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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  

ROKAN HULU 

 

OLEH: 

 

PRATAMI EKA PUTRI 

NIM: 11675202127 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dan 

faktor penghambat kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang diperoleh melalui pengamatan dilapangan, 

jawaban informan dan kemudian dianalisa. Informan penelitian dari penelitian 

ini adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu dan bidang-bidang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kinerja terdapat 

beberapa hambatan yaitu lingkungan kerja dan fasilitas yang kurang memadai, 

kurang adanya motivasi dari pimpinan, dan perlunya perbaikan pada beberapa 

aspek yang salah satunya adalah kurangnya disiplin pegawai.   

 

Kata Kunci: Kinerja, Penilaian, Pegawai 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ii 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

 AlhamdulillahiRobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS KINERJA PEGAWAI 

NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH KABUPATEN ROKA HULU”. Selanjutnya shalawat serta salam 

senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang 

menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam. 

 Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Program Studi Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa 

dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Masih banyak 

kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

penyusun. 

 Teristimewa kepada kedua orang tua ibunda tercinta Gusmidaheryenti 

Skar dan ayahanda Drs. Nazri Chaniago, terimakasih telah merawat, 

membesarkan, membimbing, selalu memberikan semangat dan doa untuk 

mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Untuk itu skripsi ini 

dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi. 



 

 iii 

 Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh dengan 

rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

2. Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat di mana 

penulis masih menimba banyak ilmu di sana.  

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si selaku ketua Program Studi Administrasi 

Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

4. Bapak Jhon Afrizal, S. HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi 

Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

5. Ibu Abdiana Ilosa, S. Ap. MPA selaku pembimbing akademik 

6. Bapak Drs.H. Almasri, M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing 

yang memberikan bimbingan, informasi serta arahan kepada penulis selama 

menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai. 

7. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara 

sebagai insipirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan 

bernilai. 

8. Untuk keluarga besar AnwarOngga dan Syamsinur, Bapak Afrizal T. dan 

mami Harmida Hartati serta Elok Refnidawati orang tua pengganti selama 

penulis menyelesaikan studi yang senantiasa memberikan do’a restu. 

9. Untuk Hellga Afdillah Putri, Muhammad Taruna Praja Muda, Pradini Prima 

Putri yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis. 



 

 iv 

10. Untuk teman seperjuangan Administrasi Negara A 2016 yang sudah berjuang 

bersama dari awal hingga akhir dan telah memberikan semangat, dukungan 

serta do’a dalam menyelesaikan studi ini. 

11. Untuk keluarga 2020 S.Sos di Pekanbaru yaitu Afifah Harashta S.Sos, Miranti 

Indah Pertiwi S.Sos, Boby Frizia Aziz, Restu Adi Pratama, Rifaldi, Agus riadi, 

Wahyudi Jamal, Hafiz Kemurata An Nawawi, Dandi Julika, Nofran Wahyuda 

Putera, Ria Mardiyanti, Fatimah Azzahra, Anggun Pangestuti S.Sos dan 

teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

12. Untuk keluarga besar KKN tanjung belit (Bucin Family) tahun 2019 

Semoga semua motivasi, semangat, do’a serta bantuan yang telah diberikan 

mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini 

dapat bermanfaat. Aamiin aamiin ya robbal alamin. 

       Pekanbaru, Juli 2020 

       Penulis, 

 

        

PRATAMI EKA PUTRI 

       NIM. 11675202127 



 

 v 

DAFTAR ISI 

 
ABSTRAK .................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR ...............................................................................  ii 

DAFTAR ISI ..............................................................................................  v 

DAFTAR TABEL......................................................................................  vii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................  viii 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah ......................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ...............................................................  7 

1.3 Tujuan Penulisan  ................................................................  7 

1.4 Manfaat Penulisan ...............................................................  8 

1.5 Sistematika Penulisan ..........................................................  8 

BAB II  LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia .....................................  10 

2.2 Aparatur Sipil Negara ..........................................................  14 

2.3 Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .............................................  16 

2.4 Unsur-unsur yang Dinilai dalam Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) ...................................................................................  17 

2.5 Pengertian Kinerja ...............................................................  18 

2.6 Pengukuran Kinerja .............................................................  24 

2.7 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja ............................  26 

2.8 Prinsip Pengukuran Kinerja .................................................  28 

2.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja ........................  28 

2.10 Kinerja Menurut Pandangan Islam ......................................  29 

2.11 Penelitian Terdahulu ............................................................  31 

2.12 Definisi Konsep ...................................................................  35 

2.13 Indikator ..............................................................................  35 

2.14 Kerangka Pikiran .................................................................  38 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu dan Penelitian .........................................  40 



 

 vi 

3.2 Jenis Penelitian .....................................................................  40 

3.3 Jenis dan Sumber Data .........................................................  40 

3.4 Metode Pengumpulam Data .................................................  41 

3.5 Informan Penelitian ..............................................................  41 

3.6 Metode Analisi Data .............................................................  42 

BAB IV  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum ................................................................  44 

4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah ..........................................................  48 

4.3 Struktur ................................................................................  65 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Informan Penelitian .............................................................  67 

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian ...............................................  68 

BAB VI  KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan dan Saran ..........................................................  93 

6.2 Saran .....................................................................................  94 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  



 

 vii 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1  Pencapaian Sasaran Kinerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 .....  5 

Tabel 1.2  Tingkat Absensi Pegawai Negeri Sipil pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

tahun 2019 ................................................................................  6 

Tabel 2.1  Indikator Penelitian ..................................................................  37 

Tabel 3.1  Informan Penelitian ..................................................................  41 

Tabel 4.1  Data Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Menurut Golongan/Kepangkat ....................................  66 

Tabel 4.2  Data Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Menurut Tingkat Pendidikan .......................................  66 

Tabel 5.1  Angka Penilaian Kinerja ..........................................................  73 

Tabel 5.2  Tingkat Capaian Kinerja ..........................................................  74 

Tabel 5.3 Rekapitulasi Absensi Pegawai .................................................  80 

Tabel 5.4  Penilaian Kinerja ......................................................................  89 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 viii 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ................................................................  39 

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu..............................  41 

Gambar 5.1 Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .................................................   70 

Gambar 5.2 Perilaku Kerja ..........................................................................  73 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi berperan sebagai 

penggerak utama dan penentu bagi keberhasilan atau kemajuan suatu organisasi. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh semua pihak instansi yang terkait demi tercapainya suatu tujuan. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar yang 

sering terjadi, maka dari itu peningkatan kinerja perlu dilakukan agar pegawai 

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu melaksanakan 

tugas sebagai aparatur pemerintah sesuai dengan tugas yang dibebankan.  

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan 

Basri, 2005:50). Kinerja juga menggambarkan sejauh mana aktifitas seseorang 

dalam melaksanakan tugas dan berusaha dalama mencapi tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kinerja pegawai yang berkualitas 

maka perlu dikaji hubungan dengan beberapa faktor mengenai kinerja pegawai 

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai 

unsur aparatur pemerintah, pegawai sekaligus sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai  pemikir, 
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perencana, penggerak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, 

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sekaligus berperan sebagai pengendali dan 

pengawas pelaksanaan pembangunan itu sendiri.  

Berdasarkan Pasal 6 UU No 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pegawai 

ASN terdiri atas: a.  PNS; dan b.  PPPK. Kesimpulan dari pasal 6 UU No 5 Tahun 

2014 tersebut adalah bahwa setiap PNS adalah ASN, tetapi tidak setiap ASN 

adalah PNS. Dalam pasal 1 UU No 5 tahun 2014 dijelaskan bahwa Aparatur  Sipil  

Negara  yang  selanjutnya  disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil 

dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah.  Pegawai Aparatur Sipil Negara   yang selanjutnya disebut Pegawai 

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi  tugas   negara   lainnya   dan   digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara  Indonesia  yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai   Pegawai   ASN secara tetap  oleh  pejabat  pembina  

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.  

Pada Pasal 7 UU No 5 Tahun 2014 dinyatakan: (1) PNS merupakan 

Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai  tetap  oleh  Pejabat  Pembina 

Kepegawaian dan memiliki nomor induk  pegawai secara nasional. (2) PPPK 

merupakan Pegawai  ASN  yang  diangkat  sebagai pegawai dengan perjanjian  

kerja  oleh  Pejabat Pembina Kepegawaian  sesuai  dengan kebutuhan Instansi 

Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. 
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Penilaian kinerja PNS berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 

tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaiannya 

meliputi Sasaran kerja Pegawai dan penilaian prilaku kerja yang meliputi aspek 

Orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan 

kepemimpinan. Penilaian Kinerja PNS merpakan nilai gabungan dari SKP dan 

perilaku kerja dengan perbandingan 60% dan 40%.  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

merupakan suatu instansi yang menangani pembangunan yang didirikan pada 

tahun 2001 yakni dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 

2001. Dengan struktur organisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati 

Nomor kpts.061/ORG/116/2002 yang merumuskan kebijakan dan koordinasi 

dibidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga teknis Daerah, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan unsur 

penunjang Pemerintah Daerah. Adapun tugas penting dari Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ialah menyiapkan dokumen-

dokumen Perencana mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renstra SKPD). 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu peneliti menemukan 

beberapa masalah yang dapat menghambat kinerja pegawai yaitu dari segi disiplin 

waktu bekerja masih ditemukannya pegawai yang kurang memanfaatkan waktu 
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secara baik, hal ini dilihat masih adanya pegawai hadir lewat dari waktu yang 

telah  ditetapkan, terlambat datang dan tidak mengikuti apel pagi. masih adanya 

pegawai yang tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu tentu saja 

mempengaruhi kinerja dari pegawai, masalah selanjutnya ialah dalam 

menyelesaikan pekerjaan pegawai lebih kepada bagaimana pekerjaan itu cepat 

selesai sehingga ditemukan kurang ketelitian dari pegawai, para pegawai kurang 

optimal dalam melaksanakan tugas seperti keluar ruangan saat jam kerja, 

mengobrol dengan sesama rekan atau sibuk dengan telepon genggam masing-

masing, bahkan banyak pegawai yang berada di kantin padahal jam belum 

menunjukkan waktu untuk istirahat. Selanjutnya, mengenai sarana dan prasarana 

yang ada diruangan juga menjadi kendala seperti komputer. Yang terakhir 

masalah kurang adanya tindakan yang tegas dari pimpinan, tidak adanya tindakan 

yang dapat membuat efek jera kepada pegawai yang kurang disiplin, seperti 

datang terlambat, tidak mengikuti apel dan pulang sebelum waktunya. Hal 

tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh pimpinan tetapi pimpinan hanya sesekali 

memberi arahan kepada para pegawainya sehingga terlihat hal tersebut sudah 

biasa dan menjadi budaya. Untuk lebih mengetahui Kinerja Pegawai di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 1.1  Pencapaian Sasaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 

 

NO Sasaran Indikator kinerja 

Rata-rata 

tingkat 

capaian 

kinerja 

1 

Meningkatnya 

kesesuaian arahan 

penggunaan lahan 

Terarahnya perencanaan detail tata 

ruang kawasan 
24.03% 

Terwujudnya pemanfaatan ruang 

yang baik 
20.00% 

2 

meningkatkan 

perencanaan yang 

partisipatif dan 

akuntabel 

Terlaksananya peningkatan 

pelayanan administrasi perkantoran 
22.66% 

Terlaksananya peningkatan sarana 

dan prasarana aparatur 
43.39% 

terwujudnya peningkatan disiplin 

aparatur 
19.23% 

Terwujudnya promosi 

pembangunan daerah 
20.00% 

Tersedianya data yang akurat dalam 

penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah 

60.00% 

Terarahnya kerja sama 

pembangunan bidang fisik 

prasarana 

20.00% 

Terarahnya pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 
10.00% 

Tersusunnya dokumen perencanaan 

yang efektif dan efisien yang sesuai 

dengn aspirasi masyarakat dan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

28.03% 

Tersedianya data yang akurat dalam 

penyusunan perencanaan 

pembangunan bidang ekonomi  

27.20% 

Tersedianya data yang akurat dalam 

penyusunan perencanaan 

pembangunan bidang sosial dan 

budaya 

19.71% 

3 

Penguatan Sistem 

Inovasi Daerah 

(SIDa) 

Tersedianya data kajian dalam 

pengambilan kebijakan 

pembangunan daerah 

40.00% 

Sumber: Bappeda Kab. Rokan Hulu tahun 2019 
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 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bagaimana gambaran kinerja Pegawai 

Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan 

hulu secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek yang salah satunya adalah 

dari Rata-rata tingkat Pencapaian Sasaran Kerja Bappeda Rokan Hulu pada tahun 

2018. Dapat dilihat masih banyaknya target perencanaan yang belum tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan.  

Selain itu tingkat kehadiran juga merupakan faktor penting dalam 

pencapaian tujuan organisasi pemerintahan, sebagai gambaran umum dapat dilihat 

pada data absensi pegawai Bappeda Rokan Hulu pada tahun 2019 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Tingkat Absensi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2019 

 

No Bulan 
Jumlah 

PNS 

Keterangan Jumlah PNS 

yang hadir H I S DD DL C TK 

1 Januari 51 847 14 8 0 81 0 4 87% 

2 Februari 52 847 14 8 0 81 0 9 74% 

3 Maret 56 924 66 7 1 95 5 11 78% 

4 April 52 852 16 0 31 84 0 0 86% 

5 Mei 56 968 53 11 36 90 4 0 82% 

6 Juni 54 702 19 0 21 54 15 7 87% 

7 Juli 53 990 7 0 28 119 42 26 81% 

8 Agustus 53 948 5 5 67 99 44 13 81% 

9 September 53 961 8 0 3 88 19 14 86% 

10 Oktober 51 959 13 0 28 140 9 16 82% 

11 November 52 890 18 2 88 88 10 10 81% 

12 Desember 53 883 9 0 20 99 0 11 83% 

Sumber: Sub bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kab. Rokan Hulu 2019 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih adanya pegawai yang 

absensinya bekum optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dilihat dari 

data yang paling tinggi absensi tanpa keterangan adalah pada bulan Juli yaitu 26 

orang tidak masuk kantor tanpa ada alasan yang jelas. Absensi sakit yang paling 
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tinggi adalah pada bulan Mei sebanyak 11 orang dan tingkat absen izin paling 

tinggi adalah pada bulan Maret yaitu 66 orang. Dengan tingkat absensi yang 

cukup tinggi tersebut, baik itu alfa, sakit dan izin mengakibatkan jam kerja 

berkurang. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dan menetapkan judul: “Analisis Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu.” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu? 

2. Apa hambatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditarik tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk menganalisis kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Untuk mengetahui hambatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori-teori yang didapat 

oleh penulis baik selama perkuliahan maupun selama praktek kerja 

lapangan 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja Pegawai 

Negeri Sipil bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu pada khususnya dan umumnya pada kantor-kantor/ institusi 

lain 

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dengan masalah 

yang sama dan variabel yang berbeda terutama yang berkaitan dengan 

analisis kinerja pegawai 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah deskripsi dari sistematika penulisan yang akan penulis 

lakukan dalam melaporkan hasil penelitian nantinya: 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini menguraikan definisi konsep, teori-teori yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian, referensi yang 

bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan 
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dengan masalah analisis kinerja pegawai serta pandangan secara 

islam, definisi konsep, kerangka pemikiran dan indikator. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan selama 

penelitian berlangsung, yang mana pendekatan penelitian yang 

digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber 

data yang digunakan data primer dan dan data sekunder. Metode 

penarikan sampel yaitu purposive sample. metode pengumpulan 

data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi 

pustaka. Pengolahan dan analisis data dilakukan selama dan 

setelah data dikumpulkan serta berisikan definisi variabel. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

    Bab ini menguraikan tentang Sejarah Objek Penelitian, aktifitas 

    objek penelitian dan struktur objek penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan 

   pembahasan terhadap hasil penelitian. 

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN 

   Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian, serta saran 

   yang diperlukan.  

 

 

  



 

 
 

10 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai 

masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja 

lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atauperusahaan demi  

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu manajer harus menjamin 

bahwa perusahaan atau suatu organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat di 

tempat yang tepat, dan pada saat yang tepat, yang memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang akan menolong perusahaan tersebut mencapai 

sarana-sarana secara keseluruhan secara efektif dan efisien.  

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah rancangan sistem-

sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat 

manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. 

Tidak peduli apakah perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan besar 

yang memiliki 10.000 karyawan atau organisasi nirlaba kecil yang memiliki 10 

karyawan, tetap saja karyawan-karyawan tersebut harus dibayar, yang berarti 

dibutuhkan sebuah sistem kompensasi yang baik dan sah. (Faustino, 2003:10) 

Setiap aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia membutuhkan 

pemikiran dan pemahaman tentang apa yang akan berhasil dengan baik dan apa 

yang tidak. Dalam sebuah lingkungan dimana tantangan angkatan kerja terus 

berubah, hukum berubah, dan kebutuhan-kebutuhan dari pemberi kerja juga 

berubah, maka Manajemen Sumber Daya Manusia harus terus berubah dan 

berkembang. 
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Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pengembangan dan 

pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-

sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan 

internasional. Manajemen sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai proses 

serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi 

keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian 

tujuannya. Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja 

dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. 

(Umar, 2001: 331) 

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen 

yang berarti suatu usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia 

di dalam suatu organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang 

diharapkan organisasi. Organisasi yang maju tentu dihasilkan oleh 

personil/pegawai yang dapat mengelola organisasi tersebut ke arah kemajuan 

yang diinginkan. Sebaliknya tidak sedikit organisasi yang hancur dan gagal 

karena ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya manusia. 

Menurut Hasibuan (2001 :10) manajemen sumber daya manusia adalah 

ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

Sedangkan menurut Simamora (2004 : 4) manajemen sumber daya manusia 

adalah, pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan 
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pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan, juga 

menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, 

pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi 

karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. 

Manajemen Sumber Daya Manusia dapat dipahami sebagai suatu proses 

dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan (policy). 

Sebagai suatu proses, Cushway (1994:13) misalnya, mendefinisikan Manajemen 

Sumber Daya Manusia sebagai „Part of the process that helps the organization 

achieve its objectives‟. Pernyataan ini dapat diterjemahkan sebagai 'bagian dari 

proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya‟. Sementara itu, Schuler, 

Dowling, Smart dan Huber (1992:16) mengartikan Manajemen Sumber Daya 

Manusia dalam rumusan seperti berikut ini: Human Resource Management 

(HRM) is the recognition of the importance of an organization's workforce as 

vital human resources contributing to the goals of the organization, and the 

utilisation of several functions and activities to ensure that they are used 

effectively and fairly for the benefit of the individual, the organization, and 

society'.  

Dimana pernyataan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:  

Manajemen Sumber Daya Manusia/MSDM merupakan pengakuan tentang 

pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat 

penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan penggunaan 

beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan 

secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. 



 

 
 

13 

Sedangkan dalam pengertiannya sebagai kebijakan, Manajemen Sumber 

Daya Manusia dimaksudkan sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan 

efektifitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks yang demikian 

ini, Manajemen Sumber Daya Manusia didefinisikan oleh Guest (1987) dengan 

uraian seperti berikut ini: Human resource management (HRM) comprises a set of 

policies designed to maximise organizational integration, employee commitment, 

flexibility and quality of work. 

Menurut Guest, kebijakan yang diambil organisasi dalam mengelola SDM-

nya diarahkan pada penyatuan elemen-elemen organisasional, komitmen pekerja, 

kelenturan organisasi dalam beroperasi serta pencapaian kualitas hasil kerja secara 

maksimal. Dengan merujuk pada pengertian tersebut, ukuran efektifitas kebijakan 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dibuat dalam berbagai bentuknya dapat 

diukur pada seberapa jauh organisasi mencapai kesatuan gerak seluruh unit 

organisasi, seberapa besar komitmen pekerja terhadap pekerjaan dan 

organisasinya, sampai sejauh mana organisasi toleran dengan perubahan sehingga 

mampu membuat keputusan dengan cepat dan mengambil langkah dengan tepat, 

serta seberapa tinggi tingkat kualitas `output' yang dihasilkan organisasi. 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia merupakan suatu proses dan upaya dengan serangkaian kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan serta pemanfaatan 

dan pengembangan pegawai bagi pencapaian yang efektif dan efisien untuk 

memenuhi tujuan organisasi secara terpadu. 
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2.2 Aparatur Sipil Negara 

ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah profesi bagi PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mengabdi pada 

instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau diserahi tugas negara 

lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN 

berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayanan publik; serta perekat dan 

pemersatu bangsa (Prasojo & Rudita, 2014; dan Faedlulloh, 2015 dalam Komara, 

2019: 73-84). 

Sedangkan pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang 

dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan 

berkualitas; serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI (Negara Kesatuan 

Republik Indonesia). Pegawai ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, 

dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, 

bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (Prasojo & Rudita, 2014; Komara, 2018; dan Nasty, 2018 dalam 

Komara, 2019: 73-84).  

Kedudukan dan peran Aparatur Sipil Negara ialah untuk 

menyelenggarakan  pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapi 

tujuan nasional. Lancarnya penyelenggaraan tugas dan pembangunan nasional 
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sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. 

Maka dari itu, untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, demokratis, 

makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan unsur aparatur negara yang harus 

menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan 

dilandasi kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 43 Tahun 1999    tentang 

Perubahan Atas Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian, disebutkan bahwa Pegawai Negeri 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 lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

ASN merupakan unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai 

peranan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Hal ini karena ASN menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap instansi mengharapkan 

pegawainya mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien dan profesional 

serta memiliki daya saing untuk menghasilkan pelayanan masyarakat sesuai 

dengan keinginan masyarakat. Kedudukan ASN sangat penting dalam 

menentukan berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari Aparatur Sipil 

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mewujudkan cita-cita 

pembangunan nasional. 

ASN sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: 
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1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah. 

2.  Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang 

undangan (Gita Herni Saputri, 2017). 

 

2.3 Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dan Perka 

BKN nomor 1/2013 tentang Ketentuan pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2011 

tentang penilaian prestasi kerja PNS, maka PNS diwajibkan untuk menyusun 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)  sebagai dasar penilaian Prestasi Kerja pegawai.   

Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan 

berdasarkan sistem prestasi kerja sedangkan sasaran kinerja pegawai adalah 

rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu 

penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan 

atasannya.    

Menurut PP tersebut. Setiap pegawai wajib menyusun SKP yang dalam 

pelaksanaan harus berdasarkan dengan tugas, jabatan, fungsi, wewenang dan 

tanggung jawab maupun rincian tugas nya yang secara umum telah ditetapkan 

dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). SKP merupakan pengganti DP3 

(daftar penilaian prestasi pegawai)  yang mulai awal 2014 ini ditiadakan. 
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Penilaian Prestasi Kerja dan penyusunan sasaran kerja pegawai memiliki urutan 

yang berkaitan satu sama lain yaitu terlebih dahulu menyusun SKP yang 

kemudian diukur hasil nya melalui penilaian prestasi kerja. Penyusunan SKP 

dilakukan pada awal tahun anggaran sedangkan penilaian Prestasi Kerja tersebut 

dilakukan pada akhir tahun anggaran. SKP memiliki kontribusi sebesar 40% 

untuk melakukan penilaian, sedangkan 60% adalah perilaku kerja pegawai. 

 

2.4 Unsur-unsur yang Dinilai dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP)  

Waktu untuk penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat 

penilai dalam kurun waktu sekali dalam satu tahun. Waktu penilaian tersebut 

yakni jatuh pada ahir tahun pada akhir bulan Desember atau paling lambat pada 

akhir bulan Januari tahun berikutnya. Berikut ini merupakan unsur-unsur yang 

dinilai dalam penilaian prestasi kerja PNS :  

1. Target atau rencana kerja yang ditetapkan oleh PNS sesuai dengan uraian 

tugas pokok dan fungsi PNS, yang dituangkan dalam sasaran kerja PNS 

(SKP) dengan bobot 60% .  

2. Perilaku kerja PNS dengan bobot 40%, yang meliputi aspek:  

a. Orientasi pelayanan  

b. Integritas  

c. Komitmen  

d. Disiplin  

e. Kerja sama 

f. Kepemimpinan  
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2.4.1  Unsur-unsur SKP  

Unsur-unsur SKP merupakan bagian dari formulir SKP yang akan 

merupakan bagian dari penyusunan SKP. SKP terdiri dari: 

1. Kegiatan tugas jabatan 

Kegiatan tugas jabatan harus mengacu kepada penetapan 

kinerja/rkt instansi masing-masing dan dijabarkan sesuai dengan tugas 

fungsi wewenang dan tanggung jawabnya beserta uraian tugas yang 

dimiliki oleh masing-masing tingkatan jabatan dari yang tertinggi hingga 

tingkatan terendah. 

2. Angka kredit 

Angka kredit merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan 

atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang 

pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan 

ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. 

3. Target 

Target merupakan rencana capaian kegiatan dari tugas jabatan 

secara jelas sebagai ukuran prestasi kerja. Target harus meliputi beberapa 

aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu dan biaya.  

 

2.5 Pengertian Kinerja 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang 

berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
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yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) 

sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. 

Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan 

sebagai: “ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu”. Sementara menurut 

Sedarmayanti (2001:50) bahwa: “Kinerja merupakan terjemahan dari performance 

yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau 

penampilan kerja”. Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa:  

 “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, 

unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan 

yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan”. 

Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses 

(Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja 

adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan 

oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165). Kinerja 

merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar 

yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai 

tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002:22). 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 
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kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan 

Basri, 2005:50).  

Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa 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. Kinerja merupakan hasil kerja dari 

tingkah laku (Amstrong, 1999:15). Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil 

kerja dengan tingkah laku. Sebgai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas 

manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan 

kepadanya. 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Definisi kinerja menurut Bambang Kusriyanto 

dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 9) adalah perbandingan hasil 

yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu (lazimnya per jam). 

Faustino Cardosa Gomes dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, (2005: 9) 

mengemukakan definisi  kinerja sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta 

efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas.  

Sedangkan Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 9), 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. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas 
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maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam 

melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk 

menilai hasil kerja bawahannya. Menurut Leon C. Mengginson dalam A.A. 

Anwar Prabu Mangkunegara, (2005: 10), penilaian prestasi kerja (performance 

appraisal) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan 

apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya. Selanjutnya Andrew E. Sikula dalam A.A. Anwar Prabu 

Mangkunegara, (2005: 10) 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 obyek orang ataupun sesuatu barang. 

Menurut T. Hani Handoko (2001: 235), penilaian prestasi kerja 

(performance appraisal) adalah proses melalui mana organisasi-organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat 

memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik 

kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis 

untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping 

itu, juga untuk menentukan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggapan 

yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan 

kebijakan dalam hal promosi jabatan dan penentuan imbalan. 
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Unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja 

menurut Menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005: 235) ialah: 

1. Kesetiaan   

Kesetiaan yang dimaksud adalah tekad dan kesanggupan mentaati, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus 

dibuktikan dengan sikap dan perilaku tenaga kerja yang bersangkutan 

dalam kegiatan sehari-hari serta dalam melaksanaan tugas dan pekerjaan 

yang diberikan kepadanya. Kesetiaan tenaga kerja terhadap perusahaan 

sangat berhubungan dengan pengabdiannya. Pengabdian yang dimaksud 

adalah sumbangan pikiran dan tenaga yang ikhlas dengan mengutamakan 

kepentingan publik. 

2. Hasil kerja   

Yang dimaksud dengan hasil kerja adalah kinerja yang dicapai oleh 

seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang 

diberikan kepadanya. Pada umumnya kerja seorang tenaga kerja antara 

lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan 

kesungguhan tenaga kerja yang bersangkutan.  

3. Tanggung jawab   

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 

sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas 

keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 
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4. Ketaatan   

Yang dimaksud ketaatan adalah kesanggupan seorang tenaga kerja 

untuk mentaati segala ketetapan, peraturan perundangundangan dan 

peraturan kedinasan yang berlaku, mentaati perintah kedinasan yang 

diberikan atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak 

melanggar larangan yang telah ditetapkan perusahaan maupun pemerintah, 

baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 

5. Kejujuran   

Yang dimaksud dengan kejujuran adalah ketulusan hati seorang 

tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan 

untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya.  

6. Kerjasama   

Kerjasama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja 

sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan 

yang telah ditetapkan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang 

sebesar-besarnya.  

7. Prakarsa   

Prakarsa adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk 

mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu 

tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa 

menunggu perintah dan bimbingan dari manajemen lainnya.  

8. Kepemimpinan  

Yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah kemampuan yang 

dimiliki seorang tenaga kerja untuk meyakinkan orang lain (tenaga kerja 
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lain) sehingga dapat dikerahkan secara maksimum untuk melaksanakan 

tugas pokok. Penilaian unsur kepemimpinan bagi tenaga kerja sebenarnya 

khusus diperuntukkan bagi tenaga kerja yang memiliki jabatan di seluruh 

hirarki dalam perusahaan. 

 

2.6 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan 

parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. 

Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik 

untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. 

Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan 

kinerja secara umum.  

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang 

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa 

indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran 

kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja merupakan suatu 

alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai 

pencapaian tujuan dan sasaran (James Whittaker, 1993) 

Sedangkan menurut Junaedi (2002 : 380-381) “Pengukuran kinerja 

merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan 

dalam arah pencapaian misi melalui hasilhasil yang ditampilkan berupa produk, 

jasa, ataupun proses”.  
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Artinya, setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan dinyatakan 

keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa yang akan datang 

yang dinyatakan dalam misi dan visi perusahaan.  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer perusahaan menilai 

pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. Hasil 

pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan 

memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik 

dimana perusahaan memerlukan penyesuaianpenyesuaian atas aktivitas 

perencanaan dan pengendalian. 

Metode Pengukuran Kinerja: 

1.  Pendekatan Komparatif, adalah pendekatan yangmenuntut penilai untuk 

membandingkan kinerja individudengan individu lain. Yang termasuk 

pendekatankomparatif antara lain: 

a. Ranking 

b. Forced distribution (distribusi yang dipaksakan) 

c.  Paired comparison (pembandingan berpasangan. 

2.  Pendekatan Atribut, adalah pendekatan yang memusatkan perhatiannya 

pada sejauh mana individu memiliki atribut tertentu (ciri atau sifat) yang 

diyakini diperlukan untuk keberhasilan perusahaan. Teknik yang 

digunakan dalam pendekatan ini cenderung untuk menetapkan seperangkat 

sifat (seperti inisiatif, kepemimpinan dan kemampuan bersaing/ 

competitiveness) dan menilai individu pada sifat-sifat tersebut. 
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3.  Pendekatan Keperilakuan, adalah pendekatan yang berusaha untuk 

mendefinisikan perilaku karyawan yang harus efektif dalam pekerjaan 

(Noe, et. Al, 2000). 

 

2.7 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

Batasan tentang pengukuran kinerja adalah sebagai usaha formal yang 

dilakukan oleh organisasi untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan secara periodik berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Tujuan pokok dari pengukuran kinerja adalah untuk 

memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar 

perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan tindakan yang 

diinginkan (Mulyadi & Setyawan 1999: 227).  

Secara umum tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk (Gordon, 

1993 : 36) :  

1. Meningkatkan motivasi karyawan dalam memberikan kontribusi kepada 

organisasi.  

2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masingmasing 

karyawan.  

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan 

sebagai dasar untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program 

pelatihan dan pengembangan karyawan.  

4. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan, 

seperti produksi, transfer dan pemberhentian. 
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Pengukuran kinerja dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan 

dan tahap pengukuran. Tahap persiapan atas penentuan bagian yang akan diukur, 

penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja, dan pengukuran kinerja 

yang sesungguhnya. Sedangkan tahap pengukuran terdiri atas pembanding kinerja 

sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan kinerja yang 

diinginkan (Mulyadi, 2001: 251). Pengukuran kinerja memerlukan alat ukur yang 

tepat.  

Dasar filosofi yang dapat dipakai dalam merencanakan sistem pengukuran 

prestasi harus disesuaikan dengan strategi perusahaan, tujuan dan struktur 

organisasi perusahaan. Sistem pengukuran kinerja yang efektif adalah sistem 

pengukuran yang dapat memudahkan manajemen untuk melaksanakan proses 

pengendalian dan memberikan motivasi kepada manajemen untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kinerjanya.  

Manfaat sistem pengukuran kinerja adalah (Mulyadi & Setyawan, 1999: 

212-225): 

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggannya dan membuat seluruh 

personil terlibat dalam upaya pemberi kepuasan kepada pelanggan. 

2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari 

mata-rantai pelanggan dan pemasok internal. 

3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus medorong upaya-upaya 

pengurangan terhadap pemborosan tersebut 

4. Membuat suatu tujuan strategi yang masanya masih kabur menjadi lebih 

kongkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran perusahaan. 
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2.8 Prinsip Pengukuran Kinerja 

Dalam Pengukuran Kinerja terdapat beberapa prinsip yaitu: 

1. Seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. 

2. Pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena 

darinya tidak ada informasi yang bersifat obyektif untuk menentukan 

nilainya.  

3. Kerja yang tak diukur selayaknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan.  

4. Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja 

yang diukur. 

5. Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil 

alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha. 

6. Mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang 

diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan 

kerja dari mereka menjadi operasional. 

7. Pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara kerap. 

8. Pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang 

segera dan tepat waktu.  

9. Tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen 

kendali yang efektif. 

 

2.9 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

1. Efektifitas dan efisiensi   

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh 

mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat 
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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 (Prawirosentono, 1999:27).  

2.  Otoritas (wewenang) 

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam 

suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada 

anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan 

kontribusinya (Prawirosentono, 1999:27). Perintah tersebut mengatakan 

apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 

3. Disiplin   

Disiplin adalah taat kepda hukum dan peraturan yang berlaku 

(Prawirosentono, 1999:27). Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan 

karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan 

organisasi dimana dia bekerja. 

4. Inisiatif 

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi. 

 

2.10 Kinerja Menurut Pandangan Islam 

Kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). dicapai 

oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya yaitu sesuai dengan 
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tanggung jawab yang telah diberikan kepada karyawan. Berdasarkan pengertian 

kinerja, kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dengan 

standar yang telah ditentukan. Dengan merujuk kepada surat Al-Lail ayat 2:  

 َوٱلىَّهَاِر إَِذا تََجلَّٰى  

Artinya: “demi siang apabila terang benderang”   

Dijelaskan bahwa siang adalah masa untuk bekerja, dan kerja adalah 

sebagian dari pengertian ibadah bagi seorang mukmin, kapan dan dimana saja 

selama niatnya untuk Allah. 

Hal ini didukung oleh QS.Al-Ashr ayat 1-3 Allah berfirman: 

ِت َوتََىاَصۡىْا بِٲۡلَحقِّ َوتَ  لَِحٰ َه لَفِي ُخۡسٍز إَِّلَّ ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا َوَعِملُىْا ٱلصَّٰ وَسٰ َىاَصۡىْا َوٱۡلَعۡصِز إِنَّ ٱۡۡلِ

ۡبِز    بِٲلصَّ

Artinya: “demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran.” 

 

QS. Asy-Syarh ayat 6-8 yang artinya: 

 إِنَّ َمَع ٱۡلُعۡسِز يُۡسٗزا فَإَِذا فََزۡغَت فَٲوَصۡب َوإِلَٰى َربَِّك فَٲۡرَغب  

 

 

 Artinya “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 

kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 

kamu berharap”  

 

Ayat tersebut menyatakan bahwa bila keadaan susah, apabila kita ingin 

keluar dari kesusahan dan berubah dari keadaan miskin menjadi kaya maka kita 

harus tekun dan sabar dalam bekerja. Dan sabda Rasullallah Saw: Mencari rezeki 

yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (HR.Ath-thabrani dan 
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al- Baihaqi). “sesungguhnya Allah Swt, senang melihat hambanya yang bersusah 

payah (lelah) dalam mencari rezeki yang halal “, supaya kerja nampak dan etos 

kerja meningkat, maka selesaikanlah sesuatu urusan (pekerjaan) dengan baik, lalu 

kerjakan urusan yang lain dan jangan renggangkan dengan pekerjaan peribadatan. 

Di samping itu kinerja seseorang dipengaruhi oleh Orientasi Pelayanan, Integritas, 

Komitmen, Disiplin, Kerja sama dan Kepemimpinan. Kinerja diharapkan mampu 

menghasilkan mutu pekerjaan yang baik serta jumlah pekerjaan yang sesuai 

dengan standar. Kinerja yang dicari oleh instansi tergantung dari bagaimana 

pegawai menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun demikian indicator kinerja 

tersebut sering terlupakan. 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan 

dilakukan. Selain itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa 

penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Penelitian akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 

Penelitian yang pertama oleh Siti Noor Hidayati (2017) yang berjudul 

Analisis kinerja pegawai guna menunjang kinerja organisasi dalam memberikan 

pelayanan masyarakat yang mana hipotesa yang diberikan ialah tidak ada 

perbedaan kinerja pegawai dan kinerja organisasi dalam pelayanan dan ada 

pengaruh kinerja terhadap kepuasan konsumen. Dengan metode pengambilan 

sampel menggunakan  accidental samping. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa 
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secara keseluruhan kinerja pegawai maupun kinerja organisasi UPTD PKB dalam 

menjalankan pelayanan termasuk tinggi, hal ini dilihat dari 6 kriteria yang mana 

setiap kriteria ada 3 item pernyataan dan sebagian besar dari responden 

menyatakan pelayanan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Perbedaan 

penelitian dengan yang peneliti lakukan, penelitian Siti Noor Hidayati ialah dalam 

meotde penelitian, lokasi dan focus dari penelitian yang mana fokus penelitian 

penulis ialah Kinerja Pegawai Negeri Sipil sedangkan Siti Noor Hidayati kinerja 

pegawai dalam pelayanan. 

Penelitian kedua oleh  Mutia Windi Astuti & Eri Bukhari (2018) yang 

berjudul Analisis Kinerja Pegawai PT. Tirta Investama. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh penempatan kerja dan pelatihan terhadap 

kinerja karyawan pada PT Tirta Investama. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 

penyebaran kuesioner pada sejumlah responden yang merupakan karyawan PT 

Tirta Investama. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 92 orang. Hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penempatan kerja secara parsial 

tidak mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Tirta Investama.Berbanding 

terbalik dengan hasil uji variabel pelatihan yang menunjukkan bahwa pelatihan 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Tirta Investama. 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah tujuan dari 

penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui pengaruh penempatan kerja dan 

pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT Tirta Investama sedangkan tujuan 

penelitian ini ialah untuk menganalisa kinerja pegawai negeri sipil dan 
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mengetahui factor penghambatnya. Pengambilan data penelitian terdahulu 

menggunakan kuesioner sedangkan penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara. 

Penelitian ketiga oleh Sofyan Surya Rochmawan & Tukijan (2017) yang 

berjudul Analisis Kinerja Karyawan pada PT. Suryatama Kartika Adya Semarang 

yang mana Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja, budaya organisasi juga berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja dan kepuasan kinerja berpengaruh positif bagi kinerja 

karyawan, hal ini dibuktikan dengan menggunakan pengujian hipotesis dan hasil 

uji sobel yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah dalam pengambilan sampel metode yang digunakan adalah 

sensus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

analisis jalur (path analysis) sedangkan penelitian ini dalam pengambilan sampel 

menggunakan purposive dan metode analisis data deskripitf kualitatif. 

 Penelitian selanjutnya oleh Agustinus Setyawan (2018) yang berjudul 

Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil penelitian ini 

dapat dilihat bahwa tidak semua faktor atau variabel memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kinerja karyawan dan tidak semua dari variabel tersebut memiliki 

pengaruh yang signifikan. Pada penelitian ini menemukan faktor utama yang 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan adalah sistem penghargaan 

karyawan, kepuasan karyawan, perilaku karyawan, dan gaya kepemimpinan. 

Faktor atau variabel yang lainnya dimana motivasi karyawan, pengembangan 

karyawan, dan lingkungan kerja memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
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kinerja  karyawan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada 

metode pengambilan sampel yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan 

stratified random sampling sedangkan penulis menggunakan purposive sampling. 

Dan penelitian terdahulu mengfokuskan kepada factor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan sedangkan penelitian ini fokus kepada kinerja pegawai dan 

factor yang menghambat kinerja pegawai. 

Penelitian selanjutnya oleh Nurhaedah, Sukmawati Mardjuni & Yusus 

Saleh (2018) yang berjudul Pengaruh Kemampuan Kerja dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Semen Tonasa Kabupaten Pangkep. Berdasarkan 

hasil analisis mengenai pengaruh kemampuan kerja  terhadap kinerja karyawan, 

dimana dari hasil pengolahan data dengan Smart PLS 2.0 diperoleh nilai koefisien 

sebesar 0,271. Hal ini dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan kemampuan kerja 

yang dimiliki oleh karyawan maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawan 

pada PT. Semen Tonasa Kabupaten Pangkep. Kemudian dengan nilai hitung 

sebesar 2,314, dengan nilai thitung 2,314 yang lebih besar dari 1,96, hal ini 

menunjukkan ada pengaruh signifikan antara kemampuan kerja dengan kinerja 

karyawan, sehingga dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa kemampuan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya 

mengenai motivasi kerja, berdasarkan hasil pengujian yang diolah dengan 

menggunakan Smart PLS diperoleh nilai koefisien sebesar 0,272. Hasil ini dapat 

dikatakan ada pengaruh positif antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan, 

dimana dapat disimpulkan bahwa makin tinggi motivasi kerja karyawan maka 

kinerja karyawan akan dapat ditingkatkan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu ialah pada jenis penelitian, penelitian terdahulu menggunakan 
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pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualittatif. 

 

2.12 Definisi Konsep 

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah: 

1. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah 

disepakati bersama  

2. Kinerja pegawai adalah prestasi kerja yang diberikan pegawai kepada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

3. Penilaian kinerja adalah proses pengukuran kinerja atau mengevaluasi 

hasil kerja seseorang 

4. Pegawai yang dimaksud disini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

 

2.13 Indikator 

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian pada penulisan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 

tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja pegawai yakni:  
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1. Hasil kerja yang dicapai pada unit kerja sesuai Sasaran Kinerja Pegawai 

(SKP) SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 

2. Perilaku Kerja 

Penilaian perilaku kerja PNS, meliputi aspek:  

a. Orientasi Pelayanan 

Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam 

memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain 

meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/ atau 

instansi lain. 

b. Komitmen 

Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk 

menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan 

organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada 

kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/ atau golongan. 

3. Integritas 

Kemampuan pegawai untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan 

etika dalam berorganisasi. 

4. Disiplin 

Kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari 

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau 

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi 

hukuman disiplin. 
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5. Kerja sama  

Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja 

sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta 

instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang 

ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya. 

6. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk 

memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan 

dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. 

Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Kinerja 

 

(Peraturan 

Pemerintah No 

46 tahun 2011) 

Orientasi 

Pelayanan 

1. Dapat menyelesaikan tugas 

sebaik-baiknya dengan sikap 

sopan, ramah dan sangat 

memuaskan baik untuk pelayanan 

internal maupun eksternal 

organisasi 

2. Sikap dan prilaku kerja PNS 

dalam memberikan pelayanan 

terbaik kepada yang dilayani 

3. Mampu menyelesaikan 

pekerjaan dengan cepat dan tepat 

Integritas 

1. Kemampuan untuk mengambil 

keputusan yang tepat jika terjadi 

keadaan mendesak 

2. kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan tanpa bantuan 

3. mempunyai kesadaran diri 

untuk melakukan sesuatu dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan 

tanggung jawab 

Komitmen 

1. dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya selalu mengutamakan 

kepentingan umum daripada 
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Konsep Indikator Sub Indikator 

kepentingan pribadi 

2. Mempunyai tanggung jawab 

dalam menyelesaikan pekerjaan 

3. Mampu menyelesaikan 

pekerjaan sesuai target yang 

diberikan organisasi 

Disiplin 

1. Datang tepat waktu 

2. Tidak absen tanpa alasan yang 

jelas 

Kerja sama 

1. Mampu bertanggung jawab 

secara bersama-sama dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

2. Bersedia menerima 

keputusan/kebijakan  yang 

ditetapkan bersama 

3. Kemampuan individu dalam 

bekerjasama dengan rekan kerja, 

atasan, dan mitra kerja 

4. Dapat  menghargai dan 

menerima pendapat orang lain 

Kepemimpinan 

1. Memberikan contoh yang baik 

dalam pelaksanaan tugas dan 

memberikan penghargaan kepada 

yang berprestasi 

2. Memberikan kesempatan 

kepada bawahannya untuk 

mengembangkan karier dan 

memotivasi dalam mencapai 

sasaran kerja pegawai yang 

ditetapkan 

3. Memberikan petunjuk kepada 

bawahan untuk menyelesaikan 

pekerjaannya 

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 

2.14 Kerangka Pikiran 

 Uma Sekaran dalam Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa kerangka 

pikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan 

berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 
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 Kerangka pikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indicator-indikator yang menentukannya. Adapun 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

1. Target SKP 

2. Realisasi SKP 

Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu 

Prilaku Kerja 

1. Orientasi Pelayanan 

2. Integritas 

3. Komitmen 

4. Disipljn 

5. Kerjasama 

6. kepemimpinan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019-2020. Pemilihan lokasi ini berdasarkan 

pertimbangan penulis ingin mengetahui Bagaimana kinerja pegawai pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 

 

3.2  Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2005:11) adalah penelitian 

deskripitif kualittatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan 

atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu 

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel 

satu dengan yang lainnya. 

 

3.3  Sumber Data 

3.3.1  Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan 

wawancara dan observasi. Data ini meliputi data atau informasi tentang kinerja 

pegawai. 

3.3.2  Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu yang berupa struktur organisasi, pendidikan pegawai, 

jumlah pegawai dan rincian tugas pokok serta fungsi pegawai. 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

3.4.1  Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang 

menjadi sampel penelitian tersebut, tujuannya untuk mendapatkan data-data yang 

mendukung permasalahan. 

3.4.2  Wawancara 

Wawancara adalah mengadakan tanya jawab untuk melengkapi 

keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.Wawancara adalah 

proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. 

3.4.3 Studi Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan 

relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

 

3.5  Informan Penelitian 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat 

memberikan informasi kepada peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

 

No Informan Jumlah 

1 Sekretaris Badan 1 

2 Kasubbag Administrasi dan Kepegawaian 1 

3 Kabid Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah 

1 

4 Kasubbid Perencanaan Pembangunan 1 

5 Pelaksana 1 

6 Staff Kantor Camat Tandun 1 

 Total  6 
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3.6  Metode Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah 

data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk 

dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang 

terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa 

diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah 

penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil 

sebuah kesimpulan. Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

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

Analisis sebelum dilapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, 

atau data sekunder yang akan menentukan fokus penelitian. Namun fokus 

penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti akan 

masuk dan selama dilapangan. Berikut analisis data menurut Model Miles dan 

Huberman : Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, 

sehingga menggunakan teori Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlansung 

secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, display, dan conclusiondrawing/verification. 

3.6.1  Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data 

yang diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang 
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penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 

3.6.2  Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnnya adalah menyajikan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam uraian singkat, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk 

penyajian data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

3.6.3  Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak diketemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1  Gambaran Umum 

 Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasir pengaraian, terletak dalam 

wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten 

Kampar. Secara yuridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak 

diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Sengingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 1999. 

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu 
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Batas wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:  

1. Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra 

Utara.  

2. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar;  

3. Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;  

4. Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar.  

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 7.462,18 km2, atau 

6,91% dari luas wilayah Provinsi Riau (107.932,71 km2). Secara administratif 

pemerintahan terbagi dalam 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 147 Desa. 

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan 

bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, 

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.Menurut Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat 

dan Daerah. Oleh sebab itu, perlu dibentuk suatu instansi yang menangani 

pembangunan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).  

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

didirikan pada tahun 2001 yakni dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2001, dengan struktur organisasi yang ditetapkan melalui 

Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.061/ORG/116/2002, yang 
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merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan  

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 

Mengacu pada hal tersebut, pelaksanaan tugas Bappeda mengerucut menjadi 4 

(empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil 

kebijakan/keputusan, (2) koordinator, (3) think‐tank, dan (4) administrator. 

Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan 

strategis. Bappeda sebagai pengambilkebijakan/keputusan, yaitu menentukan 

kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang 

(RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk rencana kerja 

pemerintah yang bersifat tahunan (RKPD), disusun berikut perkiraan 

anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMD 

2016‐2021. 

 Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda juga berperan dalam turut 

menentukan kebijakan‐kebijakan penanganan permasalahan /isi‐isu yang 

mendesak. Bappeda sebagai koordinator, melakukan berbagai kegiatan 

koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka 

pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugastugas lainnya dari 

Kepala Daerah seperti koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan 

pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber‐sumber 

pembiayaan dari Pusat dan Provinsi, dan pengalokasian dana untuk pembangunan 

serta koordinasi kegiatan strategis pembangunan. Bappeda selaku think tank, yaitu 

melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai 

masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk 
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perumusan kebijakan‐kebijakan strategis lainnya serta Bappeda sebagai  

administrator, melakukan pengelolaan dokumen perencanaan, penyusunan dan 

pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan, 

penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi, serta pembinaan dan 

pelayanan administrasi umum. 

 Selain dokumen‐dokumen perencanaan diatas, ada pekerjaan dan tugas 

yang begitu berat dan harus diselesaikan oleh Bappeda yakni dokumen Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hulu sebagai induk dalam 

tahapan perencanaan kedepannya, tujuan ditetapkannya RTRW oleh pemerintah 

daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah merupakan arahan perwujudan visi dan 

misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada 

dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional yang aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan 

Ketahanan Nasional. 

 Sebagai institusi perencana produk‐produk dokumen perencanaan dan 

dokumen pembangunan yang telah dan akan disusun serta dirumuskan oleh 

Bappeda adalah: 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu 

Tahun 2005‐2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016‐2021,Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 

Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Rokan Hulu, Penetapan Kinerja Kabupaten 

Rokan Hulu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kebijakan 
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Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Kajian Sumber 

Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. 

 

4.2  Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

 Adapun uraian jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah 

menyebutkan bahwa Badan PerencanaanPembangunan Daerah adalah unsur 

pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawahbertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Bappeda Kabupaten 

Rokan Hulu adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Badan 

2. Sekretaris 

a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan 

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi 

a. Sub Bidang Perencanaan Keuangan dan Investasi  

b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian 

c. Sub Bidang Perencanaan Peningkatan Ekonomi 

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah 
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a.  Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan. 

b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 

c. Sub Bidang Penatan Perumahan, Permukiman dan Kawasan. 

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan 

a. Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata, dan Perpustakaan 

b. Sub Bidang Kesehatan dan Kemasyarakatan  

c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur 

6. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan 

a. Sub Bidang Kajian Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia 

b. Sub Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam 

c. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan 

 Selanjutnya, Tugas dan fungsi Kepala Bappeda berserta jajarannya 

berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Bappeda, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 

mengkoordinasikan, mengarahkan, memfasilitasi, menyelenggarakan, 

menyusun, merumuskan, memonitoring, dan mengevaluasi di Bidang 

Perencanaan Pembangunan serta melaksanakan tugas‐tugas lain yang 

diberikan Bupati yang dijabarkan ke dalam 25 (dua puluh lima) fungsi, 

yaitu: 
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a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; 

b. Pengkoordinasian pembuatan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; 

c. Pengkoordinasian pembuatan dokumen perencanaan tata ruang 

wilayah dan dokumen pendukung lainnya;  

d. Pengkoordinasian pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang 

Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Bidang Perencanaan 

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang 

Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan serta Bidang Penelitian, 

Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan; 

e. Pengkoordinasian pelayanan administrasi dan kesekretariatan; 

f. Pengkoordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 

g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah; 

h. Menyusun rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

i. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani 

naskah dinas; 

j. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

k. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di Bidang Perencanaan 

Pembangunan meliputi: perencanaan pembangunan daerah jangka 

panjang, jangka menengah dan tahunan; 
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l. Merumuskan dan menyiapkan dokumen perencanaan tata ruang 

wilayah dan dokumen pendukung lainnya; 

m. Memfasilitasi pelaksanaan musrenbang desa dan kecamatan; 

n. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan menyelenggarakan musrenbang 

kabupaten, rapat kerja kabupaten;  

o. Mengikuti dan mengarahkan musrenbang regional, rapat koordinasi 

pusat, musrenbang nasional; 

p. Menyelenggaraan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 

dalam rangka pelaksanaan tugas;  

q. Memimpin, mengendalikan dan menyusun rencana program kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

r. Menfasilitasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Lembaga 

Pemerintah dan non pemerintah dalam hal perencanaan pembangunan 

daerah; 

s. Memantau, mengevaluasi dan mengkoordinasikan tugas dalam dan 

luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan 

dan perudangundangan yang berlaku;  

t. Menyelenggarakan sosialisasi dokumen perencanaan, baik program 

kerja Daerah, Kabupaten, Pusat maupun Luar Negeri; 

u. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga Pemerintah dan Non 

Pemerintah dalam dan Luar Negeri; 

v. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dalam dan luar Kabupaten; 
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w. Mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan perencanaan di Bidang 

Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Bidang Perencanaan 

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang 

Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan serta Bidang Penelitian, 

Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan;  

x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan  

y. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

2. Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan 

pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

data, pelaporan, kehumasan, protokol dan keamanan pada semua unsur 

dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu, yang dijabarkan ke dalam 15 (lima belas) fungsi, yaitu: 

a. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan; 

b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian; 

c. Pengelolaan administrasi keuangan; 

d. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan 

penyajian data; 

e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; 
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g. Menyusun rencana kegiatan sekretariat dan lingkup internal Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah;  

h. Merencanakan dan melaksanakan operasionalisasi penyelenggaraan 

administrasi kepegawaian, keuangan, aset serta data dan pelaporan; 

i. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani 

naskah dinas; 

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana 

dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan; 

l. Menkoordinir, mengawasi dan memberikan arahan dalam pelaksanaan 

tertib administrasi, pengarsipan, pengelolaan keuangan, data dan 

informasi, penataan aset serta penyelengaraan urusan rumah tangga 

Badan; 

m. Memberikan motivasi dan melakukan penilaian terhadap kinerja para 

pegawai; 

n. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada kepala Badan; 

dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.  

 Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh 

Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan 

dan Perlengkapan serta Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pembangunan. 

1. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian, berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas 
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membantu Sekretaris dalam mengatur, melaksanakan penyelenggaraan dan 

pengelolaan administrasi surat menyurat, administrasi kepegawaian, 

pengarsipan naskah‐naskah dinas, pelayanan, penataan dan penertiban 

pegawai. 

2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas 

membantu Sekretaris dalam mengatur, melaksanakan penyelenggaraan dan 

pengelolaan administrasi keuangan, aset dan perlengkapan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengatur, mengelola dan 

menyimpan data, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan, serta 

melaksanakan koordinasi, pemantauan, penilaian dan pelaporan atas 

pelaksanaannya. 

4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai 

tugas perencanaan dan pengawasan, menyiapkan bahan, penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan ekonomi, yang 

dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) fungsi yaitu: 

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan 

Ekonomi; 
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b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi; 

c. Menyusun rencana kegiatan bidang ekonomi sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

d. Mendistribusikan tugas‐ tugas tertentu dan memberikan petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

e. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas‐ tugas yang telah/belum 

dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja melalui DP3; 

f. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas; 

g. Mengikuti rapat‐ rapat sesuai dengan bidang tugas; 

h. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi; 

i. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang 

ekonomi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; 

j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program dan kegiatan pada 

sektor bidang ekonomi; 

k. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan ekonomi didalam 

dan luar daerah; 

l. Memberikan arahan dan bimbingan kepada SKPD teknis di bawah 

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam pelaksanaan 

pembangunan Kabupaten Rokan Hulu; 

m. Melakukan rapat‐ rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan 

n. Melakukan rapat‐ rapat koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha. 
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 Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi dibantu oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Keuangan 

dan Investasi, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian serta 

Kepala Sub Bidang Perencanaan Peningkatan Ekonomi. 

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Keuangan dan Investasi, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan serta 

pelaksanaan tugas pemerintahan di Sub Bidang Keuangan dan Investasi. 

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perencanan Pembangunan Ekonomi yang mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan serta 

pelaksanaan tugas Pemerintahan di Bidang Pertanian. 

3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Peningkatan Ekonomi, berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan 

Pembangunan Ekonomi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan serta pelaksanaan 

tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan. 

4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan dalam 

merumuskan dan menyusun bahan pelaksanaan kebijakan daerah, 
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menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan 

koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang 

infrastruktur, pengembangan wilayah, sumber daya alam, energi, 

sumberdaya mineral, yang dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) fungsi, 

yaitu:  

a. Menyusun Rencana Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 

dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan rencana kerja Badan; 

b. Melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan 

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta 

merumuskan langkah‐langkah Kebijakan Pemecahan masalahnya; 

c. Penyusunan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan 

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

d. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas perencanaan 

pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pembangunan di Bidang 

Infrastruktur dan Pengembangan; 

f. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan 

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

g. Mendistribusikan tugas‐tugas tertentu dan memberikan petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan, sehingga pelaksanaan tugas 

berjalan dengan lancer; 
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h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas‐tugas yang telah dan yang 

belum dilaksanakan, serta memberikan penilaian kerja melalui DP3; 

i. Membuat konsep, mengoreksi dan memberi paraf naskah dinas untuk 

menghindari kesalahan; 

j. Mengikuti rapat‐rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

k. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan Bidang 

Pemukiman, Prasarana Wilayah, Pengairan, Perhubungan, Tata Ruang; 

l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan 

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan, dan 

m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya, untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan 

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dibantu oleh Kepala Sub 

Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan, Kepala Sub Bidang 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Kepala Sub Bidang Penataan 

Perumahan, Pemukiman dan Kawasan. 

1. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan, 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan 
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Wilayah yang mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

program pembangunan yang meliputi urusan pekerjaan umum, tata ruang 

dan perhubungan. 

2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan penerapan rencana pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

3. Kepala Sub Bidang Penataan Perumahan, Pemukiman dan Kawasan, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis operasional kegiatan perumahan, permukiman dan 

kawasan 

4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan 

Pemerintahan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan 

membina perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, 

pariwisata, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan 

umum, perangkat daerah, kepegawaian, kesatuan bangsa dan politik dalam 

negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, serta aparatur, yang dijabarkan 

ke dalam 8 (delapan) fungsi, yaitu: 
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a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, 

kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, kesehatan, sosial, 

otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan 

pencatatan sipil, serta aparatur; 

b. Penyusunan data perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan dan 

olahraga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan 

umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa 

dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, serta 

aparatur; 

c. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang 

pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, 

otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, 

persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan 

dan pencatatan sipil, serta aparatur; 

d. Evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, kepemudaan 

dan olahraga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, 

pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan 

pencatatan sipil, serta aparatur; 

e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang 

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan; 
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f. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas‐tugas yang telah dan yang 

belum dilaksanakan, serta memberikan penilaian kerja melalui DP3; 

g. Memberikan arahan dan bimbingan kepada SKPD teknis di bawah 

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan 

dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu; dan 

h. Memberikan laporan rekomendasi dan hasil kajian kepada Kepala 

Bappeda. 

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan 

Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan dibantu oleh Kepala Sub Bidang 

Pendidikan, Pariwisata dan Perpustakaan, Kepala Sub Bidang Kesehatan dan 

Kemasyarakatan serta Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur. 

1. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Perpustakaan, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai 

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian 

dukungan serta pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan di 

Pendidikan, Pariwisata dan Perpustakaan serta Komunikasi dan 

Informatika. 

2. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kemasyarakatan, berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan 

Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan yang mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan 
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serta pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan di Bidang Kesehatan 

dan Kemasyarakatan. 

3. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan 

Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan yang mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan 

serta pelaksanaan tugas pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan 

Aparatur. 

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas 

penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan di Bidang Penelitian, 

Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan, yang dijabarkan ke 

dalam 14 (empat belas) fungsi, yaitu: 

a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penelitian, 

Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan; 

b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas perencanaan di Bidang 

Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian, Pengembangan 

dan Pengendalian Pembangunan; 

d. Memberikan laporan rekomendasi dan hasil kajian kepada Kepala 

Bappeda; 



 

 
 

63 

e. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penelitian, Pengembangan dan 

Pengendalian Pembangunan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugas; 

f. Mendistribusikan tugas‐tugas tertentu dan memberikan petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 

berjalan lancar; 

g. Mengidentifikasi, mengkaji dan merumuskan masalah dan kendala 

dalam pembangunan daerah; 

h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas‐tugas yang telah dan belum 

dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja melalui DP3; 

i. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk 

menghindari kesalahan; 

j. Memfasilitasi kegiatan SKPD dan sosial budaya pemerintah dan non 

pemerintah dalam hal penelitian; 

k. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional di Bidang Penelitian, 

Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan; 

l. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mensingkronisasikan 

pembangunan daerah di Bidang Penelitian, Pengembangan dan 

Pengendalian Pembangunan; 

m. Mengikuti rapat‐rapat sesuai dengan bidang tugasnya; dan 

n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penelitian, 

Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan dibantu oleh Kepala Sub Bidang 

Kajian Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, Kepala Sub Bidang Kajian 

Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam serta Kepala Sub Bidang 

Pengendalian Pembangunan. 

1. Kepala Sub Bidang Kajian Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 

memberikan dukungan serta pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan 

di Bidang Kajian Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia 

2. Kepala Sub Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya 

Alam, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan yang 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 

memberian dukungan serta pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan 

di bidang penelitian 

3. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan, berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian, 

Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan yang mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan memberian dukungan 

serta pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan di bidang penelitian. 
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4.3  Struktur  

 

6
5
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 Sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat dan 

golongan  pegawai.  

Tabel 4.1  Data Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Menurut Golongan/Kepangkat 

 

Golongan A B C D Jumlah 

II - 1 2 1 4 

III 4 8 7 14 33 

IV 6 5 1 - 12 

Jumlah 49 

 

Tabel 4.2 Data Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Menurut Tingkat Pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) 

1 Pascasarjana (S2) 8 

2 Sarjana (S1) 33 

3 Diploma 3 (D3) 4 

4 Setingkat SLTA 4 

Jumlah 49 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah disusun dalam 

penulisan skripsi ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan key informan dan SKP rata-rata hasil penilaian kinerja 

pegawai mempunyai hasil kinerja yang dapat dikategorikan “baik” dengan 

rata-rata nilai yang dicapai antara 76-90. 

2. .Unsur yang dinilai terdiri dari penilaian capaian kinerja SKP sebesar 60% 

dan Prilaku kinerja yang terdiri atas Orientasi pelayanan, integritas, 

komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan sebesar 40%. 

3. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dilakukan satu tahun sekali pada 

periode Januari – Desember. SKP disusun pada awal tahun dan dinilai 

pada akhir tahun pada bulan Desember yang mana penilaian dilakukan 

oleh pejabat penilai atau atasan pejabat penilai 

4. Dalam melaksanakan kinerja terdapat beberapa hambatan yaitu lingkungan 

kerja dan fasilitas yang kurang memadai, kurang adanya pemberian 

motivasi dari pimpinan seperti pemberian insentif dan perlunya perbaikan 

pada beberapa aspek salah satunya disiplin pegawai. 
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6.2  Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan penelitian ini adalah: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

hendaklah selalu mematuhi peraturan/tata tertib yang telah ditetapkan, 

selalu hadir tepat waktu. 

2. Kepada pimpinan Bappeda Kabupaten Rokan Hulu agar memberikan 

peringatan yang tegas bagi pegawai yang tidak mematuhi peraturan yang 

sudah ada 

3. Mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai permasalahan selama 

beberap waktu tertentu, sehingga dapat melakukan perbaikan dan 

meningkatkan kinerja pegawai diwaktu yang akan datang 

4. Pimpinan hendaknya meningkatkan dukungan kepada pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya seperti pemberian reward agar pegawai 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja. 

5. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, fasilitas yang memadai, 

kebersihan dan kenyamanan agar pegawai termotivasi untuk melakukaan 

pekerjaannya sehingga akan tercapai kinerja yang maksimal. 
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LAMPIRAN 

  



 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA  

 

ANALISIS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN 

HULU 

1. Bagaimana menurut Bapak/ibu kinerja pegawai PNS di lingkungan 

Bappeda Rohul? 

2. Apakah dalam menjalankan tugas yang diberikan pegawai dapat 

menyelesaikan dengan cepat dan tepat sesuai waktu yang ditentukan? 

3. Ceritakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan bapak/ibu? 

4. Bagaimana sikap pegawai di Bappeda Rohul? 

5. Apakah dalam menjalankan tugas dan fungsinya bapak/ibu mengutamakan 

kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi? 

6. Bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai? 

7. Apakah pegawai mampu menyelesaikan tugas sesuai target yang telah 

diberikan? 

8. Apakah pegawai selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti 

datang tepat waktu dan tidak absen tanpa alasan yang jelas? 

9. Apakah ada sanksi bagi pegawai yang melanggar peraturan seperti hadir 

dan pulang tidak pada waktunya, yang datang tapi tidak bekerja atau 

bekerja tapi tidak baik/benar. Jika ada sejauh mana penerapan sanksi 

tersebut? 

10. Apakah pegawai mempunyai kesadaran diri dalam mengerjakan tugasnya? 

11. Apakah pegawai mandiri dalam mengerjakan tugas? 



 

 
 

12. Jika terjadi hal mendesak, apakah menunggu petunjuk terlebih dahulu atau 

melakukan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas? 

13. Apakah dalam kerja sama tim pegawai mampu bertanggung jawab secara 

bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan? 

14. Bagaimana kemampuan individu bekerjasama dengan tim? 

15. Bagaimana kemampuan dan keterampilan kerja ASN di Bappeda Rohul? 

16. Bagaimana sikap pegawai dalam kerja sama?  

17. Untuk meningkatkan kinerja, apa saja yang telah bapak/ ibu lakukan dan 

bagaimana hasilnya? 

18. Bagaimana kepemimpinan yang ada di BAPPEDA? Apakah sudah 

memiliki jiwa kepemimpinan yang baik? 

19. Bagaimana pemberian motivasi terhadap kinerja di lingkungan 

BAPPEDA? 

20. Jika pegawai mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, apakah 

pemimpin membantu/ memberikan petunjuk untuk menyelesaikan tugas 

tersebut? 

21. Apakah pegawai berprestasi mendapatkan imbalan dari pekerjaannya? 

22. Apakah penilaian  kinerja pegawai saat ini berjalan dengan baik dan 

efisien? 

23. Apakah peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian 

kinerja pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai secara keseluruhan? 

24. Apa kelebihan dan kelemahan penilaian kinerja pegawai yang ada saat ini? 

25. Kualitas kinerja pegawai seperti apa yang diharapkan bapak/ibu? 



 

 
 

26. Apa penyebab kinerja pegawai menurun? 

27. Kriteria apa saja yang ditetapkan dalam menilai kinerja pegawai? 

28. Bagaimana kuantitas kinerja pegawai di Bappeda Rohul? 

29. Apa yang menghambat kinerja pegawai? 
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