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PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATENMAHAKAM ULU

Adelbertus Ngo Ding1 Burhanuddin2 Anwar Alaydrus3

Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana perbedaan tingkat
kinerja pegawai lokal dan pegawai pendatang serta untuk mengetahui faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawa ditinjau dari perspekktif
asal daerah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
deskriptif. Penelitian ini dilaksanaka pada Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian ini
dilakukan dengan penelitian kepustakaan, wawancara, dan observasi. Penelitian
ini menggunakan analisis data model interaktif (pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari penelitian ini adalah
kinerja pegawai lokal dan pendatang sama-sama memiliki kinerja yang baik, lalu
faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja pegawai lokal dan pendatang memiliki
kendala yang sama yaitu akses jalan menuju kantor dan fasilitas yang ada masih
kurang memadai. Sehingga hasil dari penelitian ini menemukan tidak adanya
perbedaan yang menonjol antara pegawai lokal dan pegawai pendatang di Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten
Mahakam Ulu.

Kata Kunci : kinerja, asal daerah, lokal dan pendatang

Pendahuluan
Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok yang disebut

sumber daya (resources), baik sumber daya alam (natural resources), maupun
sumber daya manusia (human resources). Kedua sumber daya tersebut sangatlah
penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Sumber daya
manusia dapat dilihat dari dua aspek yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas
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menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk), sedangkan kualitas
menyangkut kemampuan individu dalam memenuhi permintaan dari pihak
konsumen dengan kata lain kualitas sendiri adalah mutu atau kemampuan
individu yang tepat guna khususnya dalam mencapai keberhasilan pembangunan
bangsa. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang
merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan
penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan
seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang
peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan
kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab
negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma
hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan
bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun 2016 pencapaian Indonesia sangatlah buruk dalam hal
pelayanan publik dimana Ombudsman RI menyatakan bahwa dari 180 negara
yang disurvei didunia, Indonesia berada pada peringkat ke 117 dan Indonesia
menjadi peringkat standar pelayanan terburuk di ASEAN. Melihat dari prestasi
yang dimiliki Indonesia saat itu menunjukan bahwa standar pelayanan publik
dalam pemerintahan masih cenderung berkinerja kurang baik. Seharusnya
pemerintah dapat mengimplementasikan standar pelayanan publik yang
sesuaidengan Undang-Undang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang
maksimal dan berdasarkan UU tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya
membahas tentang implementasi kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah di
Indonesia yang kemudian menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung
jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini
menyebabkan tiap-tiap daerah di Indonesia diwajibkan untuk melakukan
pelayanan publik yang sebaik-baiknya khususnya pada Kabupaten Mahakam Ulu.

Kerangka Dasar Teori
Sumber Daya Manusia

Menurut Ndraha (1997:7) sumber daya manusia (SDM) atau human
resources adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan
terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional.

Sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi adalah sumber daya
manusia yang mampu menciptakan bukan saya nilai komperatif, tetapi juga nilai
kompetitif, dan inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence,
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creativity dan imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar
seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot dan sebagainya Ndraha (1997:7).

Menurut Notoadmojdo (2003:3) kualitas sumber daya manusia ini
menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik
(kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan kerja, berfikir dan
keterampilan-keterampilan lain. Berdasarkan teori-teori tersebut dapat
disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang
diarahkan kepada kedua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas fisik dapat
dilakukan melalui program kesejahteraan, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan
upaya untuk peningkatan kualitas non fisik dapat diupayakan melalui pendidikan
dan pelatihan.

Berdasarkan dari paparan diatas dapat diambil suatu kesimpulan yaitu
pentingnya peningkatan sumber daya manusia baik dari aspek fisik maupun aspek
non fisik yang yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan
bangsa.

Kinerja
Kinerja berasal dari pengertian performance. Armstrong dan Baron dalam

Wibowo (2007:7) menyatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil pekerjaan
yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan
konsumen, dan memberikan konstribusi pada ekonomi.

Sedangkan Menurut Prawirosentono (dalam sinabela, dkk 2006:137)
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok
pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi dengan moral dan etika.

Menurut Mashun (2006:25) kinerja (performance) adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam
strategic planning suatu organisasi.

Mangkunegara (2005:67) mengatakan bahwa Kinerja merupakan hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam
melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja
adalah suatu hasil pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan strategis organisasi,
kepuasan, dan memberikan kontribusi terhadap hasil pelaksanaan suatu kegiatan
atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Asal Daerah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Asal dapat berarti keadaan

(tempat, wujud, rupa, dan sebagainya) yang semula. Sehingga asal dapat diartikan
sebagai Asal mula yang mana merupakan tempat asli, awal, atau dasar. Lebih
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tepatnya asal adalah tempat kelahiran atau tempat awal seseorang sebelum
melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Berdasarkan definisi diatas asal dapat dikatakan sebagai awal mula atau
sumber kedatangan seseorang yang baru diwilayah asing.

Daerah biasa dikenal juga dengan sebutan wilayah, merupakan suatu
wilayah sebagai teritorial yang ditentukan atas pengertian, batasan dan wewenang
administratif yang didasarkan perundangan (seperti kota, kabupaten dan provinsi).
Dan dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah
didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan atau aspek fungsional.

Metode Penelitian
Berdasarkan sifat data yang penulis teliti dalam penelitian ini yaitu Studi

tentang kinerja pegawai ditinjau dari perspektif asal daerah di Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu, jenis
penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif,
suatu metode penelitian deskriptif (descriptive research). Untuk mengambil
sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan
purposive sampling. Menurut Sugiyono (2009:96) purposive sampling adalah
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan
beberapa teknik penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan
meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Key informan: kepala sub
bagian umum dan kepegawaian. Informan: sekertaris dinas kesehatan, kepala sub
bagian perencanaan program dan keuangan

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kualitas Kerja dilihat berdasarkan ketepatan waktu kerja dan ketelitian
pegawai dalam bekerja

Setiap pegawai dalam sebuah instansi akan terlihat kondisi kualitas
pekerjaannya, terutama dari segi kedisiplinan. Pada Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana keadaan kinerja pegawai dari
segi kedisiplinan yang dilakukan oleh para pegawai menurut hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis bahwa tingkat kehadiran pegawai berhubungan dengan
kondisi cuaca dan akses tranportasi atau kondisi jalan yang masih kurang
memadai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis melihat bahwa
kualitas pekerjaan dari segi kedisiplinan belum bisa dijadikan sebagai tolak ukur
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karena masih banyaknya keterbatasan baik dari sarana maupun prasaranan yang
dimana keterbatasan tersebut dapat menjadi penghambat bagi para pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditentukan.
Berhubungan dengan kualitas kedisiplinan pegawai yang diproleh melalui
penelitian yang dilakukan penulis jelas bahwa ternyata kualitas kedisiplinan
pegawai pada Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Mahakam Ulu adalah tekendala ketersediaan fasilitas. Hal ini tentunya
harus mendapat perhatian serius dari para pemerintah untuk segera membenahi
sarana dan prasarana yang diperlukan, hal ini perlu karena bila kondisi tersebut
dibiarkan maka akan tercipta image negatif tentang birokrasi terkhusus Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Mahakam Ulu.

Berhubungan dengan kualitas kinerja pegawai Dinas Keshatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu,
kinerja pegawai pada bagian tersebut adalah tidak terdapat pengaruh antara
pegawai lokal dan pegawai pendatang dalam bekerja karena dalam dunia kerja
tidak memandang dari suku, agama ras dan antar golongan sehingga hubungan
antara pegawai dapat terjalin dengan baik, karna semua pekerjaan yang dilakukan
bersama akan menjadi lebih mudah di bandingkan dengan pekerjaan yang harus
dikerjakan sendiri.

Kualitas kerja berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tugas dan jumlah
pekerjaan yang dapat diselesaikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan
dengan kuantitas pekerjaan pegawai, didapati bahwa para pegawai pada Dinas
Keshatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam
Ulu dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan telah berjalan dengan baik dimana
para pegawai dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan sebelum waktu
yang telah ditentukan. Namun dalam mengerjakan dan melaksanakan suatu tugas
atau pekerjaan para pegawai memang harus selalu siap dengan kondisi, dan
situasi pekerjaan yang ada berdasarkan tugas pokok, dan fungsinya masing-
masing sehingga tugas yang dimiliki tidak terbengkalai dan dapat terlaksana
sesuai dengan yang telah direncanakan dan dianggarkan.

Menurut Wilson dan Heyyel (1987:101) bahwa “Quantity of Work
(kuantitas kerja)” adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh seseorang pegawai
dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu pola perencanaan kerja yang
terarah, terprogram, dan disusun secara sistematis maka akan terpengaruh pula
pada hasil kerja pegawai dalam hal jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh
para pegawai. Sebuah perencanaan kerja sangat mutlak dilakukan, karena dengan
perencanaan kerja pegawai yang disusun secara terarah, terpadu dan terprogram
maka jumlah pekerjaan yang dapat terpenuhi sesuai dengan target sebagaimana
rencana yang ada pada Dinas Keshatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam malaksanakan pekerjaan atau tugas
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para pegawai atau staff yang ada pada Dinas Keshatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu, selalu berdasarkan atas acuan
dari tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah terprogram, dan
terencana secara rutin. Pada Dinas Keshatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu para pegawai dalam melaksanakan
pekerjaan atau tugas sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Mahakam Ulu yang dilihat berdasarkan kuantitas atau penyelesaian pekerjaan
baik dari segi ketepatan waktu atau pun jumlah pekerjaan sudah sesuai dengan
standar yang telah ditentukan dan perlu mencermati secara responsivitas untuk
mengatur kesesuaian rencana dan agenda kerja yang dapat memenuhi kebutuhan
internal organisasi dalam segala urusannya agar setiap pekerjaan yang sedianya
memerlukan waktu singkat untuk penyelesaiannya dapat segera terlaksan serta
tidak membuang-buang waktu untuk mengagendakan kesesuaian urusan antar
organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Mahakam Ulu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai ditinjau dari perspektif asal
daerah

Berikut ini pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh
dilapangan baik melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu.
Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi ada dua yaitu faktor internal dan faktor
eksternal.

Untuk faktor internal terdiri dari dua indikator yaitu kurangnya kesadaran
pegawai dan berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan maka diperoleh
informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai salah satunya
adalah kurangnya kesadaran para pegawai terhadap peraturan-peraturan yang
berlaku pada lingkungan kerja, dimana faktor kurangnya kesadaran pegawai
tersebut dapat menyebabkan kurang efektif dan efisiennya kinerja pegawai.
Kurangnya kesadaran pegawai terhadap peraturan-peraturan yang berlaku disini
adalah masih adanya pegawai yang sering terlambat masuk kantor dengan
berbagai alasan yang berhubungan dengan keluarga dan adapun pegawai yang
membawa anaknya kekantor. Hal yang muncul tersebut menjadi indikasi bahwa
pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Mahakam Ulu masih belum memiliki kesadaran terhadap peraturan-
peraturan yang berlaku sehingga diperlukan teguran-teguran dari atasan kepada
pegawai yang melanggar peraturan-peraturan yang ada terkhusus kepada pegawai
yang terlambat dan yang membawa anaknya kekantor sehingga pegawai dapat
menjadi lebih fokus terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing.
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Adapun faktor internal lainya adalah Kurangnya pemahaman pegawai
terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan identifikasi
yang telah dilakukan maka diperoleh informasi mengenai faktor yang
mempengaruhi kinerja pegawai salah satunya adalah kurangnya pemahaman
pegawai terhadap apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masing-masing
dimana hal ini kemudian menyebabkan tidak efektif dan efisiennya pegawai
dalam bekerja. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan
fungsinya masing-masing hal ini disebabkan masih kurangnya tenaga ahli pada
setiap bidang untuk memberikan arahan kepada pegawai. Tenaga profesional
yang dimaksud disini adalah seseorang yang sudah benar-benar paham terhadap
apa yang menjadi tugas pokok dang fungsi pada bidang-bidang yang ada sehingga
dapat memberikan arahan atau menjadi acuan bagi para pegawai untuk mencapai
apa yang menjadi tujuan organisasi atau instansi tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk membentuk pegawai menjadi tenaga ahli
atau profesional adalah melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis yang
berhubungan dengan bidangnya masing-masing, dengan adanya bimbingan teknik
atau pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan para pegawai dapat menjadi lebih
sigap terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Para pegawai pada intansi-instansi pemerintahan maupun swasta dituntut
untuk bersikap profesional dengan cara benar-benar memahami apa yang menjadi
tugas pokok dang fungsinya masing-masing sehingga dapat bekerja dengan
efektif dan efisien demi mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut
terkhusus dalam melayani masyarakat.

Adapun foktor ekternal dilihat berdasarkan beberapa indikator yaitu
lingkungan kerja Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai
faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu lingkungan kerja dimana
lingkungan kerja yang dimaksud disini adalah tidak hanya lingkungan kerja
secara fisik seperti sarana dan prasarana saja, tetapi lebih dari itu yaitu berupa
hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, dimana hubungan yang baik dan
harmonis antara atasan dengan para staff atau bawahan yang ada. Lingkungan
kerja merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kinerja baik berupa
sarana dan prasarana, rekan kerja dan ruangan kerja yang berada disekitar
pegawai tersebut. hubungan antar pegawai dan sarana prasarana yang ada sangat
mempengaruhi kinerja pegawai dimana jika terdapat masalah antara para pegawai
dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan agar masalah tersebut tidak
berlanjut perlu adanya campur tangan atasan untuk memecahkan masalah tersebut
agar tidak mempengaruhi kinerja para pegawai, dan sarana prasarana yang kurang
memadai dapat menghambat kinerja pegawai dimana masih fasilitas yang ada
masih kurang sepeti filling cabinet dan komputer yang kemudian menyebabkan
kinerja pegawai kurang maksimal.

Adapun indikator lainya adalah kondisi cuaca dimana dari hasil penelitian
yang telah dilakukan penulis menunjukan bahwa faktor cuaca dapat
mempengaaruhi kualitas dan kuantitas pegawai dimana kinerja pegawai dapat
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terhambat dikarenakan beberapa pegawai akan kesulitan untuk menuju kantor
dikarenakan akses jalan dari kampung Long Bagun menuju lokasi Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berada di
kampung Ujoh Bilang yang masih kurang memadai. Hal serupa juga terjadi pada
saat pelaksanaan program dimana saat terdapat program yang berhubungan
dengan pengadaan ataupun pembangunan dapat terhambat dalam kondisi-kondisi
tertentu seperti saat kemarau dan mengakibatkan akses angkutan air terhenti dan
menghambat proses pengiriman. Dikarenakan Kabupaten Mahakam Ulu dapat
dikatakan masih sangat baru terkhusus pada daerah Kalimantan Timur dimana
masyarakatnya masih sangat berketergantungan dengan alat transportasi air baik
itu kapal, speed boat (perahu motor), atau ces (ketinting). Hal inilah yang
menyebabkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu akan merasa kesulitan pada
saat kondisi sungai sedang kemarau dimana segala kebutuhan akan menjadi
sangat langka dan harga yang akan melonjak naik dibanding dengan harga normal.

Kesimpulan Dan Rekomendasi
Berdasarkan penelitian yang berjudul studi tentang kinerja pegawai ditinjau

dari perspektif asal daerah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana menunjukan bahwa kinerja pegawai antara pegawai lokal
dan pegawai pendatang tidak terdapat perbedaan yang signifikan baik dari segi
kualitas maupun kuantitas kerja. maka dapat disimpulkan dan dapat dilihat dari
beberapa fokus dibawah ini yaitu sebagai berikut:
1. Kualitas kinerja antara pegawai lokal dan pendatang tidak terdapat

perbedaan yang signifikan hal ini dikarenakan tidak adanya pengecualian
baik itu pegawai lokal maupun pegawai pendatang dimana setiap pegawai
telah dibagi pada bidang-bidang yang ada dan memiliki tugas pokok dan
fungsinya masing-masing.

2. Kuantitas pegawai pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabuten Mahakam Ulu sudah sangat baik dimana setiap
tugas yang diberikan kepada para pegawai baik pegawai lokal maupun
pendatang dapat dilaksanakan atau diselesaikan sebelum waktu yang telah
ditentukan dan setiap program yang ada dapat terlaksana dengan baik.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dipengaruhi beberapa hal
yaitu:
a. Faktor internal
1) Kurangnya Kesadaran Pegawai
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai ditinjau dari perspektif
asal daerah menunjukan bahwa masih terdapat beberapa pegawai yang
masih sering terlambat masuk kantor dan terdapat beberapa pegawai yang
membawa anak ke kantor yang kemudian mengakibatkan pegawai
menjadi tidak fokus terhadap pekerjaannya saja tetapi sekaligus harus
memperhatikan anaknya.
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2) Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsinya
masing-masing
Berdasarkan identifikasi yanng telah dilakukan penulis tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai ditinjau dari perspektif asal
daerah yaitu kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan
fungsinya masing-masing hal ini disebabkan masih kurangnya tenaga ahli
pada setiap bidang untuk memberikan arahan kepada pegawai.

b. Faktor ekstenal
1) Lingkungan kerja
Lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis dapat meningkatkan kinerja
pegawai manjadi lebih baik dan sekaligus memberikan kenyaman bagi
pegawai dalam bekerja

2) Kondisi Cuaca
Kondisi cuaca yang tidak menentu dan akses jalan yang kurang memadai
menyebabkan para pegawai terhambat untuk menuju ke kantor sehingga
apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sedikit terhambat.
Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas adapun rekomendasi-

rekomendasi yang harus diperhatikan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu yaitu:
1. Kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
lebih berupaya dalam melakukan pembinaan kepada para staff atau bawahan
melalui: pendidikan dan pelatihan, kursus-kursus, tugas belajar, ijin belajar,
dan bimbingan tekhnis, serta pengawasan terhadap staff melalui: disiplin
pegawai dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas dari para pegawai
yang ada di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.

2. Perlu adanya pengecualian terhadap para pegawai yang tidak dapat atau
terlambat masuk kantor karena kondisi cuaca yang mempengaruhi akses
jalan dari kampung Long bagun menuju Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang berada dikampung Ujoh Bilang.

3. Kepada kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana diharapkan agar dapat lebih tegas terhap pegawai-pegawai yang
tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku terkhusus kepada para
pegawai yang membawa anak ke kantor dan di berikan batasan-batasan
tertentu.

4. Kepada Kepala Dinas Keshatan Pengendalina Penduduk dan Keluarga
Berencana untuk segera menata dan mengelola setiap ruangan kantor agar
tercipta suasana yang harmonis dan lebih nyaman bagi pegawai.
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