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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kinerja Aparatur Sipil 

Negara, mendeskripsikan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Batu 

Ampar Kabupaten Kutai Timur. Tehnik Pengumpulan data dengan sumber data 

yang diperoleh dengan mengunakan tehnik purposive sampling. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang 

Variabel yang di teliti. Analisis data model interaktif dari Miles dan Hubermen, 

yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Kinerja 

Aparatur Sipil Negara di kantor Camat Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur 

ditinjau dari proses penyelenggaraan pemerintah dapat dikatakan baik, hal ini 

dilihat dari kesetiaan apartur menjaga nama baik lembaga, prestasi kerja 

aparatur baik secara kulitas dan kuantitas, kedisplinan aparatur dalam 

menjalankan aturan, kretivitas, kerjasama aparatur baik internal maupun 

eksternal, kecakapan, serta anggung Jawab dalam menjalankan tugas. 

 

Kata Kunci: aparatur sipil negara, kinerja aparatur, Kabupaten Kutai Timur. 

 

Pendahuluan   

Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri 

sipil menjelaskan bahwa disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan 

pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang 

ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan/atau peraturan kedinasan 

yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.    

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai timur memiliki luas wilayah 35.747,50 km 

atau 17% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur memiliki  

18 Kecamatan dibawahnya salah satunya ialah Kecamatan Batu Ampar, 

Kecamatan Batu Ampar merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Muara 

Bengkal yang memiliki 6 Desa yakni Desa Batu Timbau, Desa Beno Harapan, 

Desa Himba Lestari, Desa Mugi Rahayu, Desa Mawai Indah dan Desa Telaga. 
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Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Batu Ampar 

dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintahan Kecamatan dengan jumlah 45 orang 

yang terdiri dari 14 Orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dan sisanya adalah pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK). Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan akan tersusun dan 

terarah ke arah yang lebih baik apabila kinerja segenap aparatur pemerintahan 

dalam memberikan pelayanan tidak terlambat, tidak berbelit-belit, sehingga 

masyarakat merasa kepentingan dapat terlayani dengan baik dan bersih dari 

unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terutama camat diharapkan benar-

benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan observasi awal pada Kantor Camat Batu Ampar, penulis 

melihat gejala yang nampak adalah minimnya disiplin Aparatur pemerintahan 

seperti selalu datang terlambat dan pulang sebelum waktu yang ditentukan dengan 

alasan tidak ada lagi masyarakat yang dilayani atau diberikan pelayanan, 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga tidak efektif dan efisien 

dikarenakan kurangnya koordinasi dan kerja sama antara aparatur pemerintahan, 

contohnya seperti pada saat masyarakat membutuhkan pelayanan, stempel dan 

tanda tangan pejabat yang bersangkutan tidak ada di tempat sehingga 

menghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Sehubungan dengan uraian dan gejala di atas, maka penulis akan 

melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “Studi Tentang Kinerja 

Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur”. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Kinerja Aparatur 

Mengetahui kinerja Aparatur sangatlah penting dalam suatu pelaksanaan 

atau tanggung jawab agar dapat melihat dan mengetahui hasil kerja yang dicapai 

aparatur pemerintahan. 

 

Pengertian Kinerja 

Menurut Sedermayanti (2001:50) kinerja merupakan terjemahan dari performance 

yang berarti prestasi kerja, pelaksana kerja, pencapaian kerja, untuk kerja atau 

penampilan kerja.Sedangkan menurut Simanjuntak (2005) mengemukakan kinerja 

adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung 

jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.  

Dari definisi di atas yang mengatakan kinerja adalah melakukan suatu kegiatan 

dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang 

diharapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa, Kinerja merupakan hasil pekerjaan 

yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan 

konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Amstrong dan Baron, 1998: 15) 

dalam Wibowo 2015:2 
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Seiring dengan pendapat di atas, Withmore (dalam Sinambela, 2012) 

mengemukakan “kinerja merupakan ekspresi potensi seseorang dalam memenuhi 

tanggung jawabnya dengan menetapkan standar tertentu.” Untuk meningkatkan 

kinerja yang optimum perlu diterapkan standar yang jelas, yang dapat menjadi 

acuan bagi seluruh pegawai. Kinerja pegawai akan tercipta jika pegawai dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara (2009:67) mengemukakan bahwa: ”Kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya” 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan suatu hasil kerja atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan  tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya demi tercapainya tujuan organisasi. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Kinerja atau (performance) dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu: 

1. Faktor Individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang 

dan demografi 

2. Faktor psikologis yang terdiri dari persepsi, sikap (attitude), kepribadian 

(personality), pembelajaran, dan motivasi 

3. Faktor organisasi yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, 

struktur, job design. Menurut Simamora dalam Mangku negara (2007:14) 

Hal di atas menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dapat 

bersal dari dalam dan luar pegawai (faktor internal dan eksternal). Faktor internal 

meliputi kemampuan dan kemajuan kerja, sedangkan faktor eksternal adalah jenis 

pekerjaan, nasib, bantuan rekan kerja, dan kepemimpinan. 

 

Pengukuran kinerja  

Hasibuan dalam Siagian (2002:56) mengatakan bahwa kinerja pegawai diukur 

melalui: 

1) Kesetiaan seseorang pegawai dikatakan memiliki kesetiaan jika ia melakukan 

tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab terhadap 

amanah yang diberikan organisasi. 

2) Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya prestasi 

kerja seorang pegawai dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, 

pengalaman, dan kesanggupan pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Namun demikian prestasi kerja seorang pegawai tidak hanya 

tergantung dari kemampuan dan keahlian yang bersangkutan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 

3) Kedisiplinan, sejauh mana pegawai dapat mematuhi peraturan-peraturan yang 

ada dan melaksanakan intruksi yang diberikan kepadanya. Disiplin dapat 
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diartikan melaksanakan apa yang telah disetujui bersama antara pimpinan 

dengan para pegawai baik persetujuan tertulis, lisan ataupun berupa 

peraturan-peraturan atau kebiasaan- kebiasaan. 

4) Kreativitas, yaitu kemampuan pegawai dalam mengembangkan ide-ide dan 

mengeluarkan potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaannya 

sehingga pegawai dapat bekerja dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

5) Kerjasama, yaitu kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan pegawai 

lain dan menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan sehingga hasil 

pekerjaannya akan semakin baik. 

6) Kecakapan dapat diukur dari tingkat pendidikan pegawai yang disesuaikan 

dengan pekerjaan yang menjadi tugasnya. 

7) Tanggung jawab, yaitu kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan 

pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada 

waktunya serta berani menerima resiko pekerjaan yang dilakukan. 

 

Aparatur Sipil Negara 

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 yang dimaksud dengan 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sispil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. Selanjutnya, Pegawai ASN adalah pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemeritah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil atau PNS 

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepagawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintah. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya 

disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 

rangka melaksanakan tugas pemerintahan.   

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Kantor Camat Batu Ampar Kabupaten Kutai 

Timur, untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara di kantor 

camat Batu Ampar.  Rencana penelitian akan dilakukan pada bulan Juli 2017 

sampai dengan selesai. 

Dengan mengunakan key informan Camat dan informan Sekretaris camat, 

Kepala sub bagian umum serta masyarakat Kecamatan Batu Ampar Kabupaten 

Kutai Timur. Dalam penelitian ini penulis mengambil analisis penelitian 

kualitatif. 

Penelitian ini bersifat asosiatif dan tehnik pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain: (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi, (4) 

penelitian kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi wawancara penelitian ini 

merupakan indikator dari variabel Kinerja aparatur sipil negara meliputi: (1) 
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Kesetiaan, (2) prestasi kerja, (3) kedisiplinan, (4) kreatifitas, (5) kerjasama, (6) 

keckapan, (7) tanggung jawab. 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan, maka penulis mengunakan teknik analisis, yaitu (1) 

pengumpulan data, (2) data reduksi, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Batu Ampar Kabupaten Kutai 

Timur 

Berikut adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di 

lapangan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Kinerja 

Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Batu 

Ampar Kabupaten Kutai Timur. 

Kinerja Aparatur merupakan hasil kerja yang dicapai aparatur berdasarkan 

oleh kemampuan kerja aparatur dengan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan program/kebijakan yang tertuang dalam perumusan rencana kerja 

aparatur. 

Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sebuah kinerja, seorang aparatur harus 

memiliki kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu agar hasil yang 

diperoleh dapat sesuai dengan yang diharapkan.  

Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pelayanan di 

Kantor Camat Batu Ampar dapat kita lihat dalam kemampuan kerja aparatur, 

dimana aparatur masing-masing memiliki tugas dan wewenang, diantaranya yang 

telah di jalankan meliputi pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas 

dan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan 

indikator kesetiaan, dan prestasi kerja, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, 

kecakapan , dan tanggung jawab. 

1. Kesetiaan 

Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Batu Ampar dalam 

menunjukan loyalitas atau kesetiaan berusaha menjaga nama baik 

organisasi dengan cara menjaga sikap maupun prilaku dan berusaha 

professional dalam bekerja, tidak mencapuradukan urusan pribadi dalam 

bekerja, selalu berpenampilan rapi dan mengunakan pakain sesuai 

ketentuan hal ini menunjukan sikap aparatur sadar untuk menjaga nama 

baik diri dan organisasi, berusaha menyelesaikan tugas tepat pada 

waktunya dan apabila ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan di 

kantor, Aparatur membawa pekerjaan tersebut kerumah agar pekerjaan 

tersebut selesai tepat pada waktunya, dan rela berkorban tenaga dan 

fikiran baik secara materil maupun moril. 

2. Prestasi Kerja 

Prestasi Kerja kerja atau job performance merupakan prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Prestasi kerja 

adalah hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan 
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individu selama periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab kerja yang dibebankan kepada karyawan dan untuk 

mengetahui tinggi randahnya prestasi individu harus dilakukan 

pengukuran penilaian prestasi keja.  

Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan tugas atau 

memberikan pelayanan selalu tepat waktu atau cepat, tidak menunda-

nunda pekerjaan, menghindari kesalahan sekecil apapun serta selalu 

menyelesaikan pekerjaan dengan teliti dan menyelesaikan pekerjaan lebih 

cepat dibandingkan pegawai honorer (bukan ASN), hal tersebut 

menunjukan bahwa Aparatur Sipil Negara telah memenuhu unsur-unsur 

penilaian yaitu produktivitas, kualitas, ketepatan waktu. 

3. Kedisiplinan 

Disiplin dalam hal ini merupakan sejauh mana aparatur dapat mematuhi 

peraturan-peraturan yang ada dan melaksanakan apa yang telah di setujui 

bersama antara pimpinan dengan para aparatur lainnya baik persetujuan 

tertulis ataupun lisan. Hal ini menyangkut tentang bagaimana aparatur 

Kecamatan Batu Ampar dapat menjalankan peraturan yang telah di 

tetapkan di Kantor Kecamtan Batu Ampar antara lain yaitu aparatur 

Kecamatan datang ke Kantor sesuai dengan jam kerja yang telah di 

tetapkan oleh pemerintah, selalu tampil bersih dan rapi dengan 

menggunakan pakaian dinas sesuai dengan jadwal hari kerja. 

4. Kreatifitas 

Kreatifitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan 

komposisi, produk, gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan 

sebelumnya tidak dikenal pembuatnya, dapat berupa kegiatan imajinatif 

atau sinetif pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman, 

mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang 

diperoleh dari pengalaman sebelumnya yang harus mempunyai maksud 

dan tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata, walaupun merupakan 

hasil yang sempurna dan lengkap dan mungkin dapat berbentuk seni, 

produk ilmiah, atau mumngkin bersifat procedural atau metodelogi. 

kreativitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten 

Kutai Timur sulit untuk berkenbang karena minimnya sarana dan 

prasarana serta fasilitas yang dapat menunjang kreatifitas aparatur. 

Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Batu Ampar sulit untuk 

mengembangkan Kreativitas, hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana 

dan prasarana, serta fasilitas penunjang yang memadai di Kecamatan Batu 

Ampar, pengembangan teknologi juga sulit untuk di kembangkan karna 

masih terbatasnya pembagunan infrastruktur seperti jaringan komunikasi, 

akses jalan. 

5. Kerjasama 

Kerjasama aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan 

salah satu indikator untuk melihat Kinerja Aparatur Kecamatan 
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Khususnya Aparatur Sipil Negara dalam hal ini kemampuan aparatur 

untuk bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan sehingga hasil pekerjaannya akan semakin baik. 

Begitu juga demikian yang dilakukan Aparatur Kecamatan Batu Ampar 

Kabupaten Kutai Timur, kordinasi aparatur sipil Negara dapat dilihat dari 

aparatur yang saling berbagi informasi sesama rekan kerja baik secara 

langsung maupun via telephone, meminta bantuan aparatur atau orang lain 

apabila ada pekerjaan yang tidak mampu aparatur selesaikan sendiri, serta 

apabila ada pekerjaan yang membutuhkan kerjasama seperti pada saat 

kepanitiaan 17 agustus 2017 aparatur banyak bekerja sama dengan tokoh 

pemuda, Karang Taruna dan himpunan mahasiswa Batu Ampar (HIMA-

BATAM), kerjasama tersebut berupa kepanitiaan dan pada saat bersama-

sama membersihkan lapangan dan perlengkapan persiapan 17 agustus dan 

dalam acara memeriahkan HUT-RI 2017. 

6. Kecakapan 

Kecakapan adalah kemampuan fisik, taktis dan teknis perseorangan dari 

kasatuan untuk melaksanakan tugas atau misi. Kecakapan kesatuan 

merupakan jumlah dari kemampuan-kemampuan perseorangan di dalam 

kesatuan yang dipersatukan oleh pimpinan kedalam suatu tim yang 

bekerja lancar. 

Berdasarkan pernyataan diatas, kecakapan Aparatur Sipil Negara 

dan aparatur di Kantor Kecamatan Batu Ampar dikatakan baik karena 

mampu dan pro aktif dalam memberi pelayanan meskipun ada beberapa 

pegawai yang belum terlalu mampu dan terkendala karena kurangnya 

fasilitas penunjang pelayanan, namun para pegawai mau berusaha 

bertanya dan meminta bantuan pada Aparatur Sipil Negara yang bisa, 

sehingga pelayanan tidak terhambat dan maksimal. 

7. Tanggungjawab 

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala 

sesuatunya, sehingga bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, 

memikul, menanggung segala sesuatunya serta menanggung akibatnya. 

Aparatur memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, 

maka hal ini berarti aparatur telah memenuhi kewajibannya serta aparatur 

juga telah bertanggung jawab atas kewajibannya. 

Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Batu Ampar 

Kabupaten Kutai Timur dalam menunjukan tanggung jawab dapat dilihat 

melalui kesadaran aparatur untuk menyelesaikan tugas tepat pada 

waktunya, contohnya pada saat mengerjakan proposal atau SPJ yang tidak 

selesai di kantor. aparatur berinisiatif untuk membawa pulang pekerjaan 

kerumah agar pekerjaan terselesaikan, begitu pula pada saat pembagian 

beras miskin (raskin) aparatur akan kekantor sebelum jam kantor dimulai 

mengingat di kecamatan batu ampar letak desanya saling berjauhan 

sehingga tidak jarang masyarakat datang sebelum jam kantor dimulai, 
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oleh sebab itu aparatur ke kantor sebelum jam kantor dimulai agar 

masyarakat terlayani dengan baik. 

Dalam mengerjakan tugas aparatur juga selalu berhati-hati dalam 

menggunakan fasilitas kantor, apabila terjadi kerusakan aparatur 

berinisiatif untuk bertanggung jawab karna menyadari pentingnya fasilitas 

kantor dalam melayani kebutuhan masyarakat. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Batu Ampar Kabupaten Kutai 

Timur, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesetiaan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

Kantor Kecamatan Batu Ampar dikatakan loyal atau setia, dilihat dari 

dedikasi aparatur yang selalu megutamakan kepentingan organisasi di atas 

kepentingan pribadi, rela berkorban, menjalankan tugas dan fungsi aparatur, 

selalu menjaga nama baik lembaga serta menyelesaikan pekerjaan tepat pada 

waktunya.  

2. Prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pelayanan di 

Kantor Camat Batu Ampar Kabupaten Kuatai Timur dikatakan baik, hal ini 

terlihat dari hasil kerja aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas serta 

ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. 

3. Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintah di 

Kantor Camat Batu Ampar dapat dilihat dari ketaatan Aparatur dalam 

menjalankan aturan baik secara tertulis maupun aturan yang tidak tertulis, 

kedisiplinan aparatur dalam ketepatan waktu menyelesaikan tugas, 

kedisiplinan Aparatur datang tepat pada waktunya, presentase kehadiran 

aparatur (absen) dan kedisiplinan aparatur dalam mengunakan seragam sesuai 

ketentuan. 

4. Kreativitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintah di 

Kantor Camat Batu Ampar masih sangat kurang atau buruk, hal ini di 

karenakan kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang di Kantor 

Camat Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. 

5. Kerjasama Aparatur Dikantor Camat Batu Ampar sudah baik. Aparatur telah 

menjalankan kerjasama sarta kolaborasi dengan sesama rekan kerjanya baik 

itu dengan sesama Aparatur Sipil Negara, bekerja sama dengan sesama 

pegawai Kantor Camat maupun dengan masyarakat, tokoh pemuda dan 

mahasiswa, sehingga pekerjaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan 

selesai tepat pada waktunya. 

6. Kecakapan Aparatur Sipil Negara dan aparatur di Kantor Kecamatan Batu 

Ampar dikatakan baik karena mampu dan pro aktif dalam memberi pelayanan 

meskipun mengunakan fasilitas kantor yang minim namun aparatur berusaha 

memberikan pelayanan yang maksimal. 
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7. Tanggung jawab aparatur sipil Negara baik karena aparat aparatur sipil 

Negara selalu menyelesaikan tugas tepat pada waktunya serta bertangunng 

jawab terhadap pekerjaannya, berhati-hati dalam mengunakan fasilitas kantor 

dan berinisiatif bertanggung jawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Aparatur Sipil Negara di 

Kantor Camat Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur maka penulis memberikan 

Rekomendasi sebagai berikut: 

1. Perlunya pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana serta fasilitas 

penunjang guna meningkatkan kreatifitas, perlunya peningkatan kreativitas 

melalui pelatihan dan lain-lain. 

2. Publikasi harus lebih banyak dilakukan guna tidak ada lagi kesulitan bagi 

masyarakat luas guna mengakses informasi yang bersifat umum Kecamatan 

Batu Ampar. 
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