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STRATEGI LURAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI  

DI KANTOR KELURAHAN DOMPAK KECAMATAN BUKIT BESTARI  

KOTA TANJUNGPINANG  

 

Kepemimpinan Lurah Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sangatlah 

berperan penting dalam seluruh kegiatan birokrasi yang ada di kelurahan tersebut. Pentingnya 

kinerja pegawai pada suatu organisasi pemerintahan seperti kantor Kelurahan Dompak Kecamatan 

Bukit Bestari Kota Tanjungpinang merupakan salah satu unsur dalam pencapaian tujuan pelayanan 

yang maksimal kepada masyarakat. Tentunya dalam hal ini  strategi Kelurahan Dompak 

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai. Namun berbanding terbalik dengan kinerja yang dilakukan oleh oknum pegawai 

Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari ini. Kinerja yang tidak optimal pastinya akan 

berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat tidak puas atas 

pelayanan yang telah diberikan oleh pegawai. Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk 

mengetahui strategi Lurah dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kelurahan Dompak Kecamatan 

Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, penulis 

menentukan sebuah perumusan masalah yaitu bagaimana strategi Lurah dalam meningkatkan 

kinerja pegawai di Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang?. Informan 

dalam penelitian ini adalah dari pegawai yang bekerja di kantor Kelurahan Kelurahan Dompak 

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang yaitu lurah sebagai Key Informan, Sekretaris Lurah 

dan Staf, keseluruhan berjumlah 4 orang informan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti 

didalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil 

penelitian ini adalah Rapat rutin internal Kelurahan sudah terlaksana dengan baik di Kantor 

Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Namun sarana dan prasarana 

masih kurang dari yang diharapkan. Berkaitan dengan disiplin pegawai sudah bagus dan hampir 

90%. Sudah adanya Reward bagi pegawai yang berprestasi walaupun hanya secara lisan diucapkan 

oleh Lurah dan diberlakukan punishment pagi pegawai yang tidak mematuhi aturan. Sudah adanya 

kemitraan Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dengan instansi yang 

lain yaitu mengadakan kerjasama dengan Bulog dan adanya pelatihan yang dilakukan berupa 

pelatihan pengarsipan, pelatihan cara mengukur tanah, pelatihan pembuatan profil Kelurahan. 

 

Kata Kunci: Strategi, Kepemimpinan, Kinerja  
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ABSTRACT 

The Leadership of Dompak Urban Village Bukit Bestari Sub-district Tanjungpinang City 

has an important role in all bureaucratic activities in the kelurahan.  The importance of the 

performance of employees in a government organization such as the office of Kelurahan Dompak 

Bukit Bestari Tanjungpinang is one of the elements in achieving the maximum service goals to the 

community.  Of course in this case the strategy of Dompak Urban Village Bukit Bestari 

Tanjungpinang City is very influential on employee performance.  But inversely proportional to 

the performance made by unscrupulous employees of Dompak Urban District Bukit Bestari this.  

Performance that is not optimal will certainly affect the service to the community.  Of course 

people are not satisfied with the services that have been given by employees.  The purpose of this 

study is to find out the strategy of Lurah in improving the performance of employees in the Village 

Dompak District Bukit Bestari Tanjungpinang.  Based on the background of the above problems 

the authors determine a problem formulation is how the Lurah strategy in improving the 

performance of employees in the Village Dompak Bukit Bestari District Tanjungpinang ?.  

Informants in this study are from employees who work in the office of Kelurahan Dompak Village 

Bukit Bestari Sub-district Tanjungpinang Municipality namely the Village Head as a Key 

Informant Secretary of the Village Head and Staff a total of 4 informants.  The type of research 

used by researchers in this research is descriptive research using qualitative method.  The result 

of this research is the internal routine meeting of Kelurahan has been done well in Dompak 

District Office Bukit Bestari Sub-district Tanjungpinang City.  But facilities and infrastructure is 

still less than expected.  Associated with employee discipline is good and almost 90%.  The 

existence of Reward for employees who excel though only orally spoken by the Village Head and 

enacted the morning punishment of employees who do not obey the rules.  The existence of 

partnership of Dompak Urban Village Bukit Bestari Sub-district Tanjungpinang City with other 

institutions is to cooperate with Bulog and the training is done in the form of archiving training 

training on how to measure the soil training of profile making of Kelurahan. 

Keywords: Strategy Leadership Performance 
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Pendahuluan 
Sumber daya manusia sebagai salah 

satu unsur dalam organisasi dapat diartikan 

sebagai manusia yang bekerja dalam suatu 

organisasi. Sumber daya manusia dapat 

disebut juga sebagai personil, tenaga kerja, 

pekerja, karyawan, potensi manusiawi 

sebagai penggerak organisasi dalam 

mewujudkan eksistensinya atau potensi yang 

merupakan aset dan berfungsi sebagai modal 

non material dalam organisasi bisnis, yang 

dapat diwujudkan menjadi potensi nyata 

secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan 

eksistensi organisasi.  

Suatu organisasi, baik pemerintah 

maupun swasta dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk 

organisasi yang digerakkan sekelompok 

orang yang berperan aktif sebagai pelaku 

dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan/organisasi bersangkutan. 

Tercapainya tujuan organisasi perusahaan 

hanya dimungkinkan karena upaya para 

pelaku yang terdapat pada 

organisasi/perusahaan tersebut. Dalam hal ini 

terdapat hubungan yang erat antara kinerja 

perorangan dengan kinerja lembaga atau 

kinerja perusahaan. Dengan lain, bila kinerja 

karyawan baik, maka kemungkinan besar 

kinerja perusahaan juga baik. Kinerja seorang 

karyawan akan baik bila dia mempunyai 

keahlian yang tinggi.  

Kinerja dalam suatu organisasi 

dilakukan oleh segenap sumber daya manusia 

dalam organisasi, baik unsur pimpinan 

maupun pekerja. Setiap pekerja mempunyai 

kemampuan berdasar pada pengetahuan dan 

keterampilan, kompetensi yang sesuai dengan 

pekerjaannya, motivasi kerja, dan kepuasaan 

kerja. Namun pekerja juga mempunyai 

kepribadian, sikap dan perilaku yang dapat 

mempengaruhi kinerjanya.  

Semua organisasi dapat mengevaluasi 

atau menilai kinerja dengan beberapa cara. 

Didalam organisasi yang kecil, evaluasi ini 

mungkin sifatnya informal. Didalam 

organisasi yang besar, evaluasi atau penilaian 

kinerja sangat mungkin merupakan prosedur 

yang sistematik dimana kinerja sesungguhnya 

dari semua karyawan manajerial, profesional, 

teknis, penjualan dan klerikal yang dinilai 

secara formal.  

Kinerja organisasi juga ditunjukkan 

oleh bagaimana proses berlangsungnya 

kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Didalam proses pelaksanaan aktivitas harus 

selalu dilakukan monitoring, penilaian dan 

review atau peninjauan ulang terhadap kinerja 

sumber daya manusia. Melalui monitoring, 

dilakukan pengukuran dan penilaian kinerja 

secara periodik untuk mengetahui pencapaian 

kemajuan kinerja dengan dilakukan prediksi 

apakah terjadi deviasi pelaksanaan terhadap 

rencana yang dapat mengganggu pencapaian 

tujuan. 

Organisasi yang merupakan kumpulan 

dari orang-orang yang bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Tujuan ini bersifat 

umum, artinya suatu tujuan yang semua 

orang didalamnya sepakat baik terpaksa 

ataupun sadar untuk mencapainya. Adapun 

tujuan yang bersifat khusus itu merupakan 

tujuan individu masing-masing. Dengan 

demikian, antara organisasi dan indivisu-
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individu dalam organisasi tertentu terikat 

dalam kontrak psikologis. Tentunya untuk 

mencapai tujuan secara efektif diperlukan 

manajemen yang baik dan benar. Tujuan 

organisasi dicapai dengan mengerahkan 

semua sumber daya yang diperlukan untuk 

pencapaian tujuan tersebut. Tujuan yang 

diharapkan tersebut merupakan titik awal 

dalam perencanaan kinerja organisasi.   

Dengan hadirnya pemimpin untuk 

menggerakkan para pengikut agar mereka 

mau mengikuti atau menjalankan apa yang 

diperintahkan atau dikehendaki pemimpin. 

Hubungan antara pemimpin dengan orang-

orang yang dipimpinnya bersifat 

pembimbingan, pemberian arah, pemberian 

perintah, pemberian motivasi (dorongan) dan 

pemberian teladan untuk mempengaruhi 

orang-orang yang dipimpinnya. Keberhasilan 

seorang pemimpin sangat tergantung dari 

kemampuannya untuk membangun orang-

orang disekitarnya. Karena keberhasilan 

sebuah organisasi sangat tergantung pada 

poteni sumber daya manusia dalam organisasi 

tersebut.  

Sikap kepemimpinan sangat 

diperlukan untuk dapat menggerakkan dan 

memotivasi bawahan untuk melakukan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya. Maka 

masalah kepemimpinan tidak dapat 

dipandang mudah. Kemampuan seorang 

pemimpin merupakan suatu sarana untuk 

mencapai tujuan. Hal ini berarti bahwa 

bawahan dalam memenuhi kebutuhannya 

tergantung pada keterampilan dan 

kemampuan pemimpin.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan 

Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 

Tentang Kelurahan yang menterjemahkan 

bahwa Kelurahan merupakan dasar dari 

satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu 

komunitas pemerintahan negara. Untuk 

meningkatkan pelayanan masyarakat dan 

melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di 

Perkotaan, perlu dibentuk Kelurahan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat guna menjamin penyelenggaraan 

Pemerintahan Kelurahan.  

Dengan melihat tugas pokok dan 

fungsi strategis dari adanya Kelurahan di 

dalam sebuah Kota tentunya peran dari 

seorang pemimpin sangatlah penting. 

Bagaimana strategi yang digunakan sebagai 

upaya untuk senantiasa meningkatkan kinerja 

pegawai yang ada di ruang lingkup kerja 

tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

kemauan dan kesanggupan untuk 

mempengaruhi opini, sikap dan tingkah laku 

orang lain agar mau melakukan sesuatu 

pekerjaan secara profesional. 

Pemimpin disini yang dimaksud 

adalah Lurah Dompak Kecamatan Bukit 

Bestari Kota Tanjungpinang. Dimana dalam 

kepemimpinannya perlu menggunakan 

strategi. Strategi merupakan respons secara 

terus menerus maupun adaptif terhadap 

peluang dan ancaman eksternal serta 

kekuatan dan kelemahan internal yang dapat 

mempengaruhi organisasi. Strategi inilah 

yang digunakan pemimpin dalam 

melaksanakan proses kepemimpinannya di 

instansi guna meningkatkan kinerja pegawai.  
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Kepemimpinan Lurah Dompak 

Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang sangatlah berperan penting 

dalam seluruh kegiatan birokrasi yang ada di 

kelurahan tersebut. Pentingnya kinerja 

pegawai pada suatu organisasi pemerintahan 

seperti kantor Kelurahan Dompak Kecamatan 

Bukit Bestari Kota Tanjungpinang 

merupakan salah satu unsur dalam 

pencapaian tujuan pelayanan yang maksimal 

kepada masyarakat. Tentunya dalam hal ini  

strategi Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit 

Bestari Kota Tanjungpinang tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan dari latar belakang 

permasalahan diatas, penulis menentukan 

sebuah perumusan masalah yaitu bagaimana 

strategi Lurah dalam meningkatkan kinerja 

pegawai di Kelurahan Dompak Kecamatan 

Bukit Bestari Kota Tanjungpinang? 

Landasan Teorittis 
Strategi 

Pada awalnya konsep strategi 

(strategy) didefinisikan sebagai berbagai cara 

untuk mencapai tujuan (ways to achieve 

ends). Menurut Chandler dalam Rangkuti 

(2013:3), yang mengatakan bahwa strategi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan 

perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan 

jangka panjang, program tindak lanjut, serta 

prioritas alokasi sumber daya.  

Selanjutnya menurut Hamel dan 

Prahalad dalam Rangkuti (2013:4), 

mengemukakan strategi merupakan tindakan 

yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat), dan terus menerus dan dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan di masa 

depan. Dengan demikian, perencanaan 

strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang 

dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang 

terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar 

baru dan perubahan pola konsumen 

memerlukan kompetensi inti (core 

competencies).  

Menurut Marrus (2002:31) strategi 

didefinisikan sebagai suatu proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi, disertai penyusunan suatu cara 

atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut 

dapat dicapai. Dilanjutkan oleh Porter dalam 

Rangkuti (2013:4), mengemukakan strategi 

adalah alat yang sangat penting untuk 

mencapai keunggulan bersaing.  

Dalam hal ini lebih cermat lagi 

dikemukakan oleh Kuncoro (2006:7), yang 

mengatakan strategi memerlukan 3 proses 

yang berkelanjutan yaitu: analisis, keputusan 

dan aksi. Sebagai elemen utama yang 

merupakan jantung manajemen organisasi.  

Agar strategi perusahaan atau 

organisasi disusun secara efektif, maka 

diperlukan adanya kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang berkaitan dengan 

kondisi dan situasi perusahaan atau organisasi 

tersebut. Salah satu metode untuk mengetahui 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

perusahaan atau organisasi adalah analisis 

SWOT.  
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Kepemimpinan 
Konsep kepemimpinan pada dasarnya 

berasal dari kata “pimpin” yang artinya 

bimbing atau tuntun.  Kepemimpinan 

menurut Kartono (2006:10) merupakan 

kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, 

dan kekuatan moral yang kreatif, yang 

mampu mempengaruhi para anggota untuk 

mengubah sikap, sehingga mereka menjadi 

conform dengan keinginan pemimpin. 

Selanjutnya menurut Sutikno 

(2014:9), mengatakan pemimpin adalah 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi orang dan menggerakkan 

orang lain untuk mencapai tujuan. Sukses 

tidaknya sebuah organisasi sangat tergantung 

dari kemampuan pemimpin dalam 

menggerakkan seluruh anggota organisasi 

untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan 

menjadi salah satu faktor kunci dalam 

kehidupan organisasi, termasuk pada sektor 

publik. Begitu pentingnya masalah 

kepemimpinan ini, menjadikan pemimpin 

selalu menjadi fokus evaluasi mengenai 

penyebab keberhasilan dan kegagalan 

organisasi. 

Sedangkan menurut Gary Yukl dalam 

Pasolong (2013:111), mengatakan 

kepemimpinan adalah sebagai proses 

mempengaruhi, yang mempengaruhi 

interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa 

bagi para pengikut, pilihan-pilihan dari 

sasaran-sasaran bagi kelompok atau 

organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-

aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-

sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut 

untuk mencapai sasaran, pemeliharaan 

hubungan kerjasama dan teamwork, serta 

perolehan dukungan dan kerjasama dari 

orang-orang yang berbeda di luar kelompok 

atau organisasi.  

Dalam hal ini, dengan cermat 

didefinisi oleh Sutrisno (2012:218), 

kepemimpinan sebagai proses mengarahkan 

dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan 

dengan tugas dari para anggota kelompok, 

maka paling tidak ada 3 implikasi penting, 

yakni: 

a. Kepemimpinan harus melibatkan orang 

lain, bawahan atau pengikut. Kesediaan 

menerima pengarahan dari pemimpin, 

anggota kelompok membantu 

menegaskan status pemimpin dan 

menungkinkan proses kepemimpinan. 

Tanpa bawahan, semua sifat-sifat 

kepemimpinan seorang pemimpin akan 

menjadi tidak relevan.  

b. Kepemimpinan mencakup distribusi 

kekuasaan yang tidak sama diantara 

pemimpin dan anggota kelompok.  

c. Kepemimpinann sebagai kemampuan 

untuk menggunakan berbagai bentuk 

kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku 

pengikut melalui sejumlah cara. 

Sesungguhnya para pemimpin telah 

memengaruhi pegawai untuk melakukan 

pengorbanan pribadi demi organisasi. 

Kinerja 
Kinerja Sumber daya manusia 

merupakan istilah yang berasal dari kata job 

performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai seseorang). Menurut 
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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.  

Selanjutnya menurut Pasolong 

(2013:177), mengemukakan bahwa kinerja 

mempunyai beberapa elemen: 

1. Hasil kerja dicapai secara individual atau 

secara institusi, yang berarti kinerja 

tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh 

secara sendiri-sendiri atau kelompok.  

2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau 

lembaga diberikan wewenang dan 

tanggungjawab yang berarti orang atau 

lembaga diberikan hak dan kekuasaan 

untuk ditindaklanjuti, sehingga 

pekerjaannya dapat dilakukan dengan 

baik.  

3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, 

yang berarti dalam melaksanakan tugas 

individu atau lembaga tentu saja harus 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan. 

4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan 

moral atau etika, artinya selain mengikuti 

aturan yang telah ditetapkan, tentu saja 

pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral 

dan etika yang berlaku umum.  

Dalam hal ini dibenarkan oleh Triton 

(2005:95), mengungkapkan kinerja adalah 

evaluasi terhadap kesetiaan, kejujuran, 

kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi 

dan partisipasi sebagai kontribusi 

keseluruhan yang diberikan oleh individu 

bagi organisasi. Selanjutnya lebih cermat lagi 

disampaikan oleh Sembiring (2012:82), 

menurutnya bagi suatu organisasi, kinerja 

merupakan hasil dari kegiatan kerjasama 

diantara para anggota atau komponen 

organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan 

organisasi. Proses yang terjadi dalam 

organisasi, yaitu berfungsinya manajemen 

melalui fungsi fundamentalnya: planning, 

organizing, actuating dan controlling 

(POAC) secara terpadu.  

Menurut Soeprihanto (2001:7), 

berpendapat kinerja pegawai adalah suatu 

sistem yang digunakan untuk menilai dan 

mengetahui apakah seorang pegawai telah 

melaksanakan pekerjaannya masing-masing 

secara keseluruhan. Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, maka pegawai dituntut untuk 

dapat memiliki atau mempunyai kinerja yang 

baik dan berkualitas. 

Selanjutnya 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. 

Dalam hal ini dibenarkan oleh Triguno 

(2002:70), menyatakan bahwa penyebab 

rendahnya kinerja pegawai, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Sumber daya manusia yang tidak cukup 

pelatihan atau kurang diberikan pelatihan, 

sehingga keterampilan dan pengetahuan 

pegawai terhadap pekerjaan kurang baik. 

b. Sumber daya manusia yang bekerja 

kurang terampil atau tidak professional, 

sehingga pelaksanaan tugas yang 
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dilakukan kurang sesuai dengan standar 

yang ada. 

c. Disiplin kerja yang kurang mendapat 

perhatian dari pimpinan dan manajemen, 

akibatnya pegawai banyak yang kurang 

disiplin dalam pelaksanaan tugas yang 

dilakukan. 

d. Penentuan standar kualitas kerja yang 

rendah. 

e. Manajemen yang kurang baik, akibatnya 

pimpinan salah dalam meningkatkan 

kinerja pegawai. 

f. Masalah pribadi yang tidak terselesaikan, 

sehingga dapat berpengaruh pada kondisi 

lingkungan kerja pegawai.  

Metode Penelitian 
Penelitian yang digunakan peneliti didalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan menggunakan metode kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2011:11), mengatakan 

bahwa yang dimaksud dengsan 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 Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang yaitu Lurah sebagai Key 

Informan, Sekretaris Lurah dan Staff. Sumber 

data utama  dicatat melalui 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 di kantor Kelurahan Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang Adapun alat yang digunakan 

literatur. Untuk mengumpulkan data 

penelitian maka digunakan teknik, Observasi, 

Interview (Wawancara), dan Dokumentasi.  

 

Pembahasan  

Strategi Lurah Dalam 
Meningkatkan Kinerja Pegawai di 
Kelurahan Dompak Kecamatan 
Bukit Bestari Kota Tanjungpinang  
Untuk melihat strategi yang digunakan oleh 

Lurah Dompak dalam meningkatkan kinerja 

pegawainya, maka penulis telah melakukan 

wawancara dengan informan yaitu Lurah, 

Sekretaris Lurah dan pegawai Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang,  wawancara ini dilakukan 

pada tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 

WIB, penulis telah melakukan wawancara 

dengan Lurah Kelurahan Dompak Kecamatan 

Bukit Bestari Kota Tanjungpinang selaku Key 

Informan. Untuk melihat strategi yang 

digunakan oleh Lurah Dompak dalam 

meningkatkan kinerja pegawai di Kantor 

Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang penulis mengacu pada 

teori Kuncoro (2006:7) yang meliputi: 
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1. Analisis 

Analisis dapat diartikan pekerjaan 

penelaah secara mendalam yang dapat 

memberikan keterangan tentang tugas, 

tanggung jawab dan sifat pekerjaan agar 

dapat melaksanakan pekerjaan itu dengan 

baik dan dapat menentukan manfaat dari 

kegiatan yang dilaksanakan. Adapun 

indikator yang bisa dilihat dari analisis 

adalah: 

a. Rapat rutin internal Kelurahan 

Adalah mengadakan rapat rutin 

inernal secara rutin dan 

berkesinambungan dengan membahas 

permasalahan-permasalahan yang 

penting dan sebagai bahan evaluasi 

dari kinerja. Rapat rutin internal sudah 

terlaksana dengan baik di Kantor 

Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit 

Bestari Kota Tanjungpinang yang 

meliputi setiap bulannya satu kali 

diadakan rapat rutin yang membahas 

tentang evaluasi kegiatan-kegiatan 

yang telah dilaksanakan, evaluasi 

kinerja pegawai, tingkat kedisiplinan 

pegawai, dan juga adanya pertemuan 

bersama RT dan RW setempat.  

b. Struktur organisasi 

Yang dimaksud struktur organisasi 

disini yaitu suatu alat yang digunakan 

untuk memberikan arah, petunjuk 

maupun tata pembagian pekerjaan 

didalam melaksanakan tugas. Sudah 

adanya struktur organisasi di Kantor 

Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit 

Bestari Kota Tanjungpinang yang 

berjalan dengan fungsinya. Namun 

dilihat dari kuantitas pegawai yang 

ada di kantor tersebut, maka semua 

pegawai juga saling berbagai kerja 

atau team work.   

c. Sarana dan prasarana Kelurahan 

Sarana dan prasarana Kelurahan dapat 

diartikan bahwa suatu alat yang 

digunakan yang bisa difungsikan 

didalam melaksanakan pekerjaan dan 

merupakan faktor penunjang yang 

sangat penting didalam suatu 

organisasi. Sarana dan prasarana yang 

ada di Kelurahan Dompak Kecamatan 

Bukit Bestari Kota Tanjungpinang 

masih kurang dari yang diharapkan. 

Dengan melihat sarana dan prasarana 

yang seharusnya paling penting 

digunakan dalam melaksanakan 

pekerjaan seperti Komputer yang 

hanya 4 unit, printer, infocus dan juga 

gedung pertemuan yang hanya bisa 

menampung maksimal 30 orang.  

2. Keputusan 

Secara garis besar keputusan dapat 

diartikan bahwa hasil pemecahan masalah 

yang dihadapi dengan tegas. Apa yang 

harus dilakukan oleh Lurah Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang mengenai perencanaan-

perencanaan yang bersifat memotivasi 

kerja yang tinggi pada pegawai. Indikator 

yang dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Disiplin pegawai 

Disiplin pegawai dapat diartikan 

bahwa suatu bentuk sikap yang harus 

mematuhi peraturan yang telah 

disepakati atau yang aturan yang telah 
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ditentukan. Disiplin pegawai di Kantor 

Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit 

Bestari Kota Tanjungpinang sudah 

bagus dan hampir 90%. Walaupun 

belum menggunakan finger print 

dengan terus mengadakan evaluasi 

terhadap tingkat kedisiplinan pegawai.  

b. Reward dan punishment 

Reward bisa diartikan sebagai hadiah 

yang diberikan kepada pegawai 

sebagai bentuk penghargaan atas 

prestasi yang sudah diraih sebagai 

motivasi. Sedangkan punishment 

merupakan hukuman atau sanksi yang 

diberikan kepada pegawai yang tidak 

mentaatii aturan yang diberlakukan di 

suatu organisasi. Reward dan 

punishment di Kantor Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang bahwa sekali-kali 

ada reward yang diberikan seperti 

penambahan honor kegiatan dan 

ucapan secara lisan. Untuk reward 

yang lebih dari pada itu belum pernah 

ada di kantor tersebut. Sedangkan 

untuk sanksi berdasarkan Peraturan 

Walikota jika ada pegawai yang tidak 

disiplin maka adanya sanksi yang 

berkaitan dengan penundaan gaji 

berkala.  

c. SDM yang berkualitas 

SDM yang berkualitas dapat diartikan 

bahwa pegawai yang bekerja di 

Kantor Kelurahan Dompak 

Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang berkualitas, memiliki 

kemampuan, mempunyai skill, inovasi 

dan mampu mencari solusi yang cepat 

dan tepat ketika menghadapi suatu 

masalah. Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas dapat dilihat dengan harus 

banyak diadakan pelatihan dan belajar 

terus agar bisa bekerja secara efektif 

dan efesien, meingkatkan kedisiplinan, 

mempunyai ide-ide yang cemerlang 

dan juga tingkatan pendidikan 

seseorang pegawai tersebut.  

3. Aksi 

Aksi dapat diartikan bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh Lurah berdasarkan situasi 

tertentu untuk mencapai apa yang menjadi 

tujuan dan sasaran dengan sarana yang 

paling tepat di Kelurahan Dompak 

Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang. Indikatornya adalah 

sebagai berikut: 

a. Kemitraan dengan instansi yang lain 

Dalam hal ini, Kelurahan mengadakan 

kerjasama dengan beberapa instansi 

sebagai wadah pengembangan. 

Dengan demikian apapun masalah 

yang dihadapi tersebut akan mudah 

teratasi. Kemitraan Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang dengan instansi 

yang lain yaitu mengadakan kerjasama 

dengan Bulog. Dengan selalu 

berkoordinasi kepada pihak 

Kecamatan, LPM, Forum RT/RW, dan 

PKK.  

b. Peningkatan kuantitas pegawai 

Dalam hal ini bisa diartikan bahwa 

jumlah pegawai di Kantor Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari 
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Kota Tanjungpinang apakah sudah 

sesuai kebutuhan dan bekerja sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Masih kurangnya jumlah pegawai 

yang ada di Kantor Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang. Namun sudah 

diajukan kepada Pemerintah Kota 

Tanjungpinang untuk penambahan 

pegawai.  

c. Pengembangan keterampilan pegawai 

Yang dimaksudkan dengan 

pengembangan keterampilan pegawai 

disini yaitu upaya-upaya yang 

dilakukan oleh Lurah Dompak 

Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang dalam 

mengembangkan kemampuan-

kemampuan yang ada pada 

pegawainya. Peningkatan 

keterampilan pegawai yaitu sudah 

adanya pelatihan yang dilakukan 

berupa pelatihan pengarsipan, 

pelatihan cara mengukur tanah, 

pelatihan pembuatan profil Kelurahan. 

Penutup 
A. Kesimpulan  

Sebagaimana hasil dari analisa yang 

mengacu dari informasi-informasi yang 

didapat dari key informan dan informan, 

maka penulis membuat beberapa 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

perumusan masalah. Adapun kesimpulan 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Agar dapat melaksanakan pekerjaan 

itu dengan baik dan dapat menentukan 

manfaat dari kegiatan yang 

dilaksanakan di Kantor Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang mengadakan 

rapat rutin internal yang meliputi 

setiap bulannya satu kali diadakan 

rapat rutin yang membahas tentang 

evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan, evaluasi kinerja 

pegawai, tingkat kedisiplinan pegawai, 

dan juga adanya pertemuan bersama 

RT dan RW setempat. Namun, sarana 

dan prasarana yang ada di Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang masih kurang 

dari yang diharapkan. 

2. Untuk menghadapi masalah yang 

dihadapi dan pemecahannya, di 

Kantor Kelurahan Dompak 

Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang terus meningkatkan 

disiplin pegawai hampir 90% sudah 

bagus. Walaupun belum menggunakan 

finger print dengan terus mengadakan 

evaluasi terhadap tingkat kedisiplinan 

pegawai. Walaupun hanya secara lisan 

diucapkan oleh Lurah sebagai reward 

dan diberlakukan punishment pagi 

pegawai yang tidak mematuhi aturan. 

Dengan meningkatkan Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas dengan 

harus banyak diadakan pelatihan 

3. Tindakan yang dilakukan oleh Lurah 

untuk mencapai tujuan dan sasaran 

menjalin kemitraan Kelurahan 

Dompak Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang dengan instansi 

yang lain yaitu mengadakan kerjasama 
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dengan Bulog. Dengan selalu 

berkoordinasi kepada pihak 

Kecamatan, LPM, Forum RT/RW, dan 

PKK. Walaupun masih kurangnya 

jumlah pegawai yang ada. Namun 

dilengkapi dengan adanya pelatihan 

yang dilakukan berupa pelatihan 

pengarsipan, pelatihan cara mengukur 

tanah, pelatihan pembuatan profil 

Kelurahan. 

B. Saran  

1. Sarana dan prasarana perlu diajukan 

kepada Pemerintah Kota 

Tanjungpinang. Seperti penambahan 

komputer, infocus, printer dan juga 

pembangunan ruang pertemuan yang 

lebih layak.  

2. Reward kepada pegawai yang 

berprestasi harus juga berupa 

pelatihan-pelatihan, penghargaan-

penghargaan yang bersifat memotivasi 

pegawai.  

3. Harus sharing dan meminta 

penambahan kepada Pemerintah Kota 

Tanjungpinang untuk penambahan 

pegawai agar pekerjaan tidak tumpang 

tindih antara yang satu dengan yang 

lainnya.  
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