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Abstrak  

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis 

pengaruh Kemampuan Administrasi terhadap Efektifitas Kerja. Latar belakang 

penelitian ini adalah kurangnya efektifitas kerja karena masalah kemampuan 

administrasi pegawai yang relatif kurang di Kecamtan Sangatta Selatan 

Kabupaten Kutai Timur. Hipotesis yang digunakan adalah terdapat pengaruh 

kemampuan administrasi terhadap efektifitas kerja pegawai di Kecamatan 

Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor 

Camat Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur dengan sampel Pegawai Negeri 

Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dimaksud yang berjumlah 55 

orang. Penilitian dilakukan dengan mengambil seluruh populasi yang ada untuk 

dapat dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan 

cara menyebarkan kuesioner, kemudian dianalisis dengan menggunakan 

koefisien korelasi Product Moment, analisis Regresi Linear Sederhana, 

Kecermatan Prediksi dan analisis Koefisien Determinasi yang menggunakan 

program SPSS versi 20.0. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi yang positif antara variabel kemampuan administrasi dengan 

variabel efektifitas kerja pegawai dengan korelasi 0,281. Setelah digunakan 

rangkaian hasil uji statistik diperoleh hasil kemampuan administrasi pegawai 

memiliki pengaruh terhadap efektifitas kerja pegawai. Hasil uji signifikasi 

diperoleh hasil ttest lebih besar daripada nilai ttabel, sehingga H0 ditolak dan 

H1 diterima. Hal tersebut menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kemampuan administrasi terhadap efektifitas kerja pegawai adalah sebesar 

20,4% sedangkan 79,6% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
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Kata Kunci: kemampuan administrasi, efektifitas kerja, pegawai Kecamatan, 

Kabupaten Kutai Timur 

Pendahuluan 

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang 

kehadirannya tak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis 

dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi suci yaitu untuk 

mensejahterakan rakyatnya.  

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana 

target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.  

Pembicaraan mengenai efektifitas kerja pegawai tentu tidak lepas dari 

kemampuan yang ada pada individu (kemampuan administrasi). Dari kemampuan 

dan dukungan yang diberikan akan menentukan efektifitas dari suatu organisasi 

yang telah memiliki alasan dan tujuan. Target dari suatu organisasi yaitu 

pelayanan yang prima kepada konsumen (masyarakat) dan mendapatkan 

keuntungan bagi organisasi.  

Peranan pegawai merupakan sesuatu yang sangat penting atau sebagai 

penggerak utama dalam melayani masyarakat. Untuk dapat meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat tentu kemampuan administrasi sangat dibutuhkan 

agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa pegawai yang ada di Kantor 

Kecamatan Sangatta Selatan, mengenai kinerja pegawai masih belum berjalan 

dengan efekitf. Hal ini dilihat dari pelayanan langsung yang diberikan kepada 

masyarakat seperti lambatnya pelayanan pegawai dalam melayani masyarakat 

dalam pengurusan surat pengantar Akta Kelahiran, KTP, surat keterangan lainnya 

yang seharusnya diselesaikan dalam waktu lima belas menit tapi masyarakat 

masih tetap menunggu sampai satu jam atau bahkan berjam–jam, pemberian 

bantuan yang tidak sesuai mekanisme sehingga memicu konflik ditingkatan 

masyarakat, belum lagi disiplin waktu pegawai yang kurang, terutama camat 

ataupun kepala sub bagian yang menjadi penentu lancar atau tidaknya pelayanan 

terhadap masyarakat yakni dalam menandatangani dekumen masyarakat, serta 

tingkat pendidikan pegawai yang masih rendah.  

 

Kerangka Dasar Teori  

Administrasi 

Leonard B White (dalam Inu Kencana 2015:11), berpendapat bahwa “ 

[a]dministration can be defined as the activities of groups efforts, public or 



Kemampuan Administrasi Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai (Oktavianus) 

 

 

                                                                                                                           583 

private, civil or military”. Jadi, baginya administrasi adalah suatu proses yang 

umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun 

swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.  

Menurut The Liang Gie (dalam Inu Kencana 2015:12), “[a]dministrasi 

adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu”.  

Ada dua pengertian mengenai admnistrasi yaitu administrasi dalam arti 

sempit adalah kegiatan yang meliputi: catat-mencatat, surat-menyurat, 

pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis 

ketatausahaan. Sedangkan, Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses 

kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan 

memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Definisi para ahli tentang administrasi ini pada prinsipnya mempunyai 

pengertian yang sama yaitu kerja sama, banyak orang dan untuk mencapai 

tujuan. Dan berdasarkan pengertian yang dijelaskan di atas adalah sebagai 

administrasi luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi 

sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari yaitu tata usaha. Dalam hal 

ini tata usaha adalah unsur dari administrasi arti luas.  

 

Ruang Lingkup Administrasi 

Menurut The Liang Gie (dalam Inu Kencana 2015:11), Secara lengkap 

unsur-unsur pelaksanaan administrasi adalah sebagai berikut:  

1) Pengorganisasian 

Pengorganisaian merupakan sebuah rangkaian dari kegiatan untuk 

menyusun suatu kerangkan dari organisasi yang akan menjadi wadah atau 

tempat untuk setiap kegiatan dalam usaha kerja sama mencapai segala tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

2) Manajemen 

Manajamen merupakan rangkaian kegiatan menggerakan para karyawan 

dan menggunakan seluruh fasilitas kerja sehingga tujuan kerjasama yang telah 

ditetapkan bersama benar-benar tercapai. Menurut Simamora (dalam Harbani 

Pasalong 2007:83) “Proses pemdaya gunaan bahan baku dan sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan”. 

3) Tata hubungan  

Public Relation disebut juga Humas atau Komunikasi Pemerintahan. 

Secara konsepsional komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses rangkaian 

penataan, berupa penyampain warta, berita ataupun informasi, baik berupa 
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suara, lambang ataupun kode warna dari satu orang atau beberapa orang (pihak 

pertama) kepada orang (pihak) lain untuk suatu tujuan tertentu. 

 

4) Kepegawaian  

Kepegawaian merupakan rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk 

mengatur dan mengurus masalah tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha 

kerjasama/dalam sebuah kantor. 

5) Keuangan 

Keuangan merupakan rangkaian kegiatan mengelola segi-segi 

pembelanjaan dalam usaha kerjasama. 

6) Perbekalan 

Beberapa pokok administrasi perbekalan yang dipersoalkan antara lain 

adalah: 

a. Penentuan kebutuhan perbekalan kerja.  

b. Pembakuan dan perincian benda perbekalan. 

c. Proses pembelian barang, terdiri dari proses penawaran barang, proses 

perundingan barang, proses pembuatan kontrak barang, proses 

pembayaran barang. 

d. Prosedur pemakaian barang. 

e. Pencatatan dan pengurusan barang perbekalan. 

f. Perawatan, pemeliharaan dan penyimpanan barang. 

g. Peyingkiran barang yang tidak diperlukan. 

h. Pengurusan dan pemeliharaan gedung. 

i. Pengurusan pengangkutan dan kendaraan. 

j. Penyusunan tata ruang kantor. 

7) Tata usaha  

Tata usaha merupakan rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, 

mengolah, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan - keterangan 

yang diperlukan dalam usaha kerjasama. 

8) Perwakilan 

Unsur perwakilan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang 

berfungsi untuk menciptakan sebuah hubungan baik dan berusaha untuk 

memperoleh banyak dukungan dari masyarakat sekitar tempat usaha atau 

perusahaan. 

Dapat dijelaskan dari pengertian diatas bahwa kemampuan administrasi 

adalah kemampuan individu dalam melaksanakan kegiatan admnisitrasi. Artinya 

pegawai senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, 

pengetahuan terhadap kegiatan-kegiatan admnisitrasi yang berkaitan dengan 
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pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, 

perbekalan, tata usaha dan perwakilan. Kemampuan administrasi atau 

keterampilan administratif merupakan kemampuan organisai, komunikasi, dan 

manajemen tentang pelaksanaan dan hasil yang dicapai serta berbagai hambatan-

hambatan yang dialami maupun kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur. 

 

Kemampuan 

Donald (sardiman, 2009:73-74) mengemukakan kemampuan adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya pikiran 

dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Seperti yang di 

ungkapkan Spencer and Spencer dalam Hmzah Uno (2010:62) mendefinisikan 

sebagai karateristik yang menonjol dari seseorang individu yang berhubungan 

dengan kinerja efektif dan/superior dalam suatu pekerjaan atau situasi”.  

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka 

dalam suatu organisasi pemerintahan Kecamatan senantiasa perlu memiliki suatu 

daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam 

pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi dari aparat kecamatan. Kemampuan 

yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau 

kemampuan kerjanya.  

 

Efektifitas Kerja Pegawai 

Menurut Siagian (2000:151) Efektifitas Kerja adalah penyelesaian 

pekerjaan tepat waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu pekerjaan 

dinilai baik atau tidak itu sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, 

bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. 

Artinya efektifitas kerja adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan 

dengan penuh kesadaran dan kemampuan terhadap kesanggupan diri dari pegawai 

untuk menyelesaikan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan 

dengan menggunakan aktivitas jasmani dan rohaninya, yang dilaksanakan dengan 

penuh nilai-nilai seperti komitmen, integrasi moral, dan tanggung jawab serta 

kompentensi dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang bernilai produktif dan 

ketepatan waktu pekerjaan. 

 

Hubungan Kemampuan Administrasi terhadap Efektifitas Kerja Pegawai 

Seperti Menurut James L. Gibson dkk (Harbani Pasalong, 2007:4), 

efektifitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian 

sasaran menunjukan derajat efektifitas. Senada dengan itu menurut Tjokromidjojo 

dalam Pasalong (2007:4), mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 5, Nomor 4,  2017: 581-590 

 

 

586 

administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai tujuan yang 

ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Maka dalam pencapaian efektifitas kerja, 

kemampuan administrasi dari pegawai sangat dianjurkan oleh suatu organisasi. 

Dalam hal ini hubungan kemampuan administrasi dengan efektifitas yaitu 

pada outputnya atau dalam pencapaian tujuannya. Dibutuhkan kemampuan 

pegawai yang senantiasa sanggup, terampil dan tahu terhadap kegiatan-kegiatan 

admnisitrasi yang berkaitan dengan pengorganisasian, manajemen, kepegawaian, 

tata usaha dan tata hubungan. Sehingga suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik 

atau tepat sasaran. Lebih jelasnya kemampuan administrasi berkaitan dengan 

keterampilan pegawai dilihat dari kualitas kerja pegawai. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Sangatta Selatan 

Kabupaten Kutai Timur. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai di 

Kantor Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur yang berjumlah 55 

orang. Dalam penelitian ini penulis mengambil semua populasi yang ada sebagai 

sampel dengan menggunakan metode sensus. Metode sensus merupakan suatu 

metode yang mengambil semua populasi sebagai sampel sehingga sampel akan 

representatife.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data, yaitu sebagai berikut ; (1) observasi, (2) kuesioner, (3) dokumentasi, (4) 

penelitan kepustakaan. Untuk mengnalisis data yang diperoleh dan untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, 

yaitu (1) korelasi pearson product moment, (2) regresi linear sederhana, (3) 

kecermatan prediksi, (4) koefesien penentu. Mengenai kriteria atau skor menurut 

Singarimbun (1995) beberapa peneliti yang menggunakan jenjang 3 (1, 2, 3), 

jenjang 5 (1, 2, 3, 4, 5) dan jenjang 7 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Dalam penelitian ini 

penulis diberi nilai skala 5 jenjang (jawaban a diberi nilai 5; jawaban b diberi nilai 

4; jawaban c diberi nilai 3; jawaban d diberi nilai 2; jawaban e diberi nilai 1 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisis korelasi pearson product moment digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel Kemampuan Administrasi (X) dengan Efektifitas 

Kerja Pegawai (Y) di Kantor Camat Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur. 

Sebelum menuju pada analisis regresi yang bertujuan untuk mecari pengaruh, 

terlebih dahulu melihat hubungan antara variabel-variabel yang dibahas sebab 

setiap pengaruh pasti memiliki hubungan, jika tidak memiliki hubungan otomatis 

akan tidak ada pengaruh di antara variabel-variabel tersebut. Dengan 
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menggunakan program SPSS 20.0 diperoleh hasil korelasi pearson product 

moment antara X dan Y yaitu r = 0,281. Jadi terdapat hubungan antara 

kemampuan administrasi dengan efektifitas kerja pegawai di Kantor Camat 

Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,281. Untuk menguji korelasi 

signifikan atau tidak maka harus mengetahui harga Ftest dan membandingkan 

dengan Ftabel pada taraf kesalahan yang telah ditentukan dengan taraf kesalahan 

5%. Diketahui Ftest sebesar 4,631 dan Ftabel pada taraf kesalahan 5% sebesar 

4,02. Artinya Ftest > Ftabel (4,631 > 4,02 ) maka korelasi signifikan atau dapat 

dikatakan kemampuan administrasi memiliki hubungan yang signifikan dengan 

efektifitas kerja pegawai.  

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui besar 

pengaruh dai variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan 

perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 20.0, diperoleh hasil persamaan regresi 

pada variabel bebas yaitu a = 15,051 b = 0,458x maka persamaan regresinya 

adalah Y = 15,051+0,458x (lihat lampiran 10). 

Untuk mengetahui apakah persamaan garis regresi linear tersebut 

signifikan atau tidak, yaitu dengan membandingkan nilai 
testF  dengan tabelF . 

Dengan menetapkan tingkat kesalahan sebesar 5 persen dengan nilai n=55 maka 

diperoleh tabelF  sebesar 4,02 dan 
testF  sebesar 14,853. Maka dengan demikian 

dapat dilihat bahwa testF > tabelF  sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan 

garis regresi linear tersebut adalah signifikan yang berati dapat dipakai untuk 

mengetahui besarnya pengaruh. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh yaitu dengan melihat nilai b = 

0,458x. Yaitu dengan membandingkan nilai 
testt  dengan 

tabelt . Dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 20.0 maka diperoleh nilai 
testt  sebesar 3,854 dan di 

ketahui 
tabelt  sebesar 2,005. Maka dengan demikian dapat dilihat bahwa 

testt  

>
tabelt  atau nilai b = 0,458x. adalah signifikan. 

Hal ini menunjukan bahwa pengaruh variabel kemampuan administrasi 

(X) terhadap efektifitas kerja pegawai (Y) adalah sebesar 0,458. Berarti telah 

terjadi perubahan sebesar 0,458 pada variabel Efektifitas Kerja Pegawai pada 

Kantor Kecamtan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Maka dengan 

demikian hipotesis yang penulis berikan yaitu “Terdapat pengaruh antara 

kemampuan administrasi terhadap efektifitas kerja pegawai pada Kantor 

Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur” dan H1 dapat diterima dan 

terbukti kebenrannya. 
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Untuk mengetahui kecermatan predeksi dari regresi tersebut maka 

dilakukan dengan cara membandingkan antara standar deviasi dari Y (Sy) dengan 

Standar Error Of Estimete (SEtest). Dengan menggunakan program SPSS 20.0 

diperoleh harga Sy yaitu 4,948 dan SEest yaitu 4,414. Dengan demikian maka Sy 

> SEest. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi tersebut diatas cermat. 

Analisis koefesien penentu digunakan untuk mengetahui presentase 

pengaruh dari variabel kemampuan administrasi (X), terhadap efektifitas kerja 

pegawai (Y) di Kantor Camat Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. 

Hal ini berarti besarnya pengaruh variabel kemampuan administrasi 

terhadap efektifitas kerja pegawai adalah sebesar 20,4%. Hal ini pula menunjukan 

bahwa sisa pengaruh sebesar 79,6% adalah merupakan pengaruh dari variabel-

variabel lain di luar variabel kemampuan administrasi mempunyai pengaruh 

sebesar 79,6% terhadap efektifitas kerja pegawai di Kecamatan Sangatta Selatan 

Kabupaten Kutai Timur. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan 

informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat teatang apa hasil 

akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian 

dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Dengan menggunakan analisis korelasi pearson product moment 

diperoleh hasil sebagai berikut : Kemampuan administrasi memiliki koefisien 

korelasi dengan efektifitas kerja pegawai di Kecamatan Sangatta Selatan 

Kabupaten Kutai Timur sebesar 0,281. Korelasi tersebut signifikan dengan hasi 

4,631>4,02. Hal ini berarti kemampuan administrasi memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan dengan efektifitas kerja pegawai di Kecamatan Sangatta 

Selatan Kabupaten Kutai Timur karena Ftest  lebih besar dibandingkan dengan 

Ftabel. 

Dengan menggunakan analisis regresi Linear Sederhana  diperoleh hasil 

sebagai berikut : Hasilnya adalah signifikan. Hal ini berati pengaruh kemampuan 

administrasi terhadap efektifitas kerja pegawai dengan indikator kemampuan 

pengorganisasian, kemampuan manajemen, kemampuan kepegawaian dan 

kemampuan tata hubungan di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai 

Timur adalah Signifikan. 

Dengan menggunakan analisis koefisien determinasi, maka dapat 

diketahui besar pengaruh Kemampuan Administrasi yang dalam hal ini 

Kemampuan Administrasi terhadap Efektifitas Kerja Pegawai di Kecamatan 

Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 20,4%. Dengan demikian 
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ada sekitar 79,6% merupakan variabel lain yang mempengaruhi Efektifitas Kerja 

Pegawai di luar variabel Kemampuan Administrasi. 

Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas 

hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau 

tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan 

oleh peneliti namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian, 

saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat 

bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. 

Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan tersebut yaitu 

berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa kemampuan administrasi memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektifitas kerja pegawai di kantor 

camat sangatta selatan. Dengan demikian maka kemampuan pengorganisasian, 

kemampuan manajemen, kemampuan kepegawaian dan kemampuan tata 

hubungan sudah baik dan perlu dipertahankan  maupun ditingkatkan untuk 

kedepannya. Namun adapun beberapa pegawai yang masih kurang memiliki 

ataupun tidak memiliki kemampuan administrasi sehingga perlu ada perhatian 

khusus dari pimpinan dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan dari beberapa pegawai tersebut begitupula dengan pegawai lainnya 

salah satu pelatihannya adalah pelatihan soft skill. 

Efektifitas kerja pegawai di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai 

Timur juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar variabel efektifitas kerja 

pegawai yang besar menurut presentasinya yaitu sebesar 79,6%. Maka sudah 

selayaknya jika ada peneliti yang ingin meneliti tentang efektifitas kerja pegawai 

di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur sebaiknya memakai 

variabel-variabel lain diluar variabel kemampuan administrasi. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektifitas 

kerja pegawai di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Dengan 

demikan berdasarkan faktor-faktor tersebut akan dapat ditemukan strategi-strategi 

lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas kerja pegawai di 

Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. 
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