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ABSTRAK 

Nama   : Seprita Elpiya   

Nim      : 11523204375 

Judul :”Komunikasi Pimpinan Kantor Camat Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir dalam Meningkatkan Pelayanan 

Publik”. 

 Penelitian ini dilatar belakangi melihat fenomena zaman sekarang 

menurunnya pelayanan publik dibeberapa kantor camat. Pelayanan publik 

merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai 

dengan hak-hak dasar setiap warga Negara atau penduduk atas suatu barang, jasa 

dan pelayanan. Serta sistem pemerintahan yang berhubungan atau bertemu 

langsung dengan rakyat. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian 

ini menyangkut pertanyaan Bagaimana strategi komunikasi pimpinan kantor 

camat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan 

pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi 

pimpinan kantor camat kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

memberikan pelayanan publik. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskritif. Populasi dalam penelitian sebanyak 4 orang yaitu Hady 

Rahman, S. Sos, M. Si selaku Camat Kritang, Jamaludin selaku ketua bagian 

pelayanan hak PATEN, Herman Tanjung selaku kasi Tata Pemerintahan, dan Rita 

Sari selaku Bagian Pelayanan. Hasil penelitian yang didapatkan ialah Pimpinan di 

kantor camat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir melakukan 

penyampaian informasi, pengarahan, dan intruksi kepada pegawai melalui 

komunikasi dari atas ke bawah (downward communication). Respon atau efek 

pegawai melalui komunikasi dari bawah ke atas (upward communicatin). 

Komunikasi dua arah atau komunikasi secara timbal balik (two-way traffic 

communication) terjadi pada saat mengadakan rapat. Dalam pola komunikasi 

horizontalterjadi pada saat percakapan antara seksi satu dengan seksi yang 

lainnya. Dengan topik pembahasan untuk saling mengingatkan pegawainya 

supaya selalu disiplin dalam bekerja. Dalam komunikasi diagonal hal ini terlihat 

dengan adanya komunikasi antara kepala seksi dengan pegawai yang bekerja di 

seksi lainnya dengan situasi yang informal. Komunikasi diagonal ini juga dapat 

terjadi secara interpersonal maupun kelompok. Namun komunikasi yang efektif 

dan lebih sering digunakan dalam berkomunikasi di Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir ialah komunikasi vertikal dari atas ke bawah 

(dawnward communication). Adapun kebijakan di Kecamatan keritang kabupaten 

Indragiri Hilir 2018-2023 yaitu dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana 

yang ada serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dengan 

pelatihan-pelatihan, mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan stake holder 

terkait sehingga setiap permasalahan dapat ditangani dengan baik. 

Kata Kunci : Komunikasi, Pimpinan, Pelayanan Publik. 
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ABSTRACT 

Name                     :  Seprita Elpiya   

Student Reg. No   :  11523204375 

Title : The Leader’s Communication of the Keritang Sub-

District Head in the Kabupaten Indragiri Hilir in 

Improving the Public Service”. 

 This research is motivated by the current phenomenon of declining public 

services in several sub-district offices. Public services are all activities in the 

context of fulfilling basic needs in accordance with the basic rights of every 

citizen or resident receiving goods and services. It aims to meet the people needs. 

The formulation of the problem raised in this study is how the communication 

strategy of the head of the Keritang sub-district office, Indragiri Hilir Regency in 

improving public services is. This study aims to know the communication of the 
head of the Keritang sub-district office, Indragiri Hilir Regency in providing 

public services. The researcher uses qualitative methods with a descriptive 

approach. The populations in the study are 4 people, namely Hady Rahman, S. 

Sos, M. Si as the Head of Kritang District, Jamaludin as the head of the PATEN 

rights services section, Herman Tanjung as the Head of Governance, and Rita Sari 

as the Service Section. This study finds that the leader in the head office of 

Keritang Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, delivers information, direction, and 

instructions to employees through downward communication. The employees 

respond through upward communication. Two-way communication or reciprocal 

communication (two-way traffic communication) occurs during a meeting. 

Horizontal communication pattern occurs during conversations among staffs of 

the section. The communication is related to reminding employees to always be 

disciplined at work. The diagonal communication can be seen in the presence of 

communication between section heads and employees who work in other sections 

in informal situations. This diagonal communication can also be done 

interpersonal or in groups. However, effective communication frequently used in 

Keritang sub-District, Indragiri Hilir Regency is vertical communication from top 

to bottom (downward communication). This communication pattern is acceptable 

to the policy in the Keritang District of Indragiri Hilir Regency 2018-2023.  It 

aims at improving existing facilities and infrastructure and increasing the quantity 

and quality of human resources through trainings and coordination meetings with 

relevant stakeholders so that any problems can be handled properly. 

Keywords: Communication, Leadership, Public Service. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi adalah aktivitas dasar manusia. Melalui komunikasi, manusia 

dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di 

rumah tangga, di tempat kerja, dipasar, maupun dalam masyarakat atau di mana 

kita berada. Pasti tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam berkomunikasi. 

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri, begitu juga 

halnya bagi suatu organisasi.  

Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan 

dengan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak 

adanya komunikasi, dan organisasi dapat macet atau berantakan.
1
 

Pelayanan publik merupakan sistem pemerintahan yang berhubungan atau 

bertemu langsung dengan rakyat. Tindakan-tindakan penertiban, perizinan dan 

berbagai pelayanan merupakan pekerjaan administrasi negara yang langsung 

berhubungan dengan rakyat. Setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau cara-

cara bertindak yang tidak memenuhi syarat penyelenggaraan administrasi negara 

yang baik akan langsung dirasakan sebagai perbuatan sewenang-wenang atau 

merugikan rakyat banyak.
2
 

Penyelenggaraan pemerintahan harus menguntungkan rakyat dengan 

memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat dan dapat dirasakan secara langsung 

manfaatnya oleh masyarakat. kekuasaan berarti sebuah amanah yang harus 

dijalankan secara baik dan benar. Kekuasaan yang dititipkan rakyat pada para 

pemerintahan, merupakan sebuah amanat yang harus di laksanakan sebaik-

baiknya.
3
 

Contoh, dalam setiap organisasi selalu merumuskan visi dan misi, itulah 

tujuan ideal suatu organisasi. Berarti, jika organisasi tidak menetapkan tujuan, 

                                                             
1
  Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi. (Jakarta: Bumi Aksara: 2010), 1. 

2
 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik 

(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 5. 
3
 Ibid, 5. 
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maka kita juga tidak dapat merancang strategi dengan baik dan maksimal untuk 

mencapai tujuan komuniasi yang optimal. 

Dengan demikian, melihat dalam pembentukan komunikasi pimpinan 

camat dalam meningkatkan pelayanan publik, kepemimpinan mencakup distribusi 

kekuasaan yang tidak sama diantara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin 

mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan 

pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah 

bawahan melaksanakan perintahnya sehingga terjalin hubungan sosial dan saling 

berinteraksi antara pimpinan dan bawahan sehingga adanya timbal balik. Oleh 

karena itu, pemimpin diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan 

kepemimpinannya karena apabila tidak memiliki kemapuan untuk memimpin 

maka tujuan yag ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal. 

Kantor Camat merupakan tempat berlangsungnya proses pelayanan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Didalamnya terdapat beberapa komponen-komponen 

yang saling melengkapi seperti, pimpinan, pegawai, serta sarana-prasarana 

sebagai alat operasional kerja. Berjalan atau tidaknya sebuah lembaga pemerintah, 

baik buruk pelayanan tergantung kepada kebijakan pimpinan dalam pengelolaan, 

maka untuk menciptakan suasana yang hidup dalam sebuah lembaga, pimpinan 

harus berperan aktif dalam manajemen dan memotorinya. Camat sebagai orang 

nomor satu memang tidak mudah menjalankan tugasnya, selain ia sebagai figur ia 

juga harus pandai memainkan perannya demi menciptakan sebuah lembaga yang 

berkualitas dan bermutu. 

Camat sebagai pimpinan sekaligus merupakan sebagai personil lembaga 

yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan lembaga mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan 

operasional kerja dalam lingkungan yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, Camat 

haruslah benar-benar mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, karena 

selain di lingkungan lembaga kantor Camat dia sebagai orang nomor satu tetapi 

dia harus menjadi contoh bagi bawahannya serta masyarakat lingkungannya. 

Camat harus mampu berinisiatif dan kreatif yang mengarah kepada perkembangan 

dan kemajuan masyarakat. 
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Setiap pimpinan organisasi berkewajiban mengenal betul pikirannya 

sendiri tentang tujuan organisasi (visi pimpinan), pemimpin berkewajiban 

mendiskusikan setiap visi sehingga nantinya dalam perumusan misi organisasi 

yang kelak diturunkan ke dalam berbagai program dan kegiatan untuk mencapai 

visi (tujuan) organisasi. 

 Komunikasi sangat menentukan sejauh mana kita mengerahkan seluruh 

kekuatan dan sumber daya demi tercapainya visi dan misi komunikasi. Strategi 

berguna sebagai pembimbing komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi. 

Melalui komunikasi maka  akan tampak rumusan tentang apa-apa yang akan 

diproses untuk mencapai tujuan dalam komunikasi organisasi. 

Sarana pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan 

masih belum sesuai dengan harapan masyarakat sekitar. Salah satu hal penting 

dan sensitif dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah kemampuan petugas 

layanan dalam berkomunikasi dengan pengguna layanan. Komunikasi adalah hal 

yang biasa dilakukan petugas layanan dalam memberikan layanan. Nilai baik atau 

tidaknya sebuah layanan sering kali dilihat dari bagaimana cara petugas pemberi 

layanan dalam berkomunikasi dengan pengguna layanan. 

 Untuk keterampilan komunikasi ini haruslah dimiliki dan dikuasai dengan 

baik oleh setiap petugas pemberi layanan. Seperti halnya di Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir, sikap kerja yang ditujukan oleh pegawai terhadap 

pekerjaan sangat penting artinya sikap menjadi salah satu faktor keberhasilan 

instansi tersebut. 

Alasan peneliti melakukan penelitian ini, ketika peneliti melakukan pra-

riset di Kantor Camat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Informasi 

yang diberikan pihak kecamatan kepada masyarakat berupa informasi yang 

berbentuk tulisan yang terdapat di mading, dan berbentuk lisan yang berada di 

loket pelayanan. Dan pada saat penyampaian informasi dalam bentuk lisan di 

Kantor Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir masih belum efektif. Yang 

mana bahwasannya peneliti tahu seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berlatar belakang pendidikan, pengetahuan, 

dan pengalaman yang berbeda-beda pula. Jasa pelayanan yang diterima seseorang 
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belum tentu sesuai atau sama dengan jasa pelayanan yang diterima atau 

diharapkan oleh orang lain. Sehingga peneliti berpendapat bahwa wajar 

masyarakat tidak mengerti semua apa yang disampaikan oleh petugas pelayanan. 

Penentuan komunikasi merupakan hal yang utama dan penting dan dapat 

menentukan langkah-langkah efektif dan cara melakukannya. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk membuat sebuah judul penelitian yaitu dengan judul “ 

Komunikasi Pimpinan Kantor Camat Kecamatan Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dan menyatukan pandangan guna memahami tulisan 

ini, penulis memandang perlu memberikan penegasan istilah yang termuat dalam 

judul penelitian, yakni: 

1. Komunikasi 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin communis yang artinya 

membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga 

berasal dari akar kata communico yang artinya membagi.
4
 Komunikasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh 

pimpinan kantor camat. 

2. Pimpinan 

Kepemimpinan ialah kemampuan dan keterampilan seseorang atau 

individu yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja, untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya, untuk berfikir dan 

bertindak sedemikian rupa, sehingga melalui perilaku yang positif tersebut 

dapat memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.
5
  

Pimpinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah camat 

kecamatan Keritang. 

 

                                                             
4
 Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, {Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

33. 
5
 Ronald James Luly, Jantje L. Sepang “analisis metode kepemimpinan dan motivasi 

kerja terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai di kantor balai pelatihan kesehatan 

provinsi sulawesi utara”. Vol. 4 No.3, September 2015, 744. 
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3. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan 

pelayanan administrasi yang disediakan oelh penyelenggara pelayanan 

publik.
6
 Pelayanan publik dalam penelitian ini adalah pelayanan yang ada 

dalam kantor camat di Kecamatan Keritang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menarik rumusan 

masalah sebagai berikut. Bagaimana komunikasi pimpinan kantor camat 

Kecamatan Kritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pelayanan 

publik? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui komunikasi pimpinan kantor camat kecamatan 

Kritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan pelayanan publik. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan keilmuan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai komunikasi pimpinan 

dalam meningkatkan pelayanan publik. 

2) Dapat membantu penelitian-penelitian selanjutnya dalam 

memberikan informasi bagi yang ingin meneliti tentang komunikasi 

pimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik. 

                                                             
6
 Undang-undang Pelayanan Publik (UU No.25 Tahun 2009), (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013), 4. 
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b. Secara Praktis 

1) Dapat memberikan informasi mengenai komunikasi pimpinan kantor 

camat kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir dalam 

meningkatkan pelayanan publik. 

2) Sebagai salah satu  syarat bagi peneliti untuk mendapatkan Strata 1 

(S1)  di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat mempermudah susunan penelitian ini, penulis menetapkan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mangenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL 

Bab ini berisi uraian mengenai penyusunan kajian teori dan kajian 

terdahulu dalam penelitian. 

BAB III METODOLOGI 

Bab ini berisi uraian mengenai jenis dan pendekatan penelitian, 

unit populasi dan unit sampel, teknik pengumpulan data, validitas 

data, dan teknis analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi uraian gambaran umum mengenai Kantor camat 

kecamatan kritang kabupaten indragiri hilir 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI PENUTUP  

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang 

relevan dengan masalah yang akan diteliti tentang “Starategi Pimpinan Camat 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pelayanan Publik”. 

1. eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, 2013, dengan judul “Strategi 

Humas dalam Mempublikasikan Informasi Pelayanan Publik pada PT PLN 

(Persero) Rayon di Samarinda Ilir”. Ditulis oleh Adi Nugroho Rahutomo.
21

 

Fokus Penelitian ini adalah strategi humas dalam mempublikasikan informasi 

pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif, menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian 

ini adalah bahwa strategi humas yang digunakan oleh PT PLN (persero) 

rayon dalam mempublikasikan informasi pelayanan publik yaitu melalui 

perencanaan-perencanaan. Persamaan jurnal penelitian ini dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah informasi yang diberikan pelayanan publik. Dan 

memiliki permasalahan dan lokasi penelitian yang berbeda. 

2. Kepemimpinan Strategis pada Pelayanan Publik Building The Trust oleh 

Isnaini Rodiyah, Kalamsiasi: Vol. 4 No. 1 ISSN 1412-7695 (2011). 

Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana kepemimpinan Strategis 

pada pelayanan publik dalam Building The Trust?. Teknik pengumpulan data 

dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah adalah terletak pada kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan yang diberikan. Karena itu tuntutan terhadap kualitas pelayanan 

prima merupakan hal yang harus diupayaka. Perwujudan pelayanan yang 

berkualitas dapat dilakukan melalui perubahan visi dan orientasi pelayanan 

                                                             
21

 Adi Nugroho Rahutomo, Strategi Humas dalam Mempublikasikan Informasi 

Pelayanan Publik pada PT PLN (Persero)Rayon di Samarinda Ilir, eJournal Ilmu Komunikasi, 

Vol 1, No.2, (2013), 324-340. 
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yang lebih berfokus kepada kepentingan pelanggan. Selain itu, organisasi 

politik harus senantiasa melakukan pebaikan terus menerus. Kepemimpinan 

strategis mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam memberikan 

pelayanan prima. Membangun kepercayaan dapat dilakukan melalui 

peningkatan intregritas pimpinan, dan akhirnya mewujudkan pelayanan 

publik yang berkualitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah 

tempat peniliannya.
22

 

3. Gaya komunikasi pimpinan terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero area pelayanan di samarinda, oleh 

Fanny Anggriawan, e.Journal Ilmu Komunikasi, 5 (4) 2017: 260-274 ISSN 

2502-5961 (Cetak), ISSN 2502-597× (Online) ejournal.ilkom.fisip-

unmul.ac.id. Permasalahan penelitian ini bagaimana gaya komunikasi 

organisasi yang digunakan oleh pimpinan di PT. Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) persero area pelayanasamarinda?. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan secara langsung serta 

data skunder menggunakan dokumen-dokumen, profil perusahaan, catatan, 

buku-buku ilmiah, dan hasil penulisan yang relevan. Berdasarkan hasil 

penyajian data yang diperoleh dan penguraian pada pembahasan penelitian 

ini, diketahui bahwa terdapat empat gaya komunikasi yang dilakukan oleh 

pemimpin PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero area 

pelayanasamarinda yaitu The EqualiterianStyle, The StructuringStyle, The 

DynamicStyle, The Reliquishing. Dari berbagai gaya komunikasi ini, The 

EqualiterianStyle merupakan gaya yang paling ideal digunakan dalam sebuah 

perusahaan, karena komunikasi terjalin secara dua arah yang dilandasi aspek 

kesamaan. Ciri khas komunikasi ini adalah adanya arus komunikasi timbal 

balik. Komunikasi yang dijalin cenderung memiliki rasa kepedulian yang 

tinggi pada karyawan dan mampu membina hubungan dengan baik. 

                                                             
22

Isnaini Rodiyah, Kepemimpinan Strategis pada Pelayanan Publik Building The Trust, 

Kalamsiasi: Vol. 4 No. 1 ISSN 1412-7695 (2011). 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah fokus penelitian dan 

tempat penelitian.
23

 

4. Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Publik oleh Eko Susilo, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.2442-

6962Vol. 5, No.1(2016)5 www. Publikasi. Unitri. Ac. Id. Penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Sampel penelitian mengunakan 

purposive samplingdengan informanyaitu Direktur PLN Dinoyo, SPV 

Adminitrasi dan SPV teknik PLN Dinoyo. Teknik pengumpulan data yang 

lakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode 

analisa data yang digunakandenganmetode deskriptif, dimana 

mendeskripsikan hasil data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwagaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Direktur PLN Dinoyo yaitu 

gaya kepemimpinan Demokrasi. Motivasi kerja yang diberikan Direktur PLN 

Dinoyo dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu adanya jenjang karir 

yang akan diperoleh pegawai apabilamempunyaikinerja yang baik dalam 

meningkatkan pelayanan publik dan faktorpenghambat dalam penerapan gaya 

kepemimpinan di PLN Dinoyo yaitu: kurang adanya pemberian informasi 

terlebih dahulu dari pegawai tentang masalah yang barkaitan dengan 

peralatan kerja. Dengan demikian dalam memberikan pelayanan yang baik 

bagi publik harus ada kesadaran masing-masing dari pegawai. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian saya ialah tempat penelitiannya yang 

berbeda
24

 

5. Peran Pimpinan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Perpustakaan 

Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado Oleh:Fricky F. Kojoh 

dan Ridwan paputungan. Journal “Acta Diurna” Volume III. No.2. Tahun 

2014. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, kemudian dianalisis 

                                                             
23

Fanny Anggriawan, Gaya komunikasi pimpinan terhadap motivasi kerja karyawan pada 

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero area pelayanan di samarinda,e.Journal Ilmu 

Komunikasi, 5 (4) 2017: 260-274 ISSN 2502-5961 (Cetak), ISSN 2502-597× (Online) 

ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id. 
24

Eko Susilo,Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Publik, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politikissn.2442-6962Vol. 5, No.1 

(2016)5www.Publikasi.Unitri.Ac.Id. 
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dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian pimpinan belum 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pelayanandi 

Perpustakaan fakultas teknik Universitas Sam Ratulangi belum memuaskan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pimpinan Perpustakaan Fakultas 

Teknik Universitas Sam Ratulangi kurang berperan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan di Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sam 

Ratulangi. Saran kepada Pimpinan Perpustakaan Fatek Unsrat sebagai 

berikut: 1. Diharapkan agar berperan penuh dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan di Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, 2. 

Memberikan dorongan atau semangat kerja terhadap staf atau pegawai 

Perpustakaan, 3. Memperhatikan fasilitas Perpustakaan, utamanya fasilitas 

pelayanan Perpustakaan.Kata Kunci: Pimpinan, pelayanan, Perpustakaan. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya ialah tempat 

penelitiannya yang berbeda
25

 

Dari kelima penelitian di atas tentu sangat berbeda dari penelitian 

peneliti. Penelitian peneliti hanya memfokuskan bagaimana komunikasi pimpinan 

kantor camat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam mwningkatkan 

pelayanan publik. 

 

B. Kajian Teori 

Definisi teori secara umum, teori (theory) adalah sebuah sistem konsep 

abstrak yang mengidikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut 

yang membantu kita memahami sebuah fenomena.
26

 Teori adalah himpunan 

konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan 

sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk 

menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.
27

 

                                                             
25

Fricky F. Kojoh dan Ridwanpaputungan, Peran Pimpinan dalam Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Di Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, 

Journal “Acta Diurna” Volume III. No.2. Tahun 2014 
26

 Richad West, Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi, 

(Jakarta: Salemba Humanika, 2013), 49. 
27

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006), 43. 
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1. Komunikasi 

a. Tinjauan Terhadap Komunikasi 

Kata komunikasi atau communication nsecara etimologis 

berkaitan dengan dua kata lainnya comuniondan community berasal dari 

bahasa latin communicareyang berarti tomakecomonmembuat sesuatu 

menjadi bersama-sama atau toshare membagi yang artinya diperluas 

menjadi misalnya, komunkasi adalah proses atau tindakan untuk 

mengalihkan pesan dari suatu sumber kepada penerima melalui saluran 

dalam situasi adanya gangguan dan interferensi. Komunikasi sebagai 

proses dan tindakan merupakan konsep dari kata “berkomunikasi” atau 

communicate juga berasal dari kata commonyang artinya membagi, 

mempertukarkan, mengirimkan, mengalihkan, berbicara, isyarat, 

menulis, mendayagunakan,menghubungkan.
28

 

b. Definisi Komunikasi 

Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin, 

yaitu comunikatus yang berarti berbagai atau milik bersama. Kata 

sifatnya comunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Dengan 

demikian komunikasi menurut Lex cographer (ahli kamus bahasa), 

menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan untukmencapai 

kebersamaan.
29

 

Komunikasi merupakan keahlian yang paling penting dalam 

hidup tidak terkecuali dalam organisasi. Komunikasi merupakan aktivitas 

yang selalu ada yang digunakan untuk saling berhubungan. 

Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa 

cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah 

menjawab pertanyaan “siapa yang menyampaikan, apa yang 

disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya”.
30

 

                                                             
28

AloLiliweri, Komunikasi: Serba Ada Serba Makna (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 1, 31 

Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. 21, 

38. 
29

 Marheni Fajar, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Yogyakarta: Graha ilmu, 2009), 

31. 
30

Hafied Cangara, pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) cet. 14, 21. 
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Lain halnya dengan steven, justru ia mengajukan sebuah definisi 

yang lebih luas, bahwa komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme 

memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli. Apakah itu berasal dari 

seseorang atau lingkungan sekitarnya.Sebuah definisi yang dibuat oleh 

sekelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi 

komunikasi antar manusia (human communication) bahwa:
31

 

“komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun 

hubungan antarsesama manusia, melalui pertukaran informasi, untuk 

menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah 

sikap dan tingkah laku itu”. 

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting bagi 

manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, kelompok, 

maupun dalam organisasi. Pentingnya sebuah komunikasi mendorong 

setiap organisasi untuk dapat menutupi jurang yang terbentang antara 

pihak pemerintah dengan masyarakat sebagai publiknya guna membina 

hubungan yang lebih baik, khususnya di bidang pelayanan publik. 

Komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna 

yang merupakan hal utama dari suatu sistem sosial atau organisasi. 

Dengan kata lain, orang mempelajari komunikasi organisasi organisasi 

untuk menjadi pimpinan yang lebih baik.
32

 Hubungan antara komunikasi 

dan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus pada manusia 

yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi.  

c. Unsur-unsur Komunikasi 

Kaitanantara satu unsur dengan unsur lainnya dapat dilihat 

sebagai berikut.
33

 

  

                                                             
31

Ibid, 21. 
32

 Effendy.Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi;Teori dan Praktik. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011),115. 
33

Ibid, 27. 
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1) Sumber 

Semua peristiwa dalam komunikasi akan melibatkan sumber 

sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi 

antarmanusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga 

dalam bentuk kelompok misalnya pertai, organisasi atau lembaga. 

Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa 

inggrisnya disebut source, sender, atau encoder. 

2) Pesan 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah 

sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat 

disampaikan secara tatap muka atau melalui media komunikasi. 

3) Media 

Media yang dimaksud di sini ialah alat yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Dalam 

komunikasi antar pribadi pancaindra dianggap sebagai media 

komunikasi. Ada juga saluran komunikasi seperti telepon, surat, 

telegram yang digolongkan sebagai media komunikasi antarpribadi. 

Media dalam komunikasi massa dapat dibedakan atas dua macam, 

yakni media cetak dan media elektronik. 

4) Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang 

dikirim oleh sumber. Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih bisa 

dalam bentuk kelompok, partai atau negara. 

5) Pengaruh 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang 

dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan 

sesudah menerima pesan. 

6) Tanggapan Balik 

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya 

adalah salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari penerima. 



14 
 

 
 

Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain 

seperti pesan dan mesdia, meski pean belum sampai pada penerima. 

7) Lingkungan 

Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang 

dapat memengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat 

digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan 

sosial budaya, lingkunga psikologis dan dimensi waktu. 

d. Pola Komunikasi 

Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya 

memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat 

untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa 

sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial 

dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Di dalam organisasi itu 

selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting 

untuk kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri dari pemimpin dan 

bawahan/karyawan. Di antara kedua belah pihak harus ada komunikasi 

dua arah untuk itu di perlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk 

mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk 

mencapai tujuan organisasi.  

Salah satu bentuk komunikasi tersebut adalah komunikasi atasan 

bawahan. Secara umum pola komunikasi dapat dibedakan ke dalam 

saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi nonformal.  

1) Saluran Komunikasi Formal. 

Saluran komunikasi formal merupakan proses penyampaian 

informasi dari pimpinan kepada bawahan ataupun dari manajer ke 

karyawan. Pola tranformasi informasinya dapat berbentuk 

komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas dan 

komuniaksi horizontal. 

2) Komunikasi dari atas ke bawah.  

Aliran komunikasi dari atas ke bawah umumnya terkait 

dengan tanggung jawab dan kewenangan dalam suatu organisasi. 
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Seorang manajer yang menggunakan jalur komunikasi dari atas ke 

bawah memiliki tujuan untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, 

memotivasi, memimpin dan mengendalikan berbagai kegiatan yang 

ada di level bawah. Menurut Katz dan Kahn dalam Purwanto, 

komunikasi dari atas ke bawah mempunyai lima tujuan pokok, yaitu: 

a) Memberikan pengarahkan atau instruksi kerja tertentu. 

b) Memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus 

dikerjakan. 

c) Memberikan informasi tentang prosedur dan praktik 

organisasional. 

d) Memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para 

karyawan.
34

 

e) Menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam 

membangun organisasi menanamkan pengertian tentang tujuan 

yang ingin dicapai.  

Salah satu kelemahan dari saluran komunikasi dari atas ke 

bawah ini adalah kemungkinan terjadi penyaringan informasi 

maupun sensor informasi penting yang ditunjukan ke para 

bawahannya. Komunikasi yang dikirim ke bawah dari menejemen 

puncak pada bawahan, seperti Pemberian atau penyimpanan 

instruksi kerja (jobinstruction), Penjelasan dari pimpinan tentang 

mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan (job retionnale), 

Penyampaian informasi mengenai peraturan–peraturan yang berlaku 

(procedures and practices), dan Pemberian motivasi kepada 

karyawan untuk bekerja lebih baik. 

3) Komunikasi Dari Bawah Ke Atas 

Komunikasi dari bawah ke atas berarti alur informasi dari 

bawahan menuju ke atasan. Untuk mencapai keberhasilan komunikasi 

dari bawah ke atas, para pimpinan harus benar-benar memiliki rasa 

                                                             
34

 Ali Muhammad, Komunikasi Organisasi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),19-21.. 
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percaya kepada para bawahannya. Menurut Muhammad, tujuan 

komunikasi ke atas adalah untuk memberikan balikan, memberikan 

saran dan mengajukan pertanyaan. Sedangkan komunikasi ke atas 

mempunyai beberapa fungsi atau nilai tertentu. Menurut Pace dalam 

Muhammad, fungsi komunikasi ke atas adalah :
35

 

a) Dengan adanya komunikasi ke atas, supervisor dapat mengetahui 

kapan bawahannya siap untuk diberi informasi dan bagaimana 

baiknya menerima apa yang disampaikan karyawan. 

b) Arus komunikasi ke atas memberikan informasi yang berharga 

bagi pengambilan keputusan. 

c) Komunikasi ke atas memperkuat apresiasi dan loyalitas karyawan 

terhadap organisasi dengan jalan memberikan kesempatan untuk 

menanyakan pertanyaan, mengajukan ide-ide dan saran-saran 

tentang jalannya organisasi 

d) Komunikasi ke atas membolehkan bahkan mendorong desas-

desus muncul dan membiarkan supervisor mengetahuinya. 

e) Komunikasi ke atas menjadikan supervisor dapat menentukan 

apakah bawahan menangkap arti seperti yang dimaksudkan dari 

arus informasi ke bawah. 

f) Komunikasi ke atas membantu karyawan mengatasi masalah-

masalah pekerjaannya dan memperkuat keterlibatannya dalam 

tugas-tugasnya di organisasi. 

Salah satu kelemahan komunikasi dari bawah ke atas 

adalah adanya kemungkinan bawahan hanya menyampaikan 

informasi yang baik-baik saja. pesan yang dikirimkan dari tingkat 

bawah ke tingkat atas dalam hirarki komunikasi. Seperti 

penyampaian informasi tentang pekerjaan-pekerjaan ataupun 

tugas yang sudah dilaksanakan, penyampaian informasi tentang 

persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat 

diselesaikan oleh bawahan, penyampaian saran-saran dari 
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bawahan, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya 

sendiri maupun pekerjaannya. Komunikasi ke atas menjadi terlalu 

rumit dan menyita waktu dan mungkin hanya segelintir kecil 

manajer organisasi yang mengetahui cara memperoleh informasi 

dari bawah.  

Sharma mengemukakan empat alasan mengapa 

komunikasi ke atas terlihat amat sulit yaitu kecenderungan bagi 

pegawai untuk menyembunyikan pikiran mereka, perasaan bahwa 

atasan mereka tidak tertarik pada masalah yang dialami pegawai, 

kurangnya penghargaan bagi komunikasi ke atas yang dilakukan 

pegawai, dan kerasaan bahwa atasan tidak dapat dihubungi dan 

tidak tanggap pada apa yang disampaikan pegawai. 

e. Komunikasi Internal 

Jika kita perhatikan, komunikasi internal dalam komunikasi 

organisasi itu ditunjang dalam beberapa bentuk komunikasi antara lain, 

yakni komunikasi vertikal, horizontal dan diagonal.
36

 

1) Komunikasi vertikal 

Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang berlangsung dari 

atas ke bawah (down ward communication) dan dari bawah ke atas 

(up ward communication) atau komunikasi dari pimpinan ke bawahan 

dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik (two way traffic 

communication). 

Komunikasi dari pimpinan ke bawahan atau down ward 

communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-

orang yang berada pada tataran managemen mengirimkan pesan 

kepada bawahannya. Sedangkan komunikasi ke atas atau up ward 

communication adalah komunikasi yang berasal dari bawahan 

(subordinate) kepada atasan dalam rangka menyediakan feed back 

(umpan balik) bagi manajemen. Para karyawa menggunakan saluran 
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komunikasi ini sebagai kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide 

atau gagasan yang mereka ketahui. 

2) Komunikasi Horizontal 

Komunikasi horizontal adalah tindakan komunikasi yang 

berlangsung diantara para karyawan atau bagian yang memiliki 

kedudukan yang setara. Fungsi komunikasi horizontal ini adalah: 

a) Memperbaiki koordinasi tugas 

b) Upaya pemecahan masalah 

c) Saling berbagi informasi 

d) Upaya pemecahan konflik 

e) Membina hubungan melalui kegiatan bersama. 

3) Komunikasi Diagonal 

Komunikasi diagonal lintas saluran (crosscommunication) 

adalah komunikasi antara pimpinan seksi dan karyawan seksi lain. 

Spesialis karyawan biasanya paling efektif dalam komunikasi lintas 

saluran karena biasanya tanggung jawab mereka muncul di beberapa 

rantai otoritas perintah dan jaringan yang berubungan dengan jabatan. 

f. Tujuan Strategi Komunikasi 

Ketika kita membayangkan strategi komunikasi maka pikirkanlah 

tentang tujuan yang ingin kita capai dan jenis materil apa yang kita 

pandang dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan ini.
37

 

1) Memberitahu (Annauncing) 

Tujuan pertama dalam strategi komunkasi adalah annauncing, 

yaitu pemberitahuan tentang kapasitas dan kualitas informasi. Oleh 

karena itu, informasi yang akan dipromosikan sedapat mungkin 

berkaitan dengan informasi utama dari seluruh informasi yang demikian 

penting. 

a) Memotivasi (Motivation) 
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Bayangkan kalau anda sedang mempersiapkan penyebaran 

informasi tentang layanan operasi katarak bagi masyarakat yang 

membutuhkan. Kita harus dapat membayangkan bahwa audien 

belum tentu mengetahui tentangkatarak ini hanya dari satu sumber 

semata-mata, tetapi mereka dapat mengakses informasi ini dari 

media massa cetak maupun elektronik, dari cerita keluarga, dari 

informasi yang mereka peroleh di sekolah dan lainnya, terhadap 

penyebaran informasi seperti ini, maka kita dapat mengusahakan 

agar informasi yang disebarkan ini harus dapat memberikan 

motivasi bagi masyarakat untuk mencari dan mendapatkan 

kesempatan bagi oprasi katarak ini. 

b) Mendidik (Educating) 

Tiap informasi tentang rekrumen pegawai baru dari 

perusahaan, atau tentang pendaftaran pasien katarak harus 

disampaikan dalam kemasan educating atau yang bersifat 

mendidik. 

c) Menyebarkan Informasi (Informing) 

Salah satu tujuan strategi komunikasi adalah 

menyebarluaskan informasi kepada masyarakat atau audiens yang 

menjadi sasaran kita. Diusahakan agar informasi yang disebarkan 

ini merupakan informasi yang spesifik dan aktual, sehingga dapat 

digunakan konsumen. Apalagi jika informasi ini tidak saja sekadar 

pemberitahuan, atau motivasi semata-mata tetapi mengandung 

unsur pendidikan. 

d) Mendukung Pembuatan Keputusan (Supporting Decision Making) 

Dalam tujuan strategi ini adalah Strategi yang mendukung 

pembuat keputusan. Dalam rangka pembuatan keputusan, maka 

informasi yang dikumpulkan, dikategorisasi, dianalisis sedemikian 

rupa, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi utama bagi 

pembuatan keputusan. 
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2. Pimpinan 

a. Tinjauan Terhadap Pimpinan 

Pemimpin, artinya adalah seseorang yang memimpin. Pimpinan 

artinya adalah hasil dari memimpin, tuntutan atau bimbingan. 

Kepemimpinan artinya adalah perihal atau cara dari memimpin.
38

 

Kepemimpinan merupakan kata sifat yang berasal dari kata 

“pemimpin” kedua kata tersebut pada hakikatnya meruapakan satu 

kesatuan karena kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam memimpin 

sedangkan pemimpin adalah orangnya. Secara umum pemimpin diartikan 

“seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain 

sehingga orang lain tersebut mengikuti apa yang diinginkan oleh seseorang 

tersebut. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu mengatur dam 

mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama.
39

 

b. Definisi Pimpinan 

Seseorang yang memimpin suatu aktivitas fungsional dalam suatu 

perusahaan atau instansi berdasarkan pengangkatan. Setiap fungsional 

memiliki satu pimpinan, contoh camat.  

Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian 

diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur 

orang lain dalam satu organisasi. Seorang pimpinan adalah seorang yang 

mempunyai wewenang untuk memerintah. Sebagai seorang pimpinan 

harus mempunyai peranan yang aktif dansenantiasa ikut campur tangan 

dalam segala masalah yang berkenaan dengan kebutuhan anggota 

organisasi.
40

 

Kepemimpinan ialah kemampuan dan keterampilan seseorang atau 

individu yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja, untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya, untuk berfikir 
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dan bertindak sedemikian rupa, sehingga melalui perilaku yang positif 

tersebut dapat memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan 

organisasi.
41

 

Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan 

misalnya di suatu biadang , sehingga ia mampu mempengaruhi orang-

orang dalam melaksanakan suatu aktivitas bersama-sama. Sehingga ia 

mempunyai sikap kekuasaan dan kewibawahan untuk mengarahkan dan 

membimbing bawahan.
42

 

Menurut Mulyadi kepemimpinan dalam bentuk menentukan tujuan 

organisasi, memotivasi perilaku dan pengikut untuk mencapai tujuan, 

mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para 

pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai 

sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan 

dukungan dan kerjasama dari orang orangdiluar kelompok atau 

organisasi.
43

 

Oleh sebab itu seorang pemimpin harus memperhatikan dengan 

seksama apa yang menjadi aspirasi orang-orang sebagai anggota 

organisasi. Ketika menghadapi berbagai persoalan maka “pemimpin” 

dituntut segera mengatasi persoalan tersebut bahkan “jiwa seorang 

pemimpin” hendaknya menunjukkan rasa mengayomi dan dicintai oleh 

orang-orang anggota organisasi. Agar bisa memenuhi kriteria di atas maka 

seorang pemimpin sudah barang tentu memiliki pengaruh.
44
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Seorang psycholog mengemukakan, bahwa untuk menjadi seorang 

pemimpin diperlukan memiliki kepribadian dengan syarat-syarat tertentu, 

diantaranya:
45

 

1) Harus mempunyai keinginan keras untuk mencapai tujuan bersama. 

2) Harus mengakui dan taat terhadap perintah atasannya. 

3) Dapat mengambil keputusan dengan tepat. 

4) Takut terhadap kegagalan. 

5) Berani melihat fakta. 

c. Tipe-tipe Kepemimpinan 

Menurut Kurt Lewin, tipe-tipe kepemimpinan dibagi menjadi tiga 

bagian:
46

 

1) Otokratis 

Pemimpin tipe ini bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan 

tertib. Ia bekerja menurut peraturan yang berlaku dengan ketat dan 

instruksi-instruksinya harus ditaati. 

2) Demokratis 

Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai 

bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya 

berusaha bertanggung jawab tetang pelaksanaan tujuannya. Agar 

setiap anggota turut serta dalam setiap kegiatan, perencanaan, 

penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap anggota 

dianggap sebagai potensi yang berharga salam usaha pencapaian 

tujuan yang diinginkan. 

3) Laissezfaire 

Pemimpin yang bertipe ini, segera setelah tujuan diterangkan 

pada bawahannya, menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya 

untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Ia hanya akan menerima laporan-laporan hasilnya dengan 
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tidak terlampau turut campur tangan atau tidak terlalu mau ambil 

inisiatif. Semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif dan prakarsa 

dari para bawahannya sehingga dengan demikian dianggapcukup 

dapat memberikan kesempatan pada parabawahannya bekerja bebas 

tanpa kekangan. 

d. Etika kepemimpinan 

Kepemimpinan etis merupakan kepemimpinan yang 

mendemonstrasikan perilaku yang secara normatif tepat melalui tindakan-

tindakan personal dan hubungan interpersonal, dan promosi perbuatan 

seperti itu kepada para pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan, 

dan pembuatan keputusan.
47

 

Etika mempengaruhi perlaku pemimpin serta para pengikut:
48

 

1) Norma etika 

Setiap organisasi mempunya norma dan nilai-nilai etika 

disamping peraturan. Contoh dari norma tersebut adalah norm akode 

etika dan kebiasaan yang telah diterima, diajarkan, dilaksanakan dan 

ditegakkan dalam waktu yang lama oleh para pemimpin dan para 

anggota organisasi. 

2) Pemimpin 

Khusus bagi seorang pemimpin ia harus mampu memimpin 

aplikasi dan menegakkan pelaksanaan norma dan nilai-nilai tersebut 

bagi para anggota organisasi. Ia memberikan contoh penerapan norma 

dan nilai-nilai dalam perilaku organisasi dan perilaku pribadi para 

anggota organisasi. 

3) Perilaku memengaruhi pemimpin yang etis 

Jika seorang pemimpin mampu menerapkan norma dan nilai-

nilai etika dengan baik, maka terciptalah teknik memengaruhi dari 

pemimpin yang etis. Pemimpin menggunakan teknik memengaruhi 
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para pengikut yang juga telah menerapkan norma dan nilai-nilai 

organisasi dalam perilakunya. 

4) Iklim Etika 

Norma dan nilai-nilai organisasi menciptaka iklim etika 

dalam sebuah organisasi.iklim etika adalah persepsi pemimpin dan 

pengikut mengenai apa yang gterjadi secara rutin dalam lingkungan 

internal organisasi. 

5) Kinerja pengikut  

Iklim etika memungkinkan para pengikut bekerja secara 

maksimal, meningkatkan motivasi, etos kerja dan kepuasan kerja para 

pengikut. Hambatan-hambatan psikologis pengikut dalam bekerja 

dihindari (permasalahan pribadi). Dengan demikian akan tercipta 

kinerja maksimal dari para pengikut. 

6) Visi tercapai 

 Jika kinerja pengikut maksimal maka dapat diprediksi 

kinerja organisasi akan maksimal dan visi pemimpin akan tercapai. 

Dalam proses kepemimpinan seorang pemimpin diharapkan 

memiliki sikap-sikap kepemimpinan yang sudah ditetapkan, dan menurut 

Glenn Griswold, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 

ialah: 

1) Mempunyai management ability. 

2) Dapan mendidik serta memimpin. 

3) Cerdas dalam berfikir: dapat segera bertindak dan bijaksana dalam 

menghadapi permasalahan urgent. 

4) Selalu memiliki semangat untuk belajar dan mengikuti perkembangan 

jaman. 

5) Memiliki rasa simpati terhadap orang-orang dan dapat mengerti akan 

persoalan baik yang menyangkut persoalan individu, maupun organisasi. 

6) Sikap ramah dan toleran, dapat membangkitkan kepercayaan orang lain 

terhadap dirinya, dan harus jujur. 

7) Mempunyai sifat-sifat baik dan bermoral tinggi. 
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8) Adil, berani dan bijaksana dalam mempertahankan pendapatnya terhadap 

orang yang mencelanya tanpa alasan yang dapat dipertanggung-

jawabkan. 

9) Tegas dan bukan seorang “Yes man”. 

 

3. Pelayanan Publik 

a. Tinjauan Terhadap Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan produk sistem pemerintahan publik 

yang diterima oleh warga pengguna ataupun masyarakat secara luas. 

Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

aktivitas yang dilakukan oleh sistem pemerintahan publik untuk memenuhi 

kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga 

negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu 

tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat 

tanah, ijin usaha, ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan (HO), 

ijin pengambilan air bawah tanah, berlangganan air minum, listrik dan 

sebagainya.
49

 

Eksistensi negara adalah demi masyarakatnya, negara akan lebih 

bermakna apabila keberadaan negara memberikan manfaat bagi 

masyarakatnya. Oleh karena itu, negara memiliki tugas untuk menjamin 

kesejahteraan hidup seluruh masyarakatnya. Khususnya bagi anggota 

masyarakat yang lemah, yang pendapatanya kurang atau miskin, yang 

sakit, cacat, atau mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk 

menyelamatkan dirinya sendiri dari ketelantaran.
50

 

b. Definisi Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga 

Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi 
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yang disediakan oleh penyelenggara pelanan yang terkait dengan 

kepentingan publik. Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik (pemerintah daerah) merupakan kegiatan 

yang harus dilakukan secara berkeseimbangan seiring dengan 

perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan 

peningkatan kualitas pelayanan publik.
51

 

c. Bentuk-bentuk Layanan 

Layanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak 

lepas dari 3 macam, yaitu:
52

 

1) Layanan dengan lisan 

Layanan ini dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan 

masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang-bidang 

lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 

siapapun yang memerlukan. 

2) Layanan melalui tulisan 

Layanan ini merupakan bentuk layanan yang paling menonjol 

dalam pelaksanaan tugas. Layanan ini  merupakan bentuk layanan yang 

paling efisien dan paling banyak digunakan atau dipraktekkan terlebih-

lebih dalam era globalisasi, dimana layanan bisa diberikan dalam jalak 

jauh. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam layanan ini adalah 

kecepatan pengelolaan masalah dan proses penyelesaiannya. 

3) Layanan berbentuk perbuatan 

Layanan ini banyak dilakukan oleh petugas-petugas tingkat 

menengah kebawah dengan tingkat keahlian atau keterampilan yang 

memadai. Layanan ini jarang muncul sendiri, karena ia lebih sering 

muncul bersamaan dengan layanan secara lisan. 

Dalam persoalan hak mendapatkan pelayanan, dapat dinyatakan 

bahwa hak ini berlaku kepada siapapun, baik ia anggota organisasi yang 
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berkewajiban melayani atau orang luar bukan anggota organisasi itu. 

Jadi hak atas pelayanan ini sifatnya sudah universal berlaku terhadap 

siapa saja yang berkepentingan atas hak itu dan oleh organisasi apapun 

juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan. Sebagai pihak yang 

ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan, maka 

perwujudan pelayanan yang didambakan ialah:
53

 

a) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan 

pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala 

dibuat. 

b) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau 

untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada 

permintaan sesuatu baik dengan alasan apa pun. 

c) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap 

kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. Artinya 

kalau memang untuk pengurusan permohonan itu harus antri secara 

tertib hendaknya semuanya diwajibkan antri, sebagaimana yang 

lain, baik antri secara fisik maupun antri masalahnya. Siapa saja 

yang tidak melalui antrian tidak dilayani. 

d) Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila hambatan 

karena suatu masalah yang tidak dapat dielakan hendaknya 

diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak 

menentu. Dengan pemberitahuan orang dapat mengerti dan akan 

menyesuaikan diri secara iklas tanpa emosi. 

d. Pola-pola Pelayanan Publik 

pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, 

yaitu: 

1) Pola Pelayanan Teknis Fungsional. 

Adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh 

suatu instansi pemerintah yang sesuai dengan bidang tugas masing-

masing, serta fungsi dan kewenangannya. 
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2) Pola Pelayanan Satu Pintu.  

Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan 

secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan 

pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah yang 

bersangkutan. 

3) Pola Pelayanan Satu Atap.  

Pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu 

instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-

masing yang sudah ditetapkan. 

4) Pola Pelayanan Terpusat.  

Merupakan pola pelayanan masyarakat yang dilakukan 

oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator 

terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan 

bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 

5) Pola Pelayanan Elektronik. 

Adapun pola pelayanan yang menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan 

otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan.
54

 

e. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 

Pada hakekatnya prinsip-prinsip merupakan pokok yang 

dijadikan sebagai dasar pedoman dalam perumusan tata laksana dan 

penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum. Prinsip-prinsip pelayanan 

umum dapat dipahami denga penjelasan sebagai berikut:
55

 

1) Kepastian hukum dimaksudkan adanya peraturan perundang-

undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. 

                                                             
54

 https://www.coursehero.com/file/p3lm1os/Pola-pelayanan-publik-dapat-dibedakan-

dalam-5-macam-pola-yaitu-1-Pola-Pelayanan/. Diakses 01 September 2020. Pukul 11:51 WIB. 
55

http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/05/pengertian-pelayanan-publik-serta-

prinsip.html. Diakses 01 September 2020. Pukul 11:53 WIB. 



29 
 

 
 

2) Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap penerima pelayanan dapat 

dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai 

pelayanan yang diinginkan. 

3) Partisipatif dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memerhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

4) Akuntabilitas dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan 

pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan perauran perundang-undangan. 

5) Kepentingan umum dimaksudkan bahwa dalam pemberian 

pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi 

dan/atau golongan. 

6) Profesionalisme dimaksudkan bahwa aparat penyelenggaraan 

pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

7) Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan 

publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

8) Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa dalam 

pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 

f. Tujuan Pelayanan Publik 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas 

pelayanan prima yang tercermin dari:
56

 

1) Transparansi  

Yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secara memadai serta mudah mengerti 
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2) Akuntabilitas 

Yakni pelayanan yang dapat dipertangungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

3) Kondisional  

Yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan memberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas 

4) Partisipatif 

Yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

5) Kesamaan hak 

Yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 

sosial dan lain-lain. 

e. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik setiap 

organisasi ataupun perusahaan harus mampu memenuhi enam prinsip 

utama yang berlaku. Keenam prinsip tersebut sangat bermanfaat dalam 

membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat untuk 

melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan. 

Enam prinsip pokok dalam strategi pelayanan publik tersebut 

meliputi:
57

 

1) Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan 

komitmendari manajemen puncak. Manajemen puncak harus 

memimpin perusahan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. 

Tenpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, maka usaha 
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untuk meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap 

perusahaan. 

2) Pendidikan 

Semua personil perusahan dari manajer puncak sampai 

karyawan operasional harus memperoleh pendidikan mengenai 

kualitas. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam 

pendidikan tersebut meliputi konsep kualitas sebagai strategi bisnis, 

alat dan teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan 

eksekutif dalam implementasi strategi kualitas. 

3) Perencanaan 

Proses perancanaan strategik harus mencakup pengukuran 

dan tujuan kualitas yang dipergunakan dalam mengarahkan 

perusahaan dalam mencapai visinya. 

4) Review 

Proses ini merupakan satu-satunya alat yang paling efekiif 

bagi manjemen untuk mengubah prilaku organisasional. Proses ini 

merupakan suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian 

yang konstan dan terus menerus untuk mencapai tujuan kualitas. 

5) Komunikasi 

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi 

oleh proses komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus 

dilakukan dengan karyawan, pelanggan, dan stakeholder 

perusahaan lainnya, seperti pemasok, pemegang saham, 

pemerintah, masyarakat umum dan lain-lain. 

6) Penghargaan dan pengakuan (Total Human Reward) 

Merupakan aspek yang penting dalam implementasi 

strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu dineri 

penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian 

dapat meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa 

kepemilikan setiap orang dalam organisasi, yang pada giliranya 
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dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan bagi 

pelanggan yang dilayani. 

 

C. Konsep Operasional 

Untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pimpinan 

kantor camat, seseorang yang telah terpilih sebagai camat dituntut untuk bisa 

berkomunikasi dengan baik kepada seluruh staff dan dalam menjalankan 

tanggung jawab serta tugas yang diemban dalam kepemimpinan.  

Dalam rangka penelitian ini akan menjelaskan bagaimana komunikasi 

pimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik dan cara ideal dalam mengatur 

organisasi pemerintahan. 

Komunikasi internal dalam komunikasi organisasi itu ditunjang dalam 

beberapa bentuk komunikasi antara lain, yakni komunikasi vertikal, horizontal 

dan diagonal.
 58

 

1. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah 

(downward communication) dan dari bawah ke atas (up ward 

communication) atau komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari 

bawahan ke pimpinan secara timbal balik (two waytraffic communication). 

2. Komunikasi horizontal adalah tindakan komunikasi yang berlangsung 

diantara para karyawan atau bagian yang memiliki kedudukan yang setara.  

3. Komunikasi diagonal lintas saluran (cross communication) adalah 

komunikasi antara pimpinan seksi dan karyawan seksi lain. Spesialis 

karyawan biasanya paling efektif dalam komunikasi lintas saluran karena 

biasanya tanggung jawab mereka muncul di beberapa rantai otoritas perintah 

dan jaringan yang berubungan dengan jabatan.   

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir berawal dari pengkajian pustaka dan dari 

pengkajian itu ditemukan berbagai konsep dan terutama teori atau teori-teori 
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Kantor Camat Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Teori 

berhubungan dengan subjek tertentu dalam cakupan bidang ilmu tertentu, dan 

dihubungkan dengan nama perumus teori itu. Kerangka pikir adalah 

penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala yang 

di teliti.
59

 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pikir 

Komunikasi Pimpinan Kantor Camat Kecamatan Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 

yaitu memberikan gambaran tentang strategi komunikasi pimpinan Kantor Camat 

Kritang Kabupaten Indragiri Hillir dalam meningkatkan pelayanan Publik. 

Menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana dalam pelaksanaan dilakukan 

secara ilmiah, apa adanya, dalam situasi yang normal sesuai dengan keadaan dan 

kondisinya, menekankan pada diskripsi secara ilmiah.
105

 

Pada Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif  

kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalmnya.Riset tidak mengutamakan pupulasi dan sampling. Jika data sudah 

terkumpul dan mendalam bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak 

perlu mencari sampling. Disini lebih ditekan kedalam (kualitas) data bukan 

banyaknya (kuantitas) data.
106

 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini 

adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah 

pendekatan yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan 

atau mengambarkan apa adanya hasil penelitian.
107

 

 

B. Lokasi dan Waktu penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Keritang 

Kabupaten  Indragiri Hilir. 

2. Waktu penelitian  
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Waktu Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu dapat 

diselesaikan dalam rentang waktu kerang lebih tiga bulan. 

C. Sumber Data Penelitian 

Data dalam suatu penelitian dapat dikumpulkan dengan berbagai sumber. 

Dimana sumber data ini dapat dibedakan menjadi: 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang di peroleh dari secara langsung dari 

sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk 

dimanfaatkan.
108

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli atau sumber pertama melalui observasi atau pengamatan 

langsung, yang diperoleh dari penelitian ini melalui pengamatan dan 

wawancara. Data diperoleh  dari pimpinan kantor camat dan 2  (dua) orang 

bagian pelayanan di kantor camat Kecamatan Kritang.  

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang tidak 

langsung, seperti catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian ini.Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer agar 

mendapatkan data yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian.Data 

sekunder dari penelitian ini adalah data yang diambil melalui bahan bacaan 

seperti buku-buku, dokumen, dan internet yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan 

keterangan dan pengetahuan tentang informasi permasalahan yang sedang diteliti 

dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian. Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah pimpinan kantor camat kecamatan keritang 

kabupaten indragiri hilir. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data-data yang telah digunakan dan dikumpulkan. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai 

dengan penyusunan skripsi ini, yaitu: Penelitian Lapangan (Field Work Research), 

yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung ke lapangan atau 

langsung ke objek penelitian. 

1. Observasi 

Kegiatan observasi adalah kegiatan yang setiap saat kita lakukan 

dengan perlengkapan pancaindranya yang kita miliki, kita sering mengamati 

objek-objek disekitar kita.
109

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung maupun tidak langsung disertai sumber-sumber, 

data-data, fakta-fakta, dan catatan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data yang melibatkan 

interaksi sosial antara peneliti dengan subjek penelitian maupun informan 

secara sistematis dan berinteraksi secara timbal balik. Pencatatan terhadap 

setiap permasalahan yang berkaitan dengan hasil observasi dilakukan agar 

diperoleh data penelitian yang lebih cepat. Observasi difokuskan pada 

komunikasi pimpinan Kantor Camat Kecamatan Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam pelayanan publik. 

2. Wawancara mendalam (Depth Interview)  

Digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih 

lengkap dan data mendalam dengan melalui teknik tanya jawab langsung 

terhadap responden untuk melengkapi keterangan dalam penelitian ini.
110

 

3. Dokumentasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dari dokumen-dokumen yang 

tersedia, baik berupa arsip-arsip, keputusan-keputusan, foto-foto serta 

dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Dokumentasi adalah cara memahami individu melalaidata yang diperoleh dari 
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hasil observasi, mempelajari dan menganalisis laporan tertulis, dan rekaman 

audiovisual yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan peneliti.
111

 

 

F. Validitas Data 

Penelitian ini menguji validitas data menggunakan analisis triangulasi, 

analisis triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti 

kebenarannya dengan  sumber data lainnya yang tersedia. Riset ini menggunakan 

triangulasi sumber, membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.Riset ini juga 

menggunakan triangulasi metode, menggunakan lebih dari satu teknik 

pengumpulan data untuk dibandingkan antara wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan metode yang efektif dan efesien, peneliti 

tidak semata-mata menganggap bahwa penelitian ini sudah cukup dan membuat 

laporan.Oleh karena itu peneliti perlu melakukan pengecekan valeditas data dalam 

upaya menyempurnakan data.Maka itu peneliti menggunakan teknik trianggulasi. 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan valeditas data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandungan data itu.
112

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang 

telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan 

sebenarnya.Metode anlisis deskriptif kualitatif ini dalam penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan paparan berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok 

subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis sehingga 

dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.Analisis data 

sebagai proses mengorganisasikan data dan mengurutkan datakedalam pola, 
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kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan 

hipotsis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Setelah selesai proses wawancara, peneliti melakukan pengamatan. 

Selanjutnya peneliti menyusun reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu 

mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

 

A. Profil Lokasi Penelitian 

Desa Kotabaru adalah salah satu desa yang berada di wilayah  Kecamatan 

Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada tahun 1981 desa Kotabaru di 

mekarkan menjadi kecamatan dengan nama kecamatan Keritang dengan ibukota 

kecamatannya adalah Kotabaru dengan mempunyai wilayah sebanyak 19 desa. 

Pemekaran tersebutdi dasari dengan Peraturan Pemerintah nomor: 14 Tahun1981 

dan  Surat Keputusan Gubernur Propinsi Riau nomor: 376/tahun 1997 tanggal 29  

Juli 1997 dan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir nomor: 82/U/HK-2001 

tanggal 25 Mei 2001 bahwa desa Selensen yang merupakan desa wilayah 

Kecamatan Keritang di mekarkan menjadi Kecamatan dengan nama Kecamatan 

Kemuning dengan ibukota  Selensen dan mempunyai wilayah 11 desa . 

Kecamatan Keritang  memiliki wilayah 13 desa yaitu : 

1. Pebenaan 

2. Seberang Pebenaan 

3. Kotabaru Reteh 

4. Nusantara Jaya 

5. Kotabaru Seberida 

6. Kembang Mekar Sari 

7. Pasar Kembang 

8. Kuala Keritang 

9. Kuala Lembang 

10. Teluk Kelasa 

11. Pengalihan 

12. Pancur 

13. Sencalang 
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  Kemudian pada tahun 2012 terjadi lagi pemekaran desa sebanyak 4 desa 

yaitu  : 

1. Desa Lintas Utara adalah Pemekaran dari desa Nusantara Jaya 

2. Desa Nyiur Permai adalah pemekaran dari desa Teluk Kelasa 

3. Desa Petalongan adalah pemekaran dari desa sencalang 

4. Desa Kayu Raja adalah pemekaran dari desa Kotabaru Reteh 

  Dan jumlah desa wilayah Kecamatan Keritang pada tahun 2012 berjumlah 

menjadi 17 desa. 

 

B. Visi dan Misi Kecamatan Keritang   

1. VISI: 

Mewujudkan keritang berjayadan gemilang tahun 2025 

2. MISI : 

a. Tersedianya sarana pembangunan SDM pelaku tehnologi industri 

pertanian handal. 

b. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, bermutu, untuk meningkatkan 

SDM secara menyuluruh. 

c. Tersedianya infrastruktur. 

d. Terciptanya tekhnologi pertanian yang ramah lingkungan. 

e. Terjaminnya ketersediaan lahan pangan yang abadi. 

f. Terwujudnya swasembada pangan sebagai simbol kesejahteraan. 
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Tabel 3. 1  

Daftar  Nama-Nama Pejabat Camat yang Pernah  

Bertugas di Kecamatan Keritang 

 

No Nama Pejabat/Camat Lama Bertugas Nama Pejabat/Sekcam 

1 Drs. A.Hamid Idris 11.12.1981 – 16.10.1980  

2 Nazarudin,Ba 16.10.1982 – 26.05.1983   

3 Drs. M.Fikri Mursyid 26.05.1983 -  22.01.1985  

4 Drs. Jailani Sabrah 22.01.1985 -  16.11.1985  

5 Drs. Ahmad 16.11.1985 -  16.10.1986  

6 Drs. Subroto 16.10.1986 – 03.05.1989  

7 Drs. Ilyas Harun 03.05.1989 – 05.02.1996  

8 Drs. Said Ismail 05.02.1996 – 22.03.2003  

9 Drs. Darussalam 22.03.2003 – 27.12.2004  

10 Yun Hawarius,S.Sos 27.12.2004 -  11.10.2010 Zulfahri,S.Ip,M.Si 

11 Ahmad Ramani,M.Pd 11.10.2010 -  27.02.2014 Zulfahri,S.Ip,M.Si 

12 Zulfahri,S.Ip,M.Si 27.02.2014 – 09.03.2015 Hadi Irianto,Se 

13 Plt.Hadi Irianto 11.03.2015 -  09.04.2015 - 

14 Ridwan,S.Sos,M.Si 09.04.2015 - 09 .01.2017 Hadi Irianto,Se 

15 Safrudin 09.01.2017-  11.08.2017 Hady Rahman,S.Sos,M.Si 

16 Hady Rahman,S.Sos,M.Si 11.08.2017- Saiful B, Se 

 

C. Geografis Daerah 

Kecamatan Keritang berada di bagian Selatan Kabupaten Indragiri Hilir 

dan mempunyai penduduk sangat homogen yang  terdiri dari berbagai suku 

bangsa melayu, bugis, jawa, minang, banjar batak dan mereka hidup 

berdampingan dengan  rukun damai  saling menghormati dan saling menghargai 

satu dengan yang lainnya. 

Mayoritasnya penduduk Kecamatan Keritang mempunyai mata pencarian 

dengan berkebun dan berdagang bagi penduduk pendatang. 
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Tabel 3. 2 

 Data Penduduk 2017 

 

N0 
Desa/Kelurahan 

 
Luas Wil 

Jumlah Penduduk 
Jml 

Jml 

KK 

Jml 

RT 

Jml 

RW Lk Pr 

1 Desa Pebenaan 

 

48,35 2748 2620 5368 1004 39 11 

2 Desa Seb. Pebenaan 36,75 1955 1993 3948 1097 29 11 

3 Lurah Kotabaru Reteh 67,37 1961 1291 3252 1002 40 10 

4 Desa Nusantara jaya 48,80 2117 2015 4132 1149 31 6 

5 Desa Kotabaru 

Seberida 

37,20 4474 4559 9033 2280 53 10 

6 Desa Kembang Mekar 

Sari 

36,65 1335 1356 2691 900 16 8 

7 Desa Pasar Kembang 36,30 1663 1657 3320 784 24 6 

8 Desa Kuala Keritang 77,39 2237 2144 4381 1063 27 7 

9 Desa Kuala Lemang 81,75 1653 2121 3774 1106 28 6 

10 Desa Teluk Kelasa 49,00 1180 1204 2384 607 20 4 

11 Desa Pengalihan 77,15 3550 3657 7207 1924 54 8 

12  

Desa Pancur 

63,00 1397 1610 3007 790 23 5 

13  

Desa Sencalang 

24,53 1391 1306 2697 810 23 4 

14 Desa Petalongan 14,00 2007 1815 3822 931 20 5 

15 Desa Nyiur Permai 5,5 780 781 1561 405 22 4 

16 Desa Lintas Utara 37,50 894 873 1767 489 15 4 

17  

Desa Kayu Raja 

10,73 814 941 1755 480 23 5 

Jml  751,97 32.156 31.943 64.099 16.821 488 115 
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Tabel 3. 3 

RT / RW / KADUS  DESA / KELURAHAN SE KECAMATAN KERITANG TAHUN 2017 

No Desa /Kelurahan 
Jml Pddk 

Jumlah 
Jml 

Kadus 

Jml 

Rt 

Jml 

Rw 
Jml Kk Lk Pr 

1 Desa Pebenaan 2.750 2.621 5.371 11 35 0  

2 Desa Seberang Pebenaan 1.761 1.839 3.600 8 29 11  

3 Kelurahan Kotabaru Reteh 1.962 1.279 3.241 0 40 10  

4 Desa Nusantara Jaya  2.117 2.018 4.135 8 27 6  

5 Desa Lintas Utara 984 930 1.914 4 16 4  

6 Desa Kayu Raja 814 941 1.755 7 10 4  

7 Desa Kotabaru Seberida 4.440 4.536 8.976 10 50 6  

8 Desa Kembang Mekar Sari 1.584 1.490 3.074 5 20 8 707 

9 Desa Pasar Kembang 1.663 1.657 3.320 6 22 6  

10 Desa Kuala Keritang 2.226 2.151 4.377 7 27 7  

11 Desa Kuala Lemang  1.653 2.121 3.774 6 24 6  

12 Desa Teluk Kelasa 1.464 1.313 2.777 4 17 5 635 

13 Desa Nyiur Permai 780 781 1.561 4 15 4  

14 Desa Pengalihan 5.551 3.659 7.210 8 36 8  

15 Desa Pancur 1.397 1.610 3.007 7 24 0  

16 Desa Sencalang 1.391 1.306 2.697 4 17 4 848 
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17 Desa Petalongan 2.007 1.815 3.822 5 20 5  

  32.544 32.067 64.611 110 429 114  

 

Kotabaru,    04 Oktober 2017 

Camat Keritang, 

 

HADY RAHMAN ,S.Sos,M.Si 

NIP.19730616 199503 1 001 
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D. Organisasi Kecamatan Keritang 

Gambar 3. 1 

Bagan organisasi Kecamatan Keritang 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam bab-bab 

sebelumnya dengan berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi 

Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam 

Meningkatkan Pelayanan Publik. Dari fokus penelitian yang ditetapkan 

sebelumnya yang dimulai dengan komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan 

komunikasi diagonal.  

Pimpinan di kantor camat Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

melakukan penyampaian informasi, pengarahan, dan intruksi kepada pegawai 

melalui komunikasi dari atas ke bawah (downward communication). Respon atau 

efek yang dilakukan oleh bawahan atau pegawai melalui komunikasi dari bawah 

ke atas (upward communicatin). Beserta pada saat mengadakan rapat juga 

menggunakan komunikasi dua arah atau komunikasi dari atas ke bawah dan dari 

bawah ke atas secara timbal balik (two-way traffic communication). Media yang 

digunakan dalam tahap ini yaitu dengan menggunakan media tatap muka langsung 

dan surat edaran yang di edarkan ke setiap masing-masing bagian staf. Dalam 

pola komunikasi horizontal pola ini terjadi pada saat terjadinya percakapan antara 

seksi satu dengan seksi yang lainnya. 

 Dengan topik pembahasan untuk saling mengingatkan pegawainya supaya 

selalu disiplin dalam bekerja. Komunikasi berlangsung informal baik secara 

interpersonal maupun kelompok kecil. Dalam komunikasi doagonal Hal ini 

terlihat dengan adanya komunikasi antara kepala seksi dengan pegawai yang 

bekerja di seksi lainnya dengan situasi yang informal. Komunikasi diagonal ini 

juga dapat terjadi secara interpersonal maupun kelompok. Namun komunikasi 

yang efektif dan lebih sering digunakan dalam berkomunikasi di  Kecamatan 
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Keritang Kabupaten Indragiri Hilir ialah komunikasi bertikal dari atas ke bawah 

(dawnward communication). Rencana strategi kantor camat keritang kabupaten 

Indragiri hilir tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Undang-Undang yang 

berlaku. Adapun strategi dan kebijakan kantor camat kritang kabupaten Indragiri 

Hilir 2018-2023 yaitu dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana yang ada 

dikantor camat Keritang serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya 

manusia dengan pelatihan-pelatihan, mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan 

stakeholder terkait sehingga setiap permasalahan dapat ditangani dengan baik. 

B. Saran 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan 

kepada pimpinan kantor camat Keritang Kabupaten Indragiri Hilir beserta 

jajarannya, penulis memiliki saran yaitu sebagai berikut: 

1. Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana pada kantor camat 

Keritang sehinga dapat menghasilkan kenyamanan pada masyarakat pada saat 

proses pelayanan publik. 

2. Meningkatkan kinerja SDM dengan adanya pendidikan, pelatihan dan 

pengawasan secara berkala sehingga menghasilkan pelayanan publik yang 

efektif. Masyarakat akan menilai pelayanan dari kesan pertama yang 

diberikan. 

3. Dalam proses pelayanan publik perlu adanya menanamkan sikap baik dan 

senyum tulus kepada masyarakat dalam pelayanan publik adalah sebuah 

kontribusi yang hebat untuk menghasilkan suatu pelayanan yang 

menyenangkan. 
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NASKAH WAWANCARA 

NAMA : Hady Rahman, S. Sos, M. Si 

JABATAN : Camat Kritang 

TEMPAT : Kantor Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

A. Komunikasi Vertikal (komunikasi dari atas ke bawah) 

1. Siapa saja yang bertanggung jawab dan andil besar dalam meningkatkan 

pelayanan publik di Kecamatan Keritang ini? 

“Yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam meningkatkan 

pelayanan publik di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

pada umumnya yaitu keseluruhan pegawai yang bertugas di Kecamatan 

ini namun yang memiliki andil besar yaitu para pimpinan yang 

diharuskan untuk menghendel para pegawainya. Khususnya saya 

sendiri sebagai camat di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri 

Hilir, sekretaris kecamatan yang mana tuganya itu melaksanakan 

sebagian tugas camat di bidang kesekretariatan, dan masing-masing 

kepala subbag umum, serta kepala seksi. Dan yang menangani 

langsung dalam perkara pelayanan yaitu kepala seksi pelayanan 

terpadu yang mana memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

camat dalam lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan.” 

 

2. Bagaimana cara dalam penyampaian kebijakan kerja di Kecamatan 

Keritang? 

“Penyampaian kebijakan kerja disampaikan secara langsung kepada 

pegawai yaitu komunikasi antara pimpinan dengan pegawai melalui 

komunikasi dari atas ke bawah. Maka penyampaian kebijakan kerja 

dilakukan melalui pola komunikasi dari atas ke bawah. Dengan 

bertatap muka langsung maupun tidak lansung kepada pegawai dengan 

pimpinan yang bertindak sebagai komunikator. Dari semua pola 

komunikasi, komunikasi dari atas ke bawah yang berperan penting 

dalam penyampaian kebijakan kerja kepada pegawai.”  

 

3. Bagaimana tatanan kerja yang ada di Kecamatan Keritang? 

“Setiap tatanan kerja yang ada di Kecamatan Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir ini pegawai harus mengetahui setiap tugas dan 

keberadaannya, oleh sebab itu setiap ada peraturan maupun informasi 

terbaru terhadap tatanan kerja, kebijakan kerja serta visi misi dalam 

instansi harus secepatnya diinfokan kepada pegawai sehingga para 

pegawai tidak keliru dan bingung dalam melaksanakan tugasnya. 

Bentuk komunikasi ini sendiri dapat mengurangi adanya masalah 

ataupun kendala dalam taruna kerja sehingga pelayanan dapat berjalan 

dengan baik.” 

 



 
 

 
 

4. Apakah pegawai kecamatan diberikan andil atau bagian dalam 

meningkatkan pelayanan? 

“Pada kesempatan ini para pegawai diharuskan untuk menyampaikan 

laporan kinerja bulanan. Yang mana setiap laporan ini berisi informasi, 

kinerja, permasalahan, kendala, keluhan, pendapat, dan lain-lain. 

Proses ini dilakukan untuk mendapatkan kesejahteraan dan 

kenyamanan bersama dalam bekerja sehingga terdapat kenyamanan 

bersama. Tahap ini juga merupakan salah satu solusi yang digunakan 

untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang mana jika adanya 

permasalahan dalam pelayanan publik itu sendiri, maka kita akan 

dengan cepat menanganinya. Proses ini biasanya terjadi pada saat 

berlangsungnya rapat.” 

 

5. Bagaimana cara dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan 

Keritang? 

“Dalam meningkatkan pelayanan publik dilakukan oleh pimpinan 

secara kelompok melalui rapat-rapat, pembinaan pegawai, dan apel 

mingguan". Rapat-rapat ini yaitu rapat pimpinan atau camat, sekretaris 

kecamatan, rapat bagian subbag umum, serta kepala seksi dan pegawai. 

Pada kegiatan ini biasanya rapat dilakukan jika ada masalah dalam 

kerja ataupun pada saat adanya keadaan tertentu. Kegiatan ini sangat 

penting dilakukan karena dengan adanya rapat maka kita mendapatkan 

solusi dalam setiap permasalahan.” 

 

6. Apakah dikantor camat ini sebelum dan sesudah penerimaan pegawai 

atau tenaga kerja ada proses pelatihan dan pendidikannya? 

 “Sebelum maupun sesudah penerimaan pegawai atau tenaga kerja tentu 

saja tetap ada yang namanya pelatihan maupun pendidikan dalam 

masing-masing bidang pekerjaan. Namun bedanya jika sudah masuk 

tahap penerimaan maka hanya ke bagian tahap pengarah yang di 

dapatkan oleh masing masing kepala bidang, tetapi tetap dibawah 

pengawasan saya sendiri sebaga camat di Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi pendidikan mengenai kualitas kerja 

inilah yang akan menjadi bekal pegawai dalam bekerja dan merupakan 

sebuah kewajiban dalam berkerja. Andai saja petugasnya tidak mampu 

dan tidak memiliki skil konsekuensinya dapat menghambat system 

pelayanan. Kemutlakan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan 

itu nyata adanya agar para petugas memuni dalam menjalankan tugas-

tugasnya.” 

 

B. Komunikasi Horizontal (komunikasi yang terjadi secara mendatar) 

Bagaimana dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Keritang 

melalui komunikasi horizontal? 



 
 

 
 

“Komunikasi horizontal ini dapat dilakukan secara interpersonal 

maupun kelompok secara tatap muka. Selain itu saling berbagi 

informasi dapat melalui percakapan telepon, sehingga informasi cepat 

diterima. dan kelebihan dari komunikasi horizontal itu sendiri ialah 

akan terbentuknya suatu komunikasi yang lebih santai dan tidak terlalu 

formal, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat tersampaikan 

dengan baik tanpa harus tertekan oleh jabatan atasan dan bawahan.” 

 

C. Komunikasi Diagonal (komunikasi antar seksi dengan pegawai seksi lain) 

Bagaimana meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Keritang melalui 

komunikasi diagonal? 

“Meningkatkan pelayanan publik dapat dilakukan oleh pimpinan 

melalui pola komunikasi diagonal. Hanya saja percakapan dilakukan 

secara tatap muka langsung (face to face) dan berlangsung secara 

informal. Proses ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja sesuai 

dengan situasi dan kondisi. Penyampaian pesan juga dapat melalui via 

telepon ketika berkesempatan menghubungi pegawai maka misi 

meningkatkan pelayanan publik ini dapat disampaikan, walaupun 

tidak terlalu efektif.” 

 

NAMA : Jamaludin 

JABATAN : ketua bagian pelayanan hak PATEN 

TEMPAT : Kantor Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

A. Komunikasi Vertikal (komunikasi dari atas ke bawah) 

1. Apakah pegawai kecamatan diberikan andil atau bagian dalam 

meningkatkan pelayanan? 

“Saya sebagai ketua bagian pelayanan hak paten yang bertugas 

langsung dan mengetahui setiap permasalahan yang terjadi dalam 

pelayanan publik. Dalam meningkatkan pelayanan publik itu sendiri 

merupakan salah satu tugas pokok saya. Penyusunan rencana kerja, 

program dan kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan terpadu 

sesuai rentra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai, 

menginpentariskan permasalahan dan menyiapkan bahan pemecahan 

permasalahan pelaksanaan tugas-tugas seksi pelayanan terpadu dan 

lain-lain.” 

 

2. Bagaimana cara dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan 

Keritang? 

“Dengan adanya Rapat dan apel mingguan ini sudah merupakan 

rutinitas dan akan selalu dilaksanakan. Yang mana rapat itu sendiri 



 
 

 
 

tujuannya yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat 

menghasilkan pelayanan yang lebih baik lagi. Dan rapat ini juga 

merupakan salah satu sarana pegawai untuk menyampaikan dan 

mengungkapkan pendapat dan masukan-masukannya untuk 

memperbaiki pelayanan publik sehingga lebih maksimal lagi.” 

3. Apakah dikantor camat ini sebelum dan sesudah penerimaan pegawai atau 

tenaga kerja ada proses pelatihan dan pendidikannya? 

“Dengan adanya pendidikan mengenai kualitas kerja tentu dapat 

mempermudah para pegawai dalam menangani pekerjaan mereka 

dengan sebaik-baiknya. Karena dalam pendidikan ini lah setiap kinerja 

dari berbagai bidang diolah dan di tata sehingga menghasilkan tenaga 

kerja yang baik. Dalam pendidikan ini sendiri mengatur para pegawai 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri.” 

 

NAMA : Herman Tanjung 

JABATAN : Kasi Tata Pemerintahan 

TEMPAT : Kantor Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir 

A. Komunikasi Vertikal (komunikasi dari atas ke bawah) 

1. Apakah pegawai kecamatan diberikan andil atau bagian dalam 

meningkatkan pelayanan? 

“Tugas pokok dalam kasi tata pemerintahan itu sendiri ialah 

melaksanakan sebagian tugas camat lingkup bidang urusan tata 

pemerintahan, pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan. Dalam 

pola komunikasi dari bawah ke atas (upward communication) ini saya 

sebagai kasi tata pemerintahan menyampaikan laporan kerja tentang 

pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan dan pembinaan 

administrasi pemerintahan kelurahan dan desa, monitoring dan 

evaluasi pelayanan administrasi pertanahan kelurahan dan pembinaan 

dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan dan desa, pelayanan 

administrasi pertanyaan lingkup kecamatan, kelurahan dan desa yang 

mana setiap tugas-tugas saya ini saya di tuntut untuk lebih baik, untuk 

itu kami berusaha semaksimal mungkin utuk meningkatkan pelayanan 

publik dan berusaha untuk mengurangi setiap kekurangan yang ada.” 

 

2. Bagaimana cara dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan 

Keritang? 

“Dalam rangka rapat dan apel mingguan inilah yang sudah menjadi 

rutinitas dan sudah terjadwal maka kami sebagai pegawai memiliki 

kesempatan untuk menyampaikan setiap permasalahan-permasalahan 

dalam pekerjaan kami khususnya dalam bidang pelayanan publik. Pada 

saat berlangsungnya rapat ini juga kami sama-sama mendiskusikan dan 



 
 

 
 

mencari solusi dari setiap permasalahan, hal ini juga bertujuan agar 

permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali.” 

 

3. Apakah dikantor camat ini sebelum dan sesudah penerimaan pegawai atau 

tenaga kerja ada proses pelatihan dan pendidikannya? 

“Dalam pendidikan kualitas kerja ini kita dihendel dan menghendel 

kinerja kita agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Karena 

pada dasarnya pelayanan publik ini sendiri di indonesia maupun 

khususnya di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir saya 

mengakui masih jauh dari kata sempurna. Namun kami sendiri sebagai 

staf pemerintahan tetap berusaha untuk menanganinya dengan sebaik-

baiknya.” 

 

B. Komunikasi Horizontal (komunikasi yang terjadi secara mendatar) 

Bagaimana dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Keritang 

melalui komunikasi horizontal? 

 “Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir adanya perbincangan atau percakapan biasa ketika 

berlangsungnya jam istirahat antar kepala seksi. Percakapan ini 

bahwasannya mengenai hal-hal seperti untuk mengarahkan pegawainya 

agar tetap selalu disiplin dan patuh atau taat terhadap peraturan 

perundang-undangan tentang pelayanan publik beserta peraturan kerja 

yang sudah ditetapkan.” 

C. Komunikasi Diagonal (komunikasi antar seksi dengan pegawai seksi lain) 

Bagaimana meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Keritang melalui 

komunikasi diagonal? 

 “Pada tahap komunikasi diagonal ini kami lakukan pada saat terjadinya 

hubungan kerja pada bidang satu dengan bidang lainnya. Misalnya 

pada saat penyampaian arahan-arahan kerja dan sebagainya. Walaupun 

pada tahap penyampaian ini tidak terlalu efektif tetapi penyampaiannya 

sedikit lebih cepat tersampaikan” 

 

  



 
 

 
 

NAMA : Rita Sari  

JABATAN : Bagian Pelayanan 

TEMPAT : Kantor Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

A. Komunikasi Vertikal (komunikasi dari atas ke bawah) 

1. Apakah pegawai kecamatan diberikan andil atau bagian dalam 

meningkatkan pelayanan? 

“Saya sendiri sebagai pegawai dalam bidang pelayanan publik yang 

bertatapan langsung dan berurusan dalam urusan pelayanan publik 

yang merupakan pekerjaan utama saya. dan dalam pekerjaan saya ini 

saya dituntut untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu 

tentu saja saya memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan 

pelayanan publik karena kinerja sayalah yang dilihat langsung oleh 

masyarakat.” 

 

2. Bagaimana cara dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan 

Keritang? 

“Saya yang bekerja langsung dalam bidang pelayanan  mengetahui 

langsung setiap kekurangan dan permasalahan yang kita hadapi dalam 

pelayanan publik. Setiap adanya keluhan dan masukan yang 

disampaikan oleh masyarakat maka saya akan melaporkan langsung 

kepada atasan saya. Sehingga permasalahan yang ada tidak 

berlangsung berlarut-larut dan dapat segera mencari solusinya. Dan 

pada saat rapatlah salah satu tempat kami untuk menyampaikannya.” 

 

3. Apakah dikantor camat ini sebelum dan sesudah penerimaan pegawai atau 

tenaga kerja ada proses pelatihan dan pendidikannya? 

“Pelatihan maupun pendidikan dalam kualitas kerja tujuannya yaitu 

untuk meningkatkan kualitas kerja agar dapat terrealisasikan dengan 

baik. Dalam pelatihan dan pendidikan inilah kami di ajarkan apa saja 

bidang-bidang kerja kami dan bagaimana cara kerja dalam bidang 

kami, kami juga diajarkan untuk bagaimana kami bertindak dan 

berprilaku pada saat menangani pelayanan publik.” 

 

B. Komunikasi Horizontal (komunikasi yang terjadi secara mendatar) 

Bagaimana dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Keritang 

melalui komunikasi horizontal? 

Kami sebagai pegawai sendiri pada tahap ini memiliki kesempatan 

untuk saling berdiskusi satu sama lain dan saling mengutarakan 

pendapat. Komunikasi horizontal ini sendiri berlangsung dengan tidak 

terlalu formal dan komunikasi ini terjadi antar sesama karyawan itu 



 
 

 
 

sendiri, sehingga kami akan lebih nyaman dalam berkomunikasi karena 

tidak adanya tekanan yang terlalu besar.” 

C. Komunikasi Diagonal (komunikasi antar seksi dengan pegawai seksi lain) 

Bagaimana meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Keritang melalui 

komunikasi diagonal? 

“Strategi komunikasi dengan menggunakan komunikasi diagonal ini 

terjadi pada saat kami sebagai karyawan yang bekerja dibagian bidang 

pelayanan menerima arahan atau perintah dari atasan atau subbag yang 

berbeda. Namun arahan maupun perintah itu sendiri masih tetap pada 

rana pekerjaan kami, jadi menurut saya sah-sah saja.” 

Dokumentasi Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 

1. Dokumentasi dengan Hady Rahman, S. Sos, M. Si selaku camat kritang. 

 

 



 
 

 
 

 

2. Dokumentasi dengan Jamaludin selaku ketua bagian pelayanan hak PATEN. 

 

  



 
 

 
 

3. Dokumentasi dengan Herman Tanjung selaku Kasi Tata Pemerintahan. 

 

4. Dokumentasi dengan Rita Sari selaku Bagian Pelayanan. 

 

  



 
 

 
 

5. Dokumentasi Ruangan Pelayanan 

 

 

6. Dokumentasi masyarakat yang lagi rekaman e-ktp 
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