan 

teguran secara lisan, kemudian tulisan 

dilanjutkan dengan pemecatan jika 

memang pegawai tidak mau disiplin dan 

seenaknya keluar di jam kantor tanpa izin 

dengan Lurah.  

6. Komitmen kerja pegawai. 

Komitmen kerja pegawai perlu 

ditingkatkan lagi. Supaya kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan lebih bagus 

lagi. Lurah harus memanggil pegawai-

pegawai yang tidak disiplin itu dengan 

teguran terlebih dahulu, jika tidak ada 

perubahannya disurati sesuai dengan 

prosedur sanksi yang ada di kantor 

tersebut.  

7. Pegawai mampu mengambil keputusan. 

Didalam pengambilan keputusan atau 

suatu kebijakan diharuskan untuk 

senantiasa berkoordinasi kepada pimpinan 

yang lebih mengetahui permasalahan 
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yang terjadi. Supaya terhindar dari apa-

apa yang tidak diinginkan. 

8. Berani mengambil dan menanggung 

resiko yang dihadapi.  

Seharusnya setiap pegawai harus berani 

mengambil dan menanggung resiko yang 

terjadi didalam pengambilan keputusan, 

karena itu sudah konsekuensi dalam 

bekerja. Apapun permasalahannya tetap 

berkoordinasi dengan pimpinan. 
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