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ABSTRAK 

 

Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si, Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si, 

2022“Kedisiplinan Pegawai Dalam Meningkatkan Hasil Kerja Pada Masa 

PandemiI COVID - 19 Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyak pegawai yang belum bisa 

bekerja secara maksimal, kurangnya pegawai di kecamatan Somba Opu, serta 

adanya laporan masyarakat yang kurang memuaskan mengenai pelayanan 

administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja 

pegawai Kecamatan Somba Opu dalam memberikan pelayanan 

administrasikependudukan kepada masyarakat serta apa saja hambatan dan juga 

upaya yang untuk mengatasinya dalam COVID - 19. 

Penilaian kinerja meggunakan teori dari Mondy, Noe, Premeaux 

denganndimensi Kuantitas, Kualitas, Kemandirian, Inisiatif, Adaptabilitas, dan 

Kerjasama.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik untuk mengumpulkan data yaitu 

dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknik 

analisis data yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat disimpulkan 

kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup baik namun 

belum optimal karena masih ada permasalahan dalam pelaksanaannya yakni pada 

indikator kuantitas pekerjaan hal ini dikarenakan fasilitas yang sudah layak untuk 

diperbaharui seperti komputer dan jaringan yang sering error, indikator kepuasan 

masyarakat terkait dengan masyarakat yang kurang memahami prosedur 

pelayanan, serta permasalahan terkait kekurangan pegawai.Upaya yang dilakukan 

kecamatan yaitu Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data dapat 

disimpulkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup 

baik saat Covid-19, namun belum optimal karena masih ada permasalahan dalam 

pelaksanaannya yakni pada fasilitas yang sudah layak untuk diperbaharui seperti 

komputer dan jaringan yang sering error, memiliki permasalahan terkait 

kekurangan pegawai serta masyarakat yang kurang memahami prosedur 

pelayanan. Upaya yang dilakukan kecamatan yaitu memperbaharui sarana dan 

prasarana yang ada di bagian administrasi, penambahan pegawai di bidang 

administrasi, memberikan sosialisasi kepada aparat kelurahan terkait regulasi 

terbaru akan prosedur pelayanan administrasi. 

 

Kata kunci: Disiplin, Hasil Kerja Pegawai, Covid-19, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Untuk melaksanakan tugas dengan baik, diperlukan pembinaan pegawai 

yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki 

sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, 

disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan 

perkembangan masyrakat.  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekonologi menuntut Aparatur Sipil 

Negara (ASN) untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan 

benar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan 

organisasi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negeri. Bahwa Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang 

berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yanag bertugas untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaran 

tugas negara, pemerintah, dan pembangunan kepada masyarakat dengan dilandasi 

kesetiaan dan ketaatan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) berada pada sejumlah Kementerian dan 

Lembaga Negara Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai 

dengan visi dan misi masing-masing dari pemerintah. (www.bdksemarang.go.id). 

Salah satu diantaranya kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagai suatu instansi pemerintah.  

Lingkup Pelayanan Publik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 sebagai perwujudan kedaulatan rakyat pada dasamya bertujuan 
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meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mangamanatkan kewajiban pemerintah 

untuk memberikan kemakmuran sebesar~besarnya bagi rakyat, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perintah, tugas, dan 

wewenang kepada seluruh aparatur Negara melaksanakan amanat untuk 

mensejahterakan rakyatnya, melalui penyelenggaraan kepemerintahan yang baik 

dan bertanggung jawab, dan perwujudannya adalah akuntabilitas pelayanan publik 

yang baik. 

Ditengah masa pandemi virus Corona (Covid-19) ini menuntut masyarakat 

banyak melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari, adaptasi ini pun berlaku juga 

pada penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan Pemerintah untuk mencegah 

menyebarnya virus ini telah banyak dikeluarkan, tentunya berdampak pada 

standar pelayanan publik yang diterapkan oleh penyelenggara layanan. 

Peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi salah satu upaya pencegahan 

penyebaran virus ini. Berikut beberapa hal-hal yang dapat dilakukan oleh 

penyelenggara layanan dalam meningkatkan layanannya di tengah pandemik. 

Pelayanan publik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang 

harus dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemi, kebutuhan tersebut 

harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan diadaptasi oleh para penyelenggara 

layanan. Maka dari itu perlu kesadaran masing-masing penyelenggara layanan 

dalam meningkatkan standar pelayanan publik yang harus dilakukan demi upaya 

pencegahan penyebaran Covid-19 

Tidak hanya dituntut kesadaran secara pribadi masing-masing ASN untuk 
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berperan secara aktif dalam memutus mata rantai Covid-19 ini. Namun untuk 

menegakkan disiplin pegawai, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan dan mengaturnya secara 

normatif. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko 

Covid-19 ASN beserta keluarganya dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan 

bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul 

Fitri 1441 Hijriah. Himbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran pertama yang 

ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

yaitu SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020. 

Surat Edaran tersebut kemudian diubah dengan Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 

tanggal 6 April 2020. Ketentuan dalam Surat Edaran ini lebih menegaskan ASN 

dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau 

kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah NKRI dinyatakan bersih dari 

Covid-19. Pengecualian apabila terdapat ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu 

melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, hal ini dimungkinkan bagi ASN 

dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan. Diatur pula bagi para 

Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah untuk 

memastikan ASN di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan tidak 

melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah. 

Sebelum adanya covid 19 setiap staff masuk pada jam 07:00 – 16:00 dan haru 

melakukan ceklok kehadiran paling lambat jam 07:30, setiap pekerjaan 
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diharuskan diselesaikan di jam kerja hari itu juga dan pada hari tertentu wajib 

menggunakan pakaian tertentu (hari rabu dan kamis menggunakan pakaian batik 

Sultan Hasanuddin. 

Selama pandemic covid 19 staff masuk pada jam 09:00 – 14:00 serta wajib 

mematuhi protocol kesehatan 3M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci 

tangan). Setiap pekerjaan yang belum selesai dikantor biasanya diselesaikan di 

rumah. Ada kalanya diwaktu tertentu kantor harus tutup (alasannya untuk 

mencegah covid 19) 

 Berdasarkan survei yang penulis lakukan pada Kantor Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa juga ditemukan beberapa fenomena atau gejala yang timbul 

sebagai akibat kurang memperhatikan disiplin kerja yaitu masih besar tingkat 

absensi pegawai yang absen setiap bulannya terbukti dengan rata-rata setiap bulan 

pegawai yang absen sebanyak 7 orang dari jumlah pegawainya,sebagian 

pegawainya yang terlambat masuk jam kerja, dan pulang kerja sebelum jam 

kantor berakhir, serta masih dijumpai adanya sebagaian pegawainya yang keluar 

pada jam-jam kerja tanpa seizin atasannya. masih adanya sebagian pegawainya 

yang belum memanfaatkan waktu (jam) kerja sebaik-baiknya dan menunda-nunda 

penyelesaian pekerjaan, masih belum efektifnya pelayanan dan ketepatan waktu 

yang dilaksanakan oleh Pegawai Kantor  Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa serta masih kurang tegasnya penerapan sanksi-sanksi yang di jatuhkan 

terhadap pegawai yang melanggar peraturan yang berlaku 

  Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, 

maka tepat kiranya jika peneliti mengangkat judul, “Kedisiplinan Pegawai 
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Dalam Meningkatkan Hasil Kerja Pada Masa PandemiI COVID - 19 Di 

Kabupaten Gowa” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dengan Analisis Kedisiplinan Kerja 

Pegawai Kecamataan Somba Opu Di Kabupaten , maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah Ada Pengaruh Kedisiplinan Pegawai Terhadap Hasil Kerja 

Pada Masa Pandemi COVID – 19 Di Kantor Kecamatan Somba Opu 

Kab. Gowa. 

2. Apakah Yang Dominan Pengaruh Kedisiplinan Pegawai Pada Masa 

Pandemi Covid – 19 Di kecamatan Somba Opu Kab. Gowa. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan pada 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Kedisiplinan Pegawai Dalam 

Meningkatkan Hasil Kerja Pada Masa PandemiI COVID - 19 Di Kabupaten 

Gowa. 

D. Keguanan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademik 

a. Sebagai penambah ilmu tentang Disiplin Kinerja dalam masa 

pandemic covid-19 dalam ilmu administrasi khususnya di mata 

kuliah Etika Administrasi. 
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b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak-pihak yang 

kompeten tentang Analisis kedisiplinan kinerja pegawai. 

2. Manfaat Praktis  

Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran untuk kantor kecamatan 

Somba Opu kabuooten Gowa dalam rangka meningkatkan inovasi 

kedisiplinan kerja pada masa pandemik covid 19 ini. 

a. Dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengadopsi kebijakan 

pelayanan di Kantor Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

pada era pandemic covid 19 

b. Dapat menjadi salah satu pijakan bagi penelitian selanjutnya, 

terutama pada masa covid 19 yang berhubungan dengan penerapan 

ide-ide baru dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Mega Rorong (2020) “Evaluasi Kinerja Pelayanan Public Pada Masa 

Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Rtahan Kabupaten Minahasa tenggara” 

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi 

kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai 

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indicator kepuasan masyarakat itulah 

yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.  

Dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017), penelitian ini 

akan mengkaji kinerja pemerintah Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa 

Tenggara terkait pelayanan public khususnya di masa pandemic Covid 19. Dalam 

mengkaji akan digunakan pendekatan yang dikemukakan oleh William N. Dunn 

(2003) tentang evaluasi kinerja. Temuan penelitian menggambarkan pelayanan 

yang diberikan oleh aparat di Kantor Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa 

Tenggara masih jauh dari harapan masyarakat khususnya di pasca pandemic 

Covid 19. Hal ini terlihat dari beberapa masalah kualitas pelayanan yang 

dirasakan oleh masyarakat, seperti pembuatan surat-surat keterangan atau 

pengantar yang diperlukan masyarakat masih terlihat lambat karena sering 

menunda-nunda penyelesaian urusan yang menjadi keperluan masyarakat. Selain 

itu tingkat disiplin yang kurang, yang dimiliki oleh aparat kecamatan juga 

merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat saat berurusan di Kantor 
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Kecamatan, karena pada saat masyarakat mengharapkan untuk mendapatkan 

pelayanan, sering terjadi aparat yang berkaitan tidak ada ditempat untuk melayani 

masyarakat. 

Tiksnayana Vipraprastha (2020) “Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja 

Tehadap Kinerja Dosen Dalam Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19” 

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah displin  kerja  dan 

motivasi memberikan  dampak  pada  kinerja  dosen  dalam  pembelajaran  daring 

selama  pandemi  Covid-19.  Sampel  dikumpulkan  dengan  menggunakan  

metode simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  analisis  regresi  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  

bahwa:  (a)  ada pengaruh yang signifikan dan positif antara disiplin kerja dan 

kinerja dosen dengan nilai  koefisien  sebesar 0,416 dan  nilai  signifikansi  

sebesar 0,000, dan (b)  ada pengaruh yang signifikan dan positif antara motivasi 

dan kinerja dosen dengan nilai koefisien sebesar 0,343 dan nilai signifikansi 

sebesar  0,000 

Muger Apriansyah, Dkk (2020) “Pengembangan Sdm Rumahsakit Di 

Tengah Pandemi Covid-19 Pada Rs.Medika BSD” Tujuan dari kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk melaksanakan salah satu Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dan tujuan utamanya adalah untuk memberikan 

gambaran strategi yang dapat dilakukan dalam upaya menumbuhkan motivasi 

kerja para karyawan saat ini, khususnya karyawan Rumah Sakit Medika BSD 

Tangerang. Selain itu diharapkan dengan pengabdian kepada masyarakat ini 

keberadaan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi besar kepada 
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pengembangan dan penerapan keilmuan kepada masyarakat.  

Metode yang kegiatan yang dilaksanakan adalah kami mendatangi 

langsung ke lokasi PKM yaitu di Rumah Sakit Medika BSD Tangerang yang 

beralamat di Jl. Letnan Soetopo, No. 7, BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan, 

Banten 15310. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh yakni 

bertambahnya dorongan motivasi para karyawan untuk bekerja lebih giat dan 

meningkatkan kompetensinya selama masa pandemic Covid-19 ini dan 

bertambahnya keilmuan para karyawan di Rumah Sakit Medika BSD Tangerang 

agar mereka memiliki cara pandang yang baik tentang pentingnya meningkatkan 

dan membangun motivasi diri untuk bekerja lebih baik lagi dan belajar 

bertanggung jawab pada masa kini sebagai bekal mereka untuk kehidupan di masa 

yang akan daatang. Ilmu yang didapatkan pada Pengabdian Kepada Masyarakat 

kali ini diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi dosen dalam upaya 

mengembangkan diri memberikan pengarahan, penyampaian materi dan motivasi 

serta berkontribusi bagi generasi muda baik di dalam lingkungan sekolah, 

kampus, keluarga dan masyarakat secara luas. 

Anisa Farah Indriyani, Dkk (2020) “Analisis Kedisiplinan Kerja Pegawai 

Di Kantor Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota 

Magelang”Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam organisasi. 

Salah satu hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia yaitu kedisiplinan 

pegawai. Era sekarang ini menuntut Sumber Daya Manusia kompeten yang 

memiliki semangat dan kedisiplinan tinggi dalam menjalankan peran dan 

fungsinya. Selain itu, kedisiplinan pegawai mutlak diperlukan agar seluruh 
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aktivitas berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Dikutip dari Antara 

Jateng, pada tahun 2019 terindikasi kasus pelanggaran kedisiplinan pegawai di 

Kota Magelang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendalami kasus tersebut 

di salah satu kelurahan Kota Magelang dengan pemilihan lokus didasari oleh 

beberapa pertimbangan. Salah satunya yaitu berdasarkan observasi yang peneliti 

lakukan, terdapat sedikit pegawai yang berjaga di kantor Kelurahan Magelang 

yang disalah-pahami oleh masyarakat sebagai tindak ketidakdisiplinan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis kedisiplinan kerja pegawai di Kantor Kelurahan 

Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data penelitian ini 

melalui sumber data primer berupa wawancara mendalam dan sumber data 

sekunder dengan memanfaatkan data yang telah diolah, literatur, jurnal dan 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini di antaranya 

yaitu tingkat kedisiplinan pegawai Kelurahan Magelang sudah baik sehingga 

lancar melaksanakan tugasnya yang kemudian dapat memberikan pelayanan 

maksimal kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan hasil survei masyarakat 

dengan hasil skor 84. 

James Haryando Simatupang, Dkk (2017) “peranan disiplin kerja pegawai 

terhadap efektifitas pelayanan masyarakat di distrik sorong manoi kota sorong”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan disiplin kerja dengan efektifitas 

pelayanan masyarakat pada Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong; untuk 

mengetahui faktor penghambat dan pendorong kedisiplinan kerja pegawai pada 

Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.  
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Jenis penelitian yaitu Analisa Deskriptif Kualitatif dengan Metode 

pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara; populasi 

pada penetilian ini ialah Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dengan 

sampel sebanyak 13 orang pegawai Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rendahnya disiplin Pegawai Negeri Sipil 

masih mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, baik internal pemerintahan 

maupun dari masyarakat melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat, Keluhan 

masyarakat atas pelayanan yang lambat karena petugas yang tidak berada di 

tempat pada saat jam kerja, pelayanan yang bertele-tele karena petugas yang 

bekerja tidak profesional, berkas yang hilang karena keteledoran petugas, 

merupakan keluhan yang lumrah terhadap rendahnya kualitas kinerja PNS dalam 

melakukan pelayanan publik. 

Adapun faktor-faktor penghambat kedisiplinan pegwai diantaranya faktor 

kepribadian; dan faktor lingkungan; sedangkan yang menjadi pendorong 

kedisiplinan ialah sumber daya aparatur; kesadaran masyarakat; dan sarana dan 

prasarana. Berdasarkan hasil peneltian dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat dan pendorong suatu kedisiplinan berpengaruh terhadap efektifitas 

pelayanan masyarakat di Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. 

B. Konsep dan Teori kedisiplinan kerja 

Masalah disiplin pegawai sangat penting artinya terutama dalam upaya 

percepatan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena 

itumaka aparatur pemerintah sebagai moto penggerak pembangunan sudah 

selayaknya mempelopori masalah disiplin, mengingat tugas pokok, fungsi, dan 
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tanggung jawab aparatur pemerintah yang sangat berat, rumit dan menentukan 

maka aparatur harus meningkatkan kemampuan dan kualitas yang tinggi dalam 

pelaksanaan tugas.Kedisiplinan berasal  

berasal dari kata latin "discipline" yang berarti latihan atau pendidikan 

kesopanan dan keharmonian serta pengembangan tabiat. Defenisi tersebut jelas 

sekah bahwa arah dan tujuan disiplin pada dasarnya adalah keharmonisan dan 

kewajaran, kehidupan kelompok, baik organisasi formal maupun non formal. 

Menurut Hasibuan (Nuryadin, 2016: 3) mengatakan bahwa kedisiplinan 

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan 

dan norma-norma yang berlaku. Sedangkan Gibson ( 1996 : 70 ) mengatakan 

bahwa kinerja adalah hasil yang diinginkan dari perilaku.Sedangkan Suryadi 

Prawirosentono ( 1999: 2) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelomok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masingmasing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja 

merupakan suatu kemampuan kerja yang diperlihatkan seseorang untuk mencapai 

hasil. 

Suatu sikap ketaatan karyawan terhadap suatu aturan atau ketentuan yang 

berlaku dalam suatu organisasi atas dasar adanya kesadaran dan keinsafan bukan 

adanya unsur paksaan dapat didefinisikan sebagai disiplin kerja (Sirhi, 2018: 10). 

Menurut Singodimedjo (2016:74) mengatakan disiplin kerja adalah sikap 

kesediaan dan kerelaan untuk mematuhi dan mentaati norma-norma dan peraturan 

yang berlaku disekitarnya 
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Pembinaan aparatur atau pegawai sebagian berkisar pada persoalan 

pelanggaran kedisiplinan pegawai Negri Sipil (PNS) dan pelanegaran terhadap 

peraturan-peraturan lain sepanjang menyangkut atau mengatur pegawai negeri 21 

sipil.Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil termasuk dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 53Tahun 2010 tentang peraturan Pegawai Negeri Sipil yang mengatur 

kewajiban,larangan, dan sanksi-sanksinya, apabila kewajiban dan larangan tidak 

di taati oleh Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran setiap ucapan, tulisan atau 

perbuatan yangmelanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik 

yang dilakukandidalam maupun diluar jam kerja. 

Disiplin kerja pegawai tidak datang dengan sendirinya pada diri 

setiappegawai. Disamping adanya kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati 

semuaperaturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin juga dipengaruhi 

olehfaktor-faktor lain yang ada disekitar mereka yang dalam hal ini disebut 

dengankepemimpinan. 

Menurut Viethzal dalam Nuryadin (2016) mengatakan bahwa kedisiplinan 

yang baik mencerminkan besarnya tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan 

kepadanya, hal ini mendorong gairah kerja dan semangat kerja dan terwujudnya 

tujuan organisasi, karyawan, serta masyarakat pada umumnya.  

Oleh sebab itu, bila seorang pemimpin menginginkan tegaknya disiplin 

dalam perusahaan, maka ia harus lebih dulu mempraktekannya dan 

mempeloporinya supaya dapat diikuti dengan baik oleh karyawan lainnya. 

Seorang pemimpin harus bersikappengasuh, yang mendorong menentukan dan 

membimbing asuhannya (Hasibuan,2001:170). Pemimpin adalah tempat untuk 
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mengaduh dan mempunyai kelebihan kelebihan dari yang dipimpinnya harus 

mempunyai sikap yang baik dan dapatoleh para bawahannya. Kepemimpinan 

adalah cara seseorang pemimpin mempengaruhi prilaku, bawahan, agar mau 

bekrja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi 

(Hasibuan, 2001 : 170). 

Penegakan disiplin tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya 

kemauan kariawan dan peranan pemimpin dalam menggerakan bawahan. 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang menentukan 

keberasilan tindaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kepribadian seorang pemimpin menjadi acuan bagi para bawahannya, sebab 

pemimpin dalam menajemen sumber daya manusia berhubung langsung dengan 

manusia yang ada dalam organisasi. Sebaliknya seorang pemimpin senantiasa 

belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, sehingga kesalahan dan 

kekeliruhan yang merugikan dapat dihindari untuk masa yang akan datang.  

Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, 

menghargai patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak menolak untuk 

menerima sanksi-sanksinya yang diberikan apabila ia melanggar tudas dan 

wewenang yang diberikan kepadanya (Sirhi, 2018: 11). Moekijat dalam Nuryadin 

menyatakan indikator yang dapat digunakan untuk mengkaji disiplin kerja 

karyawan adalah: 

1. Tingkat absensi atau kehadiran 

2. Ketaatan terhadap peraturan  
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3. Kepatuhan atau kewajiban terhadap perintah 

4. Ketaatan terhadap jam kerja  

5. Kepatuhan berpakaian seragam 

6. Kepatuhan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor  

7. Bekerja sesuai prosedur kantor 

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang mempunyai disiplin kerja yang 

tinggi seorang pemimpin harus memberikan tauladan yang baik kepada bawahan 

sehingga bawahan merasa bahwa disiplin kerja tersebut tidak hanya berlaku untuk 

mereka tetapi untuk semua individu yang ada dalam organisasi. Seorang 

pemimpin harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi atau 

perusahaan, dalam konteks ini seorang pemimpin harus mampu merancang taktik 

dan strategis yangtepat, dengan adanya taktik dan strategis yang dapat tersebut 

maka akan langkah yangakan ditempuh oleh organisasi atau perusahaan tersebut 

akan berjalan lebih efesiendan efektif, baik efektif dan efesien dalam hal 

penggunaan anggaran, waktu dantenaga bahwan yang digunakan organisasi atau 

perusahaan. 

Dalam organisasi pemerintahan, pening- katan kinerja yang dilakukan oleh 

kepala kantor sangat penting dalam upaya men- capai tujuan organisasi. 

Rendahnya upaya yang dilakukan kepala kantor terhadap pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia (SDM) akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam memberikan 

pelayanan yang profe- sional kepada masyarakat dan juga etos kerja anggota 

organisasi. Sebagaimana diketahui, manfaat pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

(SDM) sangat besar bagi upaya menciptakan tujuan organisasi dalam mencapai 
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kesuksesan, yaitu : menambah wawasan untuk mencapai visi yang telah 

ditetapkan, mengembangkan kemampuan agar lebih profesional, menambahkan 

sence of belongging, agar loyal dan punya dedi- kasi, menumbuhkan disiplin dan 

motivasi kerja, meningkatkan komitmen agar mem- punyai etos kerja yang tinggi.  

Kinerja pegawai merupakan hal yang terpenting dalam rangka mencapai 

tujuan. Pegawai akan berprestasi kerja apabila memiliki disiplin dan motivasi 

untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Merupakan tugas seorang 

pemimpin untuk menerapkan disiplin kerja dan memberikan motivasi kepada 

bawahannya agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang diingin- kan. Untuk itu 

pemimpin harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja 

pegawai sehingga kinerja pegawai meningkat. Dengan disiplin dan motivasi yang 

tinggi, pegawai akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan 

yang ingin dicapai sesuai dengan rencana. Apabila seorang pemimpin tidak 

mampu mening-katkan disiplin dan motivasi kerja pegawai, maka kinerja pegawai 

akan menurun. 

Dinas Pendidikan Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan 

urusan pemerintahan kabupaten dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Fungsi Dinas 

Pendidikan :  

1. Perumusan kebijakan operasional/tekhnis bidang pendidikan. 

2. Penyelenggararaan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, implementasi pelaksanaan 

kurikulum, sarana dan prasarana serta tenaga pendidik dan kepen- didikan 



17 
 

 

 

kabupaten. 

3. Penyelenggaran supervisi, pengawasan, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan kurikulum, sarana dan prasarana serta tenaga pendidik dan 

kependidikan dalam rangka pembinaan.  

4. Penyelenggaraan pengendalian mutu pendidikan. 

5. Pembinaan kepada UPTD dibidang pendidikan, dan 6) Pengelolaan urusan 

ketatausahaan dinas. 

C. Standar Dalam Disiplin Kerja 

Setiap manajer harus dapat memastikan bahwa pegawai tertib dalam 

melaksanakan tugas dan sesuai dengan standar. Menurut Hani T. Handoko (2015 

:200), menyatakan pendapat bahwa: 

Dalam konteks disiplin, makna keadilan harus dirawat dengan konsisten, 

jika pegawai menghadapi tantangan tindakan disipliner, pemberian kerja harus 

dapat membuktikan bahwa pegawai yang terlibat dalam kelakuan yang tidak patut 

dihukum, disini para penyelia perlu berlatih dalam keluan bagaimana cara 

mengolah disiplin dengan baik, untuk mengelola disiplin diperlukan adanya 

standar disiplin yang digunakan untuk menentukan bahwa telah diperlakukan 

secara wajar. 

8. Standar Disiplin 

  Beberapa standar disiplin berlaku bagi semua pelanggaran aturan, 

apakah besar atau kecil, semua tindakan disipliner perlu mengikuti 

prosedur minimum, aturan komunikasi dan ukuran capaian, tiap 

pegawai dan penyelia perlu memahami kebijakan perusahaan serta 
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mengikuti prosedur secara penuh. 

 Pegawai yang melanggar aturan diberi kesempatan untuk 

memperbaiki perilaku mereka, para manajer perlu mengumpulkan 

sejumlah bukti untuk membenarkan disiplin. Bukti ini harus secara 

hati-hati didokumentasikan sehingga tidak bisa untuk diperdebatkan, 

sehingga suatu model bagaimana tindakan disipliner harus diatur 

adalah: 

a. Apabila seorang pegawai melakukan suatu kesalahan, maka pegawai 

harus konsekuen terhadap aturan pelanggaran. 

b. Apabila tidak dilakukan secara konsekuen berarti pegawai tersebut 

melecehkan peraturan yang telah ditetapkan. 

c. Kedua hal diatas akan berakibat pemutusan hubungan kerja dan 

pegawai harus menerima hukuman tersebut 

2. Disiplin Berdasarkan Sasaran 

  Jika pencatat tidak adil/sah menurut undang-undang atau 

pengecualian ketenagakerjaan sesuka hati. Untuk itu pengendalian 

memerlukan bukti dari pemberi kerja untuk membuktikan sebelum 

pegawai ditindak: 

D. Pembagian Konsep Kedisiplinan 

Konsep disiplin terbagai menjadi 2 (dua) bagian yaitu : 

1. Disiplin Berdasarkan Tradisi 

Disiplin merupakan cara kuno yaitu cara yang terdiri dari 

pendaftaran pelanggaran dan catatan dari hukuman terhadap setiap 
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pelanggaran. Disiplin ini dilaksanakan secara kaku dan tegas tanpa 

kompromi dan cenderung penegakan disiplin secara otoriter. Tindakan 

disiplin ini diterapkan oleh atasan kepada bawahan dan tidak perna 

sebaliknya, (suatu tindakan yang sepihak). Hal ini disebabkan 

pemahaman kurang efektif yang dianut oleh pemimpin perusahaan, 

yang menganggap karyawan adalah bawahannya untuk menuruti dan 

mematuhi segala keputusan yang ada tanpa perna karyawan diajak 

berunding untuk diminta pendapatnya apakah mereka merasa 

keberatan atau tidak, sedangkan atasan mempunyai kebebasan untuk 

berbuat apa saja tanpa terikat oleh sebuah perusahaan. 

Jadi disiplin menurut konsep tradisi ini dipahami sebagai suatu 

batasan atas kesalahan yang diperbuatnya atau lebih tepatnya disiplin 

adalah suatu sanksi bukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan. 

Adapun tujuan dari hukuman adalah agar orang yang melakukan 

kesalahan atau pelanggaran merasa takut dan berjanji untuk tidak 

melakukan kesalahan yang telah dilakukan karyawan tersebut. 

2. Disiplin Berdasarkan Sasaran 

Disiplin berdasarkan sasaran ini dianggap sebagai lawan dari 

disiplin tradisi bila dilihat dari tujuannya. Disiplin dianggap secara sah 

atau berlaku apabila dapat diterima secara sukarela oleh semua 

kompenen didalam organisasi tersebut, apabila tidak dapat diterima 

maka secara otomatis disiplin tersebut tidak sah untuk diterapkan 

dalam organisasi. 
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Fungsi dari disiplin ini adalah sebagai suatu fungsi pembentukan 

tingkah laku sebagai hukuman. Masa lampau dipandang sebagai suatu 

yang sangat berharga, sesuatu yang dianggap memberi pengalaman 

dan berguna dalam merumuskan dan merubah tingkah laku, tetapi 

tidak merupakan penuntut yang pasti benar dalam menentukan benar 

atau salah, karena disini berbagai kemungkinan dapat saja terjadi 

diluar jangkauan kemampuan manusia sehingga apabila hal itu terjadi, 

maka disiplin tidak akan mampu menangani dan menjawab itu semua 

E. Kerangka Pikir 

Pelayanan publik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang 

harus dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemi, kebutuhan tersebut 

harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan diadaptasi oleh para penyelenggara 

layanan, maka perlu dilakukan analisis secara mendalam, adapun indikator-

indikator yang diperlukan untuk mengetahu tingkat kedesiplinan pegawai di 

kantor kecamatan kabupaten gowa berdasarkan teori Gibson (1996:70 dalam heny 

sidianti 2015) terdiri dari empat yaitu : kualiats pekerjaan, kuantitas pekerjaan, 

pengetahuan, dan kehadiran. Untuk lebih jelasnya berikut ini bagan kerangka 

piker: 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

    

F. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian berdasarkan uraian di atas yaitu tentang Kedisiplinan 

Pegawai Dalam Meningkatkan Hasil Kerja Pada Masa PandemiI COVID - 19 Di 

Kabupaten Gowa dan pengaruh yang dimaksud antara lain Kualitas 

Pekerjaan,Kuantitas Pekerjaan,Pengetahuan,Kehadiran 

 

Kualitas  

Pekerjaan 
Kuantitas 

Pekerjaan 

Kehadiran 
 

Pengetahuan 
 

Kedisiplinan Pegawai Dalam Meningkatkan Hasil Kerja Pada Masa 

PandemiI COVID - 19 Di Kab.Gowa 

 

Hasil Kinerja 
Pegawai Pada masa 

Pandemi COVID - 19 
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G. Deskripsi Fokus Penelitian 

Sesuai dengan kerangka piker yang telah dibuat yang mencangkup Kualitas 

Pekerjaan,Kuantitas Pekerjaan, Pengetahuan, Kehadiran. yang di jelaskan sebagai 

berikut : 

1. Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan 

efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau 

sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan 

baik dan berdaya guna.  

2. Kuantitas kerja yang dimaksud adalah banyaknya pekerjaan yang dapat 

diselesaikan oleh pegawai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Jika 

jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan pegawai semakin banyak, maka 

semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Pegawai yang senantiasa berusaha 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, menunjukkan tanggung jawab yang 

sangat besar. 

3. Pengetahuan di era sekarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan 

mempunyai wawasan yang luas dan melek informasi. Wawasan yang luas bisa 

diperoleh dari pendidikan dan bisa dari media teknologi informasi. 

4. Kehadiran atau Absensi adalah suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan 

oleh pegawai untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir dalam bekerja 

disuatu instansi. Absensi ini berkaitan dengan penerapan disiplin yang 

ditentukan oleh masing masing perusahaan atau institusi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dan lokasi 

pengambilan data dilakukan di Kantor Kecamatan Somba Opu Kab Gowa. 

Alasan ingin melakukan penelitian di lokasi ini karena   menemukan data 

dan fakta dilapangan masih ada pegawai yang tidak disiplin dalam 

melaksanakan tugasnya saat pandemic COVID – 19 dan lokasi ini belum 

pernah dijadikan tempat penelitian terdahulu terkait dengan kedisiplinan 

kerja pegawai saat pamdemi COVID - 19, serta ingin melihat penerapan 

disiplin kerja yang dilakukan di Kantor Kecamatan Somba Opu saat covid - 

19 . 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif karena ingin berusaha memecahkan masalah dengan 

menggambarkan masalah-masalah yang terjadi dan mengkajinya secara 

mendalam 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe penelitian deskriptif, 

yaitu penelitian yang menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena 

sosial secara detail. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe 

deskriptif karena ingin mengamati dan memahami masalah yang ada dalam 
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lingkungan Kantor Kecamatan Somba Opu terkait dengan kedisiplinan kerja 

dan disusun secara terperinci dalam sebuah penelitian ilmiah. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu antara lain: 

1. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari lokasi 

penelitian berupa hasil wawancara langsung kepada informan yang 

dipilih serta orang atau instansi yang terbilang bisa menjadi informan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan kedisiplinan 

kerja di Kantor Kecamatan Somba Opu Kab Gowa. 

2. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai laporan, buku-

buku, serta informasi dokumen yang sifatnya tertulis. Laporan atau 

dokumen yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari sumber 

buku, serta sumber lainnya yang mendukung proses penelitian. 

D. Informan Penelitian  

Penelitian ini membutuhkan informan dalam mengumpulkan data. 

Informan harus terkait langsung den   gan penelitian ini guna untuk 

memudahkan dalam mengumpulkan informasi mengenai hal-hal terkait 

kedisiplinan kerja di Kantor Kecamatan Somba Opu Kab Gowa 

Informan penelitian yang dimaksud antara lain: 
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Tabel 3.1: Daftar Informan Penelitian 

No Nama Inisial Jabatan Jumlah 

1. 

Agussalim, S.Sos, M.Si 
 

AS 
Kepala Camat 

 

1 

 

2. 

Karmilah.,S.STP.M.Adm.Pe

mb 
KM Sekertaris Camat 

 

1 

 

3. 
Hj. Suleha,S.IPem,M.Si SH 

Kasi Pemerintahan, Kinerja 

Lurah dan RT/RW 

 

1 

4. Staff Administrasi - Pegawai pelayanan E- KTP 1 

5. Abdul Wahab AB Masyarakat 1 

6. Nurdin NR Masyarakat 1 

7. Natsir NA Masyarakat 1 

Jumlah Informan  7 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain: 

1. Observasi, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data terkait dengan 

kedisiplinan kerja pegawai di Kantor Kecamatan Somba Opu melalui 

pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

2. Wawancara, yaitu suatu cara atau metode untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan cara tanya jawab sepihak bersama informan yang 

dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Jenis 

wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terstruktur dan tidak 
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terstruktur. Dalam proses wawancara, informan ditanyakan dengan 

pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya kemudian apabila ada tanggapan yang 

kurang jelas maka akan digunakan pertanyaan tiak terstruktur guna memperjelas 

informasi yang akan diterima 

3. Dokumentasi, yaitu berupa gambar dan foto yang dijadikan sebagai 

pendorong dalam mengumpulkan data selama penelitian di Kantor 

Kecamatan Somba Opu . 

F. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik 

triagulasi, Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu (Sugiyono, 2017). Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber untuk 

mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan, Triangulasi teknik yaitu 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh 

dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Serta triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda-beda (Ridwan, 2019). 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi, 

wawancara, dan studi pustaka kemudian akan dianalisis secara kualitatif 
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untuk memahami masalah-masalah yang diteliti dengan menekankan masalah 

pokok mengenai pelaksanaan kedisiplinan kerja di Kantor Kecamatan Somba 

Opu Kab Gowa. Adapun tahapan dalam analisis data yang dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Somba Opu 

kemudian dicatat dan diteliti secara rinci melalui reduksi data. Data 

dirangkum kemudian difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan 

kebutuhan penelitian, selanjutnya data tersebut akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

2. Penyajian data, proses yang dilakukan setelah reduksi data yaitu penyajian 

data. Penyajian data dilakukan untuk membatasi data yang telah peroleh guna 

mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang didapatkan yang 

kemudian disajikan dalam bentuk uraaian penjelasan atau tabel. 

3. Penarikan kesimpulan, tahap ketiga dalam analisis data yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah melalui proses reduksi dan 

penyajian data kemudian ditarik kesimpulan tentang bagaimana kedisiplinan 

kerja yang diterapkan di Kantor Kecamatan Somba Opu Kab Gowa 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Letak Geografis dan Deskripsi Kecamatan Somba Opu 

Kecamatan Somba Opu adalah salah satu dari 18 kecamatan yang berada di 

Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu merupakan daerah bukan pantai. 

penduduk Kecamatan Somba Opu memilikii latar belakang yang majemuk 

dilihat dari segi agama serta latar belakang sosial budaya masyarakatnya. Dari 

Kantor Kecamatan Somba Opu hanya ± 4 menit untuk ke kantor Bupati 

Kabupaten Gowa 

Gambar 4.1: Peta Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

Sumber : google.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecamatan Somba Opu memiliki luas wilayah sekitar 28,09 
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Km2 atau 2.809 Ha (1,49 % dari luas wilayah Kabupaten Gowa)². 

Registrasi penduduk Bulan Agustus tahun 2018 jumlah penduduk 

Kecamatan Somba Opu tercatat sebanyak 54.881 jiwa berdasarkan 

jenis kelamin jumlah penduduk laki-laki terdiri atas 26.689 jiwa dan 

penduduk perempuan terdiri atas 28.192 jiwa. 

Batas wilayah Kecamatan Somba Opu secara administratif adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar, 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pallangga ( Sungai Jeneberang ) 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Patallasang dan Bontomarannu. 

Kecamatan Somba Opu terdiri atas 14 kelurahan. Adapun 

kelurahan tersebut antara lain  Sungguminasa, Bonto-bontoa, 

Batangkaluku,  Tompobalang, Katangka, Pandang-pandang, Tombolo, 

Kalegowa, Samata, Romang Polong, Paccinongang, Tamarunang , 

Bontoramba, Mawang.  

2. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Somba Opu  

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 

pada  akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau 

keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang 

dideskripsikan secara jelas dan ringkas yang dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan. 
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        Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan 

harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya 

dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang 

penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Di dalam perjalanan organisasi, visi 

memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan 

sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. 

        Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan 

Somba Opu sebagaiman diuraikan pada bab sebelumnya, maka merumuskan visi 

Kecamatan Somba Opu yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani 

keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan 

unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan terutama 

dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus 

didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas 

pelayanan secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan 

– kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. 

        Kabupaten Gowa sebagai perwujudan organisasi pemerintah daerah, telah 

mengejawantahkan nilai-nilai kultural dan historis yang dimiliki menjadi sumber 

inspirasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan,  pembangunan dan 

kemasyarakatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum 

dan daya saing daerah. Bertitik tolak dari nilai filosofi itu pula yang mendasari 

pembangunan Kabupaten Gowa untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai 

dalam perspektif jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-
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2025, yakni mencapai visi mewujudkan “Gowa Menjadi Andalan Sulawesi 

Selatan dan Sejajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan 

Masyarakat” 

        Untuk mewujudkan visi di atas, telah ditetapkan misi pembangunan jangka 

panjang yaitu: 

1. Meningkatkan daya saing daerah. 

2. Mendorong kemandirian pembangunan yang berkelanjutan. 

3. Mengembangkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. 

        Strategi untuk pelaksanaan visi daerah tersebut telah memasuki tahapan III 

(ketiga) periode lima tahunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas 

dan strategi pembangunan tahapan periode lima tahunan sebelumnya (tahun 2005-

2010 dan tahun 2010-2015). Untuk mencapai visi jangka panjang daerah tersebut, 

maka dalam penyusunan Visi RPJMD periode ketiga didasarkan pada hasil 

evaluasi  pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2(dua)periode sebelumnya serta isu 

dan permasalahan strategis yang dihadapi pada tahun 2016-2021. 

        Selanjutnya bertolak dari kondisi aktual dewasa ini dan merujuk pada visi 

Bupati/Wakil Bupati Gowa terpilih serta dengan memperhatikan Visi 

Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yaitu “Sulawesi Selatan 

sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi 

Kesejahteraan pada Tahun 2018“, maka dirumuskan visi lima tahunan 

Kabupaten Gowa yang merupakan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan, 

juga sebagai pengejawantahan dari cita-cita dan aspirasi masyarakat di daerah ini 
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yang telah dikristalisasikan dan diformulasikan dalam perspektif 5 (lima) tahun ke 

depan. Adapun Visi Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 adalah : 

“Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing 

dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” 

        Berdasarkan Visi Kabupaten Gowa tersebut di atas, maka dirumuskan Visi 

Kecamatan Somba Opu yakni : 

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif 

menuju Masyarakat yang Mandiri” 

        Visi Kecamatan Somba Opu dijabarkan ke dalam beberapa misi, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bidang pemerintahan, 

pembangunan, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan 

ketertiban serta kesekretariatan. 

2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat. 

3. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga. 

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang 

diharapkan. Rumusan Visi mencerminkan kebutuhan yang funda 

mental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari 

berbagai aspek 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang- 

undang 32 tahun 2004 pasal 126 yang menyebutkan tugas dan fungsi camat 

antara lain: 
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a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- 

undangan; 

d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. 

Selain tugas tersebut diatas,dalam PP nomor 19 tahun 2008 dijelaskan 

bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan 

oleh bupati/ walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang 

meliputi aspek: 

a) Perizinan 

b) Rekomendasi 

c) Koordinasi 

d) Pembinaan 

e) Pengawasan 

f) Fasilitasi 

g) Penetapan 

h) Penyelenggaraan, dan  
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i) Kewenangan lain yang dilimpahkan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang camat diatur 

dengan peraturan bupati/ walikota yang berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menjelaskan Tugas 

Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:  

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun tugas camat 

dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:  

a) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan 

b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik 

pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan  

c) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun 

swasta  

d) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang -undangan; dan, 

e)  melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja 

kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja 

perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. 

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum. Tugas ini meliputi:  
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a) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau 

Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan  

b) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja 

kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum 

masyarakat di wilayah kecamatan; dan  

c) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada 

bupati/ walikota.  

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, 

meliputi:  

a) melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan 

fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang- undangan. 

b) melakukan koordinasi dengan satuan perangkat kerja daerah yang tugas dan 

fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/ atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

c)  melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan 

perundangundangan di wilayah kecamatan kepada Bupati atau Walikota.  

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, 

meliputi:  

a) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi 

vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum  

b)  melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan 
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prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 

c)  melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. 

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan, meliputi:  

a) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi 

vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  

b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja 

perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan  

c) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; dan 

d) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 

kepada bupati/walikota. 

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, meliputi:  

a) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa 

dan/atau kelurahan  

b) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa dan/atau kelurahan  

c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah  

d) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau 

kelurahan  

e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 
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di tingkat kecamatan; dan  

f) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada 

bupati/walikota.  

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan, 

meliputi:  

a) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan  

b) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya  

c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat di kecamatan  

d) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di 

wilayah kecamatan  

e) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah 

kecamatan kepada Bupati/Walikota. 

PP Nomor 19 Tahun 2008 mengatur secara lebih rinci mengenai tugas 

dan wewenang Camat, baik untuk kewenangan yang bersifat atributif maupun 

pedoman untuk kewenangan yang bersifat delegatif. Untuk kewenangan 

delegatif disusun berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efesiensi. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat diatur dengan 

peraturan Bupati/Walikota. Selain itu, dipaparkan pula tugas pokok dan 

fungsi camat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan 
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Kabupaten Gowa.  

Adapun tugas pokok Camat memimpin Kecamatan dalam membina, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, 

pembangunan perekonomian masyarakat Kelurahan, Kesejahteraan rakyat, 

pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat 

Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. Tugas pokok Camat berdasarkan Peraturan Daerah 

tersebut diatas adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas Camat sebagai 

berikut :  

a.  Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan 

dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan 

masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

c.  Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.  

d. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan. 

e.  Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya. 

f. Membina dan mengarahkan Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian 

dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya. 

g.  Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, 

administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (asset) serta keuangan 
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Kecamatan. 

h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas 

pegawai dalam lingkup Kecamatan. 

i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait. 

j.  Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan 

Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.  

Dalam menjalankan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi sebagai 

berikut:  

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah; 

2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraa ketentraman dan ketertiban 

umum; 

4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan 

Perundangundangan;  

5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum;  

6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan; 

7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;  

8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa atau kelurahan; 
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9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan;  

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya. 

4. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Somba Opu Kab Gowa 

Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus 

menaati peraturan yang berlaku. Berlandaskan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Walikota Nomor 113 Tahun 2016, maka kedudukan, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Tipe A. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada struktur organisasi Kantor Kecamatan Somba Opu Kab 

Gowa sebagai berikut: 

Gambar 4.2: Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Somba Opu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Kecamatan Somba Opu Kab Gowa 2020 
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B. Kedisiplinan Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Somba 

Opu Kab Gowa Saat Pandemi COVID -19 

Kedisiplinan kerja merupakan hal yang sangat mempengaruhi 

kinerja pegawai. Semakin baik disiplin kerja yang dimiliki maka semakin 

baik pula hasil kerja yang diberikan. Dan sebaliknya semakin buruk disiplin 

kerja yang dimliki maka akan semakin buruk pula hasil kerja yang diberikan. 

Kualitas kerja dapat menunjukkan seberapa disiplinnya pegawai di suatu 

instansi dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Penerapan disiplin kerja di Kantor Kecamatan Somba Opu Kab 

Gowa saat pandemic Covid -19 dilakukan agar setiap pegawai bisa 

mematuhi peraturan- peratiran yang berlaku sehingga mudah untuk 

mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat baik sebelum pandemic ataupun pada saat pandemic. 

Kesadaran peagawai akan pentingnya disiplin kerja juga sangat 

dibutuhkan guna memaksimalkan terwujudnya disiplin kerja yang baik. 

Kedisiplinan kerja di Kantor Kecamatan Somba Opu Kab Gowa dapat 

dilihat berdasarkan indikator disiplin kerja yang dikemukakakan oleh 

Soejono (2010:67) sebagai berikut: 

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif bertujuan untuk 

membuat deskripsi secara sistematis tentang apa yang terjadi di lapangan. 

Dalam lokasi penelitian tentu saja terdapat data yang dibutuhkan untuk 

menunjang penelitian. Maka kegiatan terpenting dalam penelitian adalah 
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pengumpulan data. 

Maka penulis berkesimpulan bahwa pengumpulan data merupakan 

suatu hal yang wajib dilakukan dalam penelitian yang dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang sistematis guna memperoleh data yang sesuai dengan 

apa yang dibahas pada rumusan masalah. Dari penjelasan di atas maka 

penulis dalam proses penelitian menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentas. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

analisis data di lapangan. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 

2016:369) menyatakan bahwa: 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu kemudian dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

Aktivitas dalam analisis data menurut Sugiyono (2013:338-345) 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

C. Pembahasan  

1. Kuantitas Pekerjaan 

Dalam dimensi kuantitas yang ingin diamati oleh penulis ialah 
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jumlah pelayanan yang dihasilkan oleh pegawai atau dapat disebut juga 

dengan produktifitas pegawai dalam bekerja. Kecamatan Somba Opu 

merupakan salah satu kecamatan terpadat di Kabupaten Gowa dan dapat 

dikatakan bahwa Kecamatan Somba Opu adalah kecamatan yang produktif 

dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesadaran 

masyarakat yang cukup tinggi terhadap kelengkapan administrasi membuat 

meningkatnya pelayanan yang ada di Kecamatan Somba Opu sehingga 

menimbulkan permasalahan pelayanan yang semakin  meningkat tidak 

sebanding dengan jumlah pegawai serta jumlah penduduk di Kecamatan 

Somba Opu. Hal ini dibuktikan dengan data terkait jumlah pelayanan di 

Kecamatan Somba Opu adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Jumlah Pelayanan di Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa  2020 

Bulan KIA e-KTP KK 

Januari              4 22 20 

Februari              4 132 72 

Maret                4 145 42 

April              1 10 25 

Mei 13 77 93 

Juni 66 187 113 

Juli 79 147 155 

Agustus               4             121 49 

September    10              89 116 

Oktober     14               0 82 

November     17             100 174 

Desember     40             123 105 

Pelayanan     256              1153 1046 

Jumlah pelayanan  2.455 Pelayanan  

 

Sumber : Kantor Kecamatan Somba Opu, 2022 
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Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pelayanan 

di Kecamatan Somba Opu di tahun 2022 sejumlah 2.455. Pelayanan yang 

dilakukan kepada masyarakat tidak sebanding dengan jumlah pegawai di 

bagian pelayanan kependudukan. Adapun jumlah pegawai yang khusus 

melayani di bagian pelayanan kependudukan hanya terdiri dari 4 (empat) 

orang. yakni sebagai berikut : 

1. 2 (dua) orang pegawai sebagai petugas operator pelayanan khusus 

permasalahan Kartu Keluarga seperti pencetakan Kartu Keluarga, 

perubahan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, kerusakan 

Kartu Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat dan seterusnya. 

Pegawai ini bekerja dengan menggunakan komputer penunjang 

dan printer. 

2. 2 (dua) orang pegawai sebagai petugas pelayanan khusus 

permasalahan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan 

Kartu Identitas Anak (KIA) seperti pencetakan e-KTP dan KIA, 

merubah identitas di e-KTP, dan seterusnya. Pegawai ini bekerja 

dengan menggunakan komputer penunjang dan alat pencetak e-

KTP. 

Berdasarkan data terkait rekapitulasi jumlah pelayanan pada 

tahun 2020 dapat dikatakan bahwa jumlah pelayanan administrasi yang 

diberikan oleh Kecamatan Somba Opu kepada masyarakat cukup banyak 

dibandingkan dengan jumlah aparatur yang menangani pelayanan publik 

di sana. 
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Selain data di atas penulis melakukan wawancara dengan salah 

satu staf bidang e-KTP pada hari kamis, 6 Oktober 2022 pukul 10.00 

WITA di Ruang Pelayanan yang menyatakan bahwa  

“ Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di 

Kecamatan Somba Opu dalam sehari bisa mencapai 10 pelayanan. 

Terkait dengan jumlah pelayanan yang mengalami kendala setiap 

harinya itu tergantung dari jaringan dan komputer yang 

digunakan, apabila jaringan lagi error bisa dalam sehari tidak ada 

pelayanan yang dilakukan.” 

Penulis dalam melakukan observasi juga melakukan wawancara 

dengan masyarakat Kecamatan Somba Opu pada Jumat, 7 Oktober 2022 

terkait dengan pelayanan yang diberikan di Kecamatan Somba Opu. 

Bapak Abdul Wahab  sebagai masyarakat Kecamatan Somba Opu yang 

berasal dari Kelurahan Sungguminasa yang sedang mengurus e-KTP  

dijadikan sampel oleh penulis. Beliau mengatakan bahwa,  

“Dalam memberikan pelayanan e-KTP masih tergolong 

lambat karena bisa sampai berhari-hari padahal e-KTPnya sudah 

mau digunakan. Alasannya karena jaringan yang jelek”.  

Berdasarkan wawancara dan permasalahan di atas dapat dikatakan 

bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal 

dikarenakan masih terhambatnya pelayanan e-KTP dikarenakan jaringan 

dan komputer yang error pada saat memberikan pelayanan di Kecamatan 

Somba Opu. 
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2. Kualitas Pekerjaan 

Kualitas pekerjaan memiliki tiga indikator antara lain yaitu 

kepuasan pengguna, ketepatan prosedur, dan disiplin pegawai. Penilaian 

akan kepuasan pengguna dapat dilihat dari kepuasan masyarakat sebagai 

pengguna pelayanan dan kesopanan pegawai dalam pelayanan. Kepuasan 

prosedur memiliki indikator yaitu terkait biaya pelayanan serta ketepatan 

waktu pelayanan, Sedangkan disiplin pegawai memiliki indikator yaitu 

dilihat dari ketepatan dalam memulai bekerja sesuai jam kerja, ketepatan 

selesai bekerja sesuai jam kerja, dan kemampuan bekerja sesuai jam kerja. 

Penulis dalam melakukan wawancara dengan masyarakat 

Kecamatan Somba Opu pada Jumat, 7 Oktober 2022 terkait dengan 

pelayanan e-KTP yang diberikan di Kecamatan Somba Opu. Bapak Abdul 

Wahab sebagai masyarakat Kecamatan Somba Opuyang berasal dari 

Kelurahan Sungguminasa dijadikan sampel oleh penulis. Beliau 

mengatakan bahwa  

“Dalam memberikan pelayanan e-KTP di kantor 

Kecamatan Somba Opu sudah baik, mereka sudah sopan kepada 

kami yang datang”.  

Sedangkan berdasarkan wawancara penulis dengan staf bidang e-

KTP, kantor Kecamatan Somba Opu pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 

pukul 10.00 WITA di Ruang Pelayanan menyatakan bahwa  

“Kami telah berusaha dalam memberikan pelayanan 
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dengan sebaik-baiknya, dengan bersikap ramah dan sopan dalam 

menanyakan keperluan masyarakat yang datang ke bagian 

pelayanan”. 

Ketepatan prosedur yang dilakukan aparatur pada bagian 

pelayanan sudah baik. Salah satu indikatornya ialah terkait biaya 

pelayanan. Berdasarkan wawancara dengan kasi pemerintahan, hj suleha  

pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA di Ruang Pelayanan 

menyatakan bahwa  

“Semua jenis pelayanan yang ada di Kantor Camat 

Somba Opu, termasuk pelayanan administrasi kependudukan 

sepenuhnya gratis tanpa adanya pungutan biaya apapun kepada 

masyarakat yang menerima pelayanan”. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan 

Karmilah.,S.STP.M.ADM.PEMB sebagai Sekretaris Kecamatan pada hari 

Rabu, 19 Oktober 2022 pukul 10.15 WITA di Ruang Sekretaris 

Kecamatan yang menyatakan bahwa  

“Untuk Pelayanan di Kantor Camat Somba Opu buka 

pada jam 08.00 pagi, tapi masyarakat pada umumnya menerima 

pelayanan pada pukul 09.00 pagi dikarenakan banyaknya 

masyarakat yang tidak mengetahui persyaratan yang dibawa 

dalam jenis pelayanan lainnya, jadi masyarakat biasanya 

diarahkan untuk melengkapi berkasnya terlebih dahulu”.  
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Berdasarkan wawancara di atas, pelayanan di Kantor Camat 

Somba Opu sudah sesuai dengan prosedur dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dan sudah tepat waktu dalam memberikan pelayanan. 

Akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur dan 

persyaratan dalam pembuatan e-KTP ataupun jenis pelayanan lainnya yang 

mengakibatkan terhambatnya pelayanan yang diterima masyarakat itu 

sendiri. 

Disiplin pegawai di kantor Kecamatan Somba Opu termasuk 

tinggi. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis telah diterapkannya 

fingerprint sebagai alat untuk penilaian kinerja dan Perolehan tunjangan. 

Hal ini juga di dukung oleh hasil wawancara dengan kasi pemerintahan hj 

suleha pada 11 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA di Ruang Pelayanan 

menyatakan bahwa  

“Di sini telah menerapkan pemberlakuan absensi dengan 

fingerprint. Sehingga pegawai harus datang tepat waktu”. 

 Untuk data absensi aparatur dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Data Pegawai Datang Dan Pulang Kantor Kecamatan 

Somba Opu Kabupaten  Gowa 

Tanggal            Waktu Pegawai Datang      Waktu Pegawai 

Pulang  

      (Lengkap)    

(Lengkap)  

6 Oktober 2022 07.55 15.15 

7 Oktober 2022 07.50 15.30 

10 Oktober 2022 07.58 15.17 
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11 Oktober 2022 07.56 15.16 

12 Oktober 2022 07.55 15.19 

13 Oktober 2022 07.50 15.20 

14 Oktober 2022 07.51 15.30 

17 Oktober 2022 07.54 15.27 

18 Oktober 2022 07.53 15.16 

19 Oktober 2022 07.59 15.15 

20 Oktober 2022 07.58 15.16 

21 Oktober 2022 07.56 15.18 

24 Oktober 2022 07.57 15.14 

25 Oktober 2022 07.56 15.19 

26 Oktober 2022 07.50 15.35 

27 Oktober 2022 07.53 15.16 

28 Oktober 2022 07.51 15.17 

31 Oktober 2022 07.52 15.15 

1 November 2022 07.52 15.15 

2 November 2022 07.53 15.16 

Diolah oleh penulis, 2022. 

Tabel di atas menunjukkan tingkat disiplin waktu pegawai di kantor 

Kecamatan Somba Opu sudah baik. Bahkan berdasarkan wawancara 

dengan salah satu staf bidang pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 pukul 

10.00 WITA di Ruang Pelayanan yang menyatakan bahwa “Pelayanan 

pada jam istirahat siang pun dilayani apabila ada yang datang”. 

3. Kemandirian 

Kemandirian memiliki dua indikator yaitu kompetensi pegawai 

dan kemampuan menyelesaikan tugas individu. Kompetensi pegawai 

memiliki indikator penilaian yaitu latar belakang pendidikan pegawai 

pelayanan, pengalaman pegawai dalam pelayanan, dan diklat yang pernah 

diikuti pegawai pelayanan. Menyelesaikan tugas individu memiliki 
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indikator yaitu kemampuan pelayan dalam menyelesaikan tugas setiap 

individu dan berapa waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap 

pelayanan. 

Pada kantor Kecamatan Somba Opu aparaturnya sudah tergolong 

baik dalam memberikan pelayanan. Hal ini sesuai dengan observasi 

penulis yang melihat langsung setiap proses pelayanan, aparatur di sana 

sudah sangat paham akan apa yang harus dikerjakan. Dalam memberikan 

pelayanan apabila tidak terdapat kendala dapat diselesaikan hanya dalam 

waktu 10 menit. Permasalahan yang sering terjadi yaitu terkait persyaratan 

yang belum mampu terpenuhi dan fasilitas komputer serta jaringan yang 

sering error. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara hj suleha 

sebagai Kasi Pemerintahan pada 11 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA di 

Ruang Pelayanan menyatakan bahwa  

“ Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak 

adanya keluhan dari masyarakat akan sikap pegawai akan tetapi 

masih sering terkendala akan fasilitas yang ada seperti komputer 

dan jaringan yang sering bermasalah sehingga waktu pelayanan 

administrasi kependudukan terhambat”. 

4. Inisiatif 

Inisiatif memiliki dua indikator yaitu inovasi yang dilakukan dan 

mengantisipasi permasalahan. Kedua indikator tersebut memiliki aspek 
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penilaian yang berbeda, untuk inovasi yang dilakukan memiliki indikator 

yaitu mengantisipasi permasalahan dan kemampuan dalam melaksanakan 

inovasi yang telah ada. Sedangkan mengantisipasi permasalahan aspek 

memiliki indikator yaitu upaya yang dilakukan pegawai dalam 

mengantisipasi permasalahan pelayanan dan perawatan terhadap sarana dan 

prasarana yang ada. 

Inisiatif Kecamatan Somba Opu tergolong tinggi. Camat sebagai 

Pimpinan yang ada pada kantor Kecamatan memiliki peran yang penting 

dalam mendukung dan melaksanakan inovasi yang ada. Berdasarkan 

wawancara penulis dengan  Camat Somba Opu AGUSSALIM, S.Sos, M.Si 

pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA di Ruang Camat 

Somba Opu menjelaskan bahwa  

“ Inovasi pelayanan di kantor Kecamatan Somba Opu yaitu 

pelayanan KK dan Akte Kelahiran secara Online. Jadi dalam masa 

pandemi saat ini masyarakat masih bisa mendapatkan pelayanan 

secara online dengan mengirimkan data-data yang diperlukan 

dalam pengurusan KK dan Akte Kelahiran melalui Whatsapp”. 

Inovasi yang telah diterapkan di Kantor Kecamatan Somba Opu 

pada dasarnya telah berjalan dengan baik akan tetapi dalam pelaksanaanya 

di beberapa Kelurahan masih terkendala dikarenakan jaringan internet 

yang terkadang bermasalah. 

Dalam mengatasi permasalahan pelayanan di Kantor Camat 
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Somba Opu saat ini masih belum menemukan solusi yang tepat seperti 

jaringan yang error dimana hal tersebut tergantung dari penyedia jaringan. 

Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu staf bidang e-KTP pada 

hari kamis, 6 Oktober 2022 pukul 10.00 WITA di Ruang Pelayanan yang 

menyatakan bahwa, 

”dalam mengatasi masalah pelayanan di Kantor Camat 

Somba Opu masih belum bisa diatasi dengan baik dikarenakan 

hal tersebut diluar dari kehendak kami yang memberikan 

pelayanan”. 

Perawatan terhadap sarana dan prasarana di bagian pelayanan 

administrasi kependudukan sampai saat ini masih belum bisa dikatakan 

baik dikarenakan sarana dan prasarana tersebut sudah tergolong tua bahkan 

ada yang sudah di atas 10 tahun semenjak pengadaan fasilitas pelayanan 

yang ada di Kantor Camat Somba Opu dan belum ada pembaharuan 

sampai sekarang. 

5. Adaptabilitas 

Adaptabilitas memiliki dua indikator yaitu penyesuaian terhadap 

gaji dan tunjangan dan mempelajari dan menguasai peraturan terbaru. 

Penyesuaian terhadap gaji memiliki indikator penilaian yaitu kondisi gaji 

dan tunjangan pegawai dan kemampuan kondisi menerima gaji dan 

tunjangan pegawai. Kemudian mempelajari dan menguasai peraturan 

terbaru dilihat dari instrumen pengetahuan pegawai mengenai peraturan 
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yang terbaru dan kemampuan dalam pelaksanaan peraturan pelayanan. 

Pegawai kantor Kecamatan Somba Oputerutama pada bagian 

administrasi kependudukan dapat menerima gaji dan tunjangan. 

berdasarkan wawancara salah satu staf bidang e-KTP pada hari kamis, 6 

Oktober 2022 pukul 10.00 WITA di Ruang Pelayanan yang menyatakan 

bahwa  

“ Kami sangat bersyukur atas tunjangan gaji kami. Saat 

ini gaji kami Rp. 1.000.000,00. Walaupun tidak terlalu besar 

kami sangat menerima dan apabila perubahan terkait status 

kami, kami akan sangat menerima. Karena kami sadar akan 

status kami yang masih sebagai pegawai honorer.” 

Pengetahuan pegawai tentang peraturan terbaru termasuk baik. 

Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Camat Somba Opu 

AGUSSALIM, S.Sos, M.Si pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 pukul 13.30 

WITA di Ruang Camat Somba Opu menjelaskan bahwa  

“ Pegawai Honorer saat ini sudah menguasai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tentang 

kepegawaian dan adminduk. Apalagi yang terkait dengan 

peraturan daerah tentang status mereka sebagai honorer di 

kantor Kecamatan Somba Opu ini mereka juga sudah paham 

akan regulasi terbaru akan pelayanan administrasi 

kependudukan”. 
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Berdasarkan wawancara di atas sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pegawai pada bagian pelayanan administrasi kependudukan di 

kantor Kecamatan Somba Opu mampu mengetahui peraturan terbaru yang 

berlaku. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara penulis dengan 

Karmilah.,S.STP.M.ADM.PEMB sebagai Sekretaris Kecamatan pada hari 

Rabu, 19 Oktober 2022 pukul 10.15 WITA di Ruang Sekretaris 

Kecamatan yang menyatakan bahwa,  

“Pegawai pada bagian pelayanan administrasi 

kependudukan di kantor Kecamatan Somba Opu sudah 

mengetahui peraturan terbaru dan bahkan mampu melaksanakan 

peraturan tersebut dengan baik”. 

6. Kerjasama 

Kerjasama memiliki dua indikator yaitu hubungan kerjasama 

secara eksternal dan pengetahuan akan pembagian struktur kerja. 

Hubungan kerjasama memiliki indikator penilaian yaitu kemampuan 

kerjasama kantor kecamatan dengan organisasi lain baik secara vertikal 

ataupun horizontal serta permasalahan yang terdapat pada hubungan 

kerjasama dengan organisasi luar. Kemudian dalam pembagian struktur 

kerja memiliki indikator penilaian yaitu dalam aspek pengetahuan tugas 

masing-masing pegawai dan pengetahuan pembagian tugas serta fungsi 

pegawai lain. 

Wawancara dengan Camat Somba Opu AGUSSALIM, S.Sos, M.Si 
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pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA di Ruang Camat 

Maiwa menjelaskan bahwa  

“ Kantor Kecamatan Somba Opudalam melakukan 

kerja sama dengan pihak lain baik secara horizontal maupun 

vertikal terbilang lumayan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

pertemuan dengan organisasi swasta maupun pemerintahan. Hal 

ini juga merupakan sarana bagi kecamatan untuk 

mensosialisasikan segala jenis kebijakan pemerintah, termasuk 

di dalamnya tentang administrasi kependudukan, serta 

menampung aspirasi dari masyarakat”. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan dengan 

Karmilah.,S.STP.M.ADM.PEMB sebagai       Sekretaris Kecamatan pada hari 

Rabu, 19 Oktober 2022 pukul 10.15 WITA di Ruang Sekretaris 

Kecamatan yang menyatakan bahwa,  

“Permasalahan yang ada dalam hubungan kerja sama 

di kantor Kecamatan Somba Opu terutama dalam bidang 

pelayanan administrasi kependudukan adalah dari kurangnya 

pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang 

persyaratan.pelayanan”. 

Tidak hanya itu pegawai juga telah melakukan pembagian tugas 

untuk setiap pegawai. Hal ini Berdasarkan wawancara hj suleha sebagai 

Kasi Pemerintahan pada 11 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA di Ruang 
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Pelayanan menyatakan bahwa,  

“Kami telah melakukan pembagian tugas, ada yang di 

bagian pelayanan e-KTP, KK, dll”.  

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan yaitu kerja sama pegawai 

Kantor Kecamatan Somba Opu terutama pada bagian pelayanan 

administrasi kependudukan telah bagus. 

D. Hambatan Kinerja Pegawai Kecamatan Dalam Pelayanan Semasa 

Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa  

1. Fasilitas Pelayanan Seperti Komputer Dan Jaringan Yang Sering 

Error Ketika Pelayanan Berlangsung 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya terkait dengan permasalahan 

fasilitas yang ada di kantor Kecamatan Somba Opu masih sering terkendala 

di bagian pelayanan seperti komputer yang sudah layak untuk 

diremajakan dan jaringan yang sering mengalami error. Hal tersebut 

mengakibatkan aparatur yang ada di sana dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat masih sering mendapatkan keluhan karena lambatnya 

pengerjaan pembuatan e-KTP,KK, KIA, dll. Hal ini tidak sesuai dengan 

Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 tentang Standar Pedoman 

Umum Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjelaskan tentang 

standar pelayanan publik harus menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Dalam wawancara dengan hj suleha sebagai Kasi Pemerintahan 
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pada 11 Oktober 2022 pukul 11.00 WITA di Ruang Pelayanan menyatakan 

bahwa,  

“fasilitas memang masih menjadi salah satu kendala 

utama di pelayanan  dimana pengadaan fasilitas terakhir kita 

terima pada tahun 2011”. 

Penulis juga dalam melakukan observasi melakukan wawancara 

dengan masyarakat Kecamatan Somba Opu pada Jum’at, 14 Oktober 2022 

pukul 14.50 terkait dengan pelayanan e-KTP yang diberikan di Kecamatan 

Somba Opu. Nurdin sebagai masyarakat Kecamatan Somba Opu yang 

berasal dari Kelurahan Bonto - Bontoa dijadikan sampel oleh penulis. 

Beliau mengatakan bahwa,  

“Dalam pembuatan e-KTP di kantor kecamatan masih 

tergolong lambat sampai harus menunggu berhari-hari.” 

Maka dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa timbulnya 

permasalahan yang terjadi memang dikarenakan fasilitas pelayanan yang 

ada di kantor Kecamatan Somba Opumenjadi penghambat pegawai dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Akan Prosedur Pelayanan  Di 

Kantor Camat Somba Opu 

Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pegawai 

masih sering mendapatkan masyarakat yang ingin membuat atau 

mengurus permasalahan mengenai KK,e-KTP,KIA tidak mengetahui 

prosedur pelayanan yang ada seperti membawa persyaratan pembuatan 
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KK, e-KTP ataupun KIA. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada Pasal 19 mengatur 

kewajiban masyarakat dalam mematuhi dan memenuhi ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam standar pelayanan. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu staf bidang 

pelayanan di Kantor Kecamatan Somba Opu, pada hari Rabu, tanggal 12 

Oktober 2022 pukul 10.00 WITA di Ruang Pelayanan, menyatakan bahwa,  

“masyarakat tidak mengetahui regulasi terbaru mengenai 

pembuatan e-KTP dan KIA sehingga sering masyarakat yang 

datang disuruh untuk melengkapi terlebih dahulu persyaratan 

dalam pengurusan e-KTP dan KIA”. 

Penulis juga dalam melakukan observasi melakukan wawancara 

dengan masyarakat Kecamatan Somba Opu pada Jum’at, 18 Oktober 2022 

pukul 09.50 terkait dengan pelayanan yang diberikan di Kecamatan Somba 

Opu. Natsir sebagai masyarakat Kecamatan Somba Opuyang berasal dari 

Kelurahan Tombolo  dijadikan sampel oleh penulis. Beliau mengatakan 

bahwa,  

“Kami tidak mengetahui apa saja persyaratan pembuatan 

KIA, saya kira cukup datang saja di kantor sudah bisa dilayani”. 

Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor 

penghambat dalam pelayanan di Kantor Camat Somba Opu adalah 

kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pelayanan di sana 

sehingga membuat masyarakat harus melengkapi persyaratan terlebih 
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dahulu sebelum menerima pelayanan.  

3. Memperbaharui Sarana Dan Prasarana Yang Ada Di 

Bagian Administrasi Kependudukan 

Kantor Camat Somba Opu sementara ini mengajukan 

permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Gowa seperti memperbaharui fasilitas penunjang pelayanan seperti 

komputer dan printer, serta memperbaiki dan mengusulkan pembaruan 

perangkat wifi guna menunjang terlaksananya pelayanan secara maksimal 

kepada masyarakat. Upaya Kantor Camat Somba Opu khususnya Bidang 

administrasi kependudukan yaitu terus menjaga dan merawat fasilitas yang 

ada agar dapat digunakan dengan baik supaya pelayanan kepada 

masyarakat tidak terhambat dan terlaksana secara maksimal. berdasarkan 

wawancara salah satu staf bidang pelayanan di Kantor Kecamatan Somba 

Opu, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 pukul 10.00 WITA di 

Ruang Pelayanan yang menyatakan bahwa  

“ Saat ini kita sedang berupaya mengajukan untuk 

membenahi dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di 

pelayanan administrasi kependudukan pada Kantor Camat Somba 

Opu guna menunjang pelayanan kepada masyarakat, dan upaya 

dari kami yaitu dengan terus merawat dan menjaga seluruh 

fasilitas yang mendukung terlaksananya pelayanan yang efektif 

agar masyarakat dapat merasakan pelayanan administrasi 

kependudukan khususnya e-KTP dan KK secara maksimal di 
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Kecamatan Somba Opu ini”. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa memang langkah dalam hal upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

ini sangat tepat namun butuh waktu dari kecamatan untuk merealisasikan 

upaya tersebut. 

4. Memberikan Sosialisasi Kepada Aparat Desa Terkait Regulasi Terbaru 

Akan Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Terkait dengan permasalahan masyarakat yang kurang 

mengetahui prosedur dalam pelayanan administrasi kependudukan maka 

diperlukannya sosialisasi terkait prosedur pelayanan administrasi 

kependudukan kepada aparatur desa yang diharapkan aparat desa tersebut 

dapat menjadi penyambung lidah yang ada di lingkungan mereka masing-

masing hal tersebut akan disampaikan pada kegiatan musrenbang 

kecamatan yang akan dilaksanakan pada 2 Februari 2022 ini. 

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Camat Somba Opu 

pada hari Senin, 17 Oktober 2022 pukul 13.30 WITA di Ruang Camat 

Somba Opu menjelaskan bahwa  

“Dalam hal sosialisasi terkait masalah masyarakat yang 

tidak memahami prosedur pelayanan maka kami akan melakukan 

sosialisasi kepada aparatur desa terkait dengan sistem regulasi 

pelayanan terbaru terkait dengan pelayanan administrasi 

kependudukan. Rencananya kami akan adakan tahun ini pada saat 

musrenbang berlangsung karena pada saat itu semua aparat desa 
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dapat berkumpul di kecamatan”. 

Dimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan pelayanan publik 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang di 

dalamnya memuat tentang kewajiban penyelenggara dalam membantu 

masyarakat dalam mengetahui hak dan kewajibannya dalam menerima 

pelayanan. 

5. Diskusi Temuan Utama Penelitian ( Hasil Kinerja Pegawai dalam 

COVID -19) 

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang sangat 

penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan yang bersifat administratif. Dengan adanya 

sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu dalam memberikan 

kenyamanan kepada pengguna layanan. (Eka, 2017:105). Selain itu, dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana pelayanan yang masih 

sering terkendala jaringan yang seringkali terganggu dan mengakibatkan 

terhambatnya pelayanan pembuatan KK, e-KTP,KIA, dll  di Kantor Camat 

Somba Opu, serta seringnya komputer yang error dikarenakan komputer 

yang ada pada Kantor Camat Somba Opu tergolong sudah tua dan layak 

untuk diremajakan 

Dalam masa pandemi Covid-19 di mana para aparatur bekerja 

secara langsung di kantor dan juga bekerja di rumah atau Work From 

Home yang mengharuskan aparatur Kecamatan Somba Opuharus membeli 
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kuota sendiri untuk memberikan pelayanan kepada masyakarat dan hal ini 

membebani aparatur yang bekerja di sana yang seharunya menjadi 

tanggungan pemerintah. Maka dengan adanya permasalahan yang ada di 

atas mengakibatkan tidak maksimalnya aparatur kecamatan dalam 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan Somba 

Opu, Kabupaten Gowa. 

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa  sudah cukup baik 

namun belum optimal karena masih ada permasalahan dalam 

pelaksanaannya yakni pada indikator kuantitas pekerjaan hal ini 

dikarenakan fasilitas yang sudah layak untuk diperbaharui seperti 

komputer dan jaringan yang sering error, indikator kepuasan masyarakat 

terkait dengan masyarakat yang kurang memahami prosedur pelayanan, 

serta permasalahan terkait kekurangan pegawai. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara 

bersama informan di Kantor Kecamatan Somba Opu Kab Gowa 

mengenai kedisiplinan kerja maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kedisiplinan kerja belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di 

Kantor Kecamatan Somba Opu Kab Gowa dilihat dari 4 

indikator disiplin kerja yang meliputi ketepatan waktu, 

menggunakan peralatan kantor dengan baik, tanggung jawab 

yang tinggi dan ketaatan terhadap aturan kantor. Dari keempat 

indikator tersebut, ketepatan waktu dan ketaatan terhadap aturan 

kantor belum berjalan dengan  

baik karena masih ada pegawai yang sering melakukan 

pelanggaran terutama dalam hal disiplin waktu. Tetapi  

.indikator penggunaan peralatan kantor dan tanggung jawab 

tinggi yang dimiliki pegawai Kantor Kecamatan Somba  

Opu sudah terlaksana dengan baik. 

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedisiplinan kerja 

pegawai di Kantor Kecamatan Somba Opu Kab Gowa meliputi 

sikap dan kesadaran pegawai akan pentingnya menerapkan 

disiplin kerja yang baik guna memberikan pelayanan optimal 

kepada masyarakat, keteladanan pimpinan yang dapat 

memberikan contoh dan teladan kepada para pegawai tentang 
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disiplin kerja, pegawasan yang dilakukan oleh pihak pimpinan 

guna mengawasi pekerjaan para pegawai di Kantor 

3. Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa  sudah cukup baik 

namun belum optimal karena masih ada permasalahan dalam 

pelaksanaannya yakni pada indikator kuantitas pekerjaan hal ini 

dikarenakan fasilitas yang sudah layak untuk diperbaharui seperti 

komputer dan jaringan yang sering error, indikator kepuasan 

masyarakat terkait dengan masyarakat yang kurang memahami 

prosedur pelayanan, serta permasalahan terkait kekurangan 

pegawai. 

4. Faktor penghambat kinerja pegawai kecamatan dalam 

Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Fasilitas pelayanan seperti komputer dan jaringan yang sering error 

ketika pelayanan berlangsung. 

b. Kurangnya jumlah pegawai yang membidangi pelayanan. 

c. Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pelayanan di Kantor 

Camat Somba Opu. 

5. Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Somba Opu dalam memberikan 

pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut : 

• Memperbaharui Sarana Dan Prasarana yang ada di bagian 

administrasi kependudukan. 

• Penambahan pegawai di bidang administrasi kependudukan. 
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• Memberikan sosialisasi kepada aparat desa terkait regulasi terbaru akan 

prosedur pelayanan administrasi kependudukan. 

 

B. SARAN 

Dalam pelaksanaan penelitian di Kantor Kecamatan Somba Opu 

Penulis menemukan berbagai fenomena yang berkaitan dengan pokok-

pokok permasalahan yang diteliti, maka dari itu Penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pelatihan kerja bagi pegawai yang ada di bagian administrasi 

kependudukan. 

2. Penambahan pegawai di bagian pelayanan administrasi kependudukan 

yang sudah berstatus PNS serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja terkait dengan 

pelayanan administrasi kependudukan yang mampu mengoperasikan 

komputer. 

3. Penambahan poster atau banner mengenai pelayanan administrasi 

kependudukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui apa saja 

persyaratan yang dibutuhkan dalam menerima pelayanan, hal ini 

merupakan upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait 

regulasi terbaru. 

4. Agar terlaksananya proses pelayanan yang optimal Kantor Kecamatan 

Somba Opu harus lebih meningkatkan lagi kedisiplinan kerja pegawainya 
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terutama dalam hal dispilin waktu. 

5. Kantor Kecamatan Somba Opu lebih meningkatkan pembinaan dan 

pengawasan terkait disiplin kerja agar pegawai merasa selalu diperhatikan 

dan lebih meningkatkan kinerjanya serta menjalankan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kewenangannya. 

6. Pemerintah Kecamatan Somba Opu perlu memberikan motivasi yang lebih 

kepada para pegawainya yang mengacu mereka untuk lebih termotivasi 

dalam melaksanakan tupoksinya seperti memberikan reward atau 

penghargaan kepada pegawai yang melaksanakan pekerjaannya dengan 

baik dan menerapkan disiplin kerja yang tinggi. 
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