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SARI 

 

Prasetyo, Rendi. 2015. Peningkatan Efisiensi Kerja Pegawai melalui Kerjasama 

Tim pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

Tugas Akhir, Prodi Manajemen Perkantoran, Jurusan Manajemen, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Anindiya Ardiansari, 

SE, MM. 

Kata Kunci: Kerjasama, Tim, Efisiensi 

 Setiap organisasi pemerintahan maupun swasta ingin mendapatkan hasil 

kinerja yang lebih cepat dan hemat tenaga. Salah satu cara yang dilakukan adlah 

kerjasamatim. Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota 

Semarang juga menerapkan sistem kerjasama dalam bekerja. Menurut Ka. Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian kerjasama yang dilakukan sudah bagus tetapi 

belum mendaptakan hasil kinerja yang sesuai. Berdasarkan permasalan tersebut 

maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai Tugas Akhir dengan tema 

“Peningkatan Efisiensi kerja Pegawai Melalui Kerjasama Tim”. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah dengan adanya kerjasama tim dapat 

meninghkatkan efisiensi kerja, apa kendala dalam kerjasama tim dan bagaiman 

mengatasi kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 

lokasi penelitian dilakukan di Su Bagian Umum dan Kepegawaian. informan dalam 

penelitia ini adla pimpinan dan pegawai Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ternyata kerjasama tim 

yang dilakukan kurang baik karena masih mengalami kendala. Disisi lain efisiensi 

kerja yang dilakaukan sudah baik karena ada pembagian tugas yang dilakukan 

sehingga dapat menghemat waktu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Suatu organisasi tentunya memiliki suatu tujuan yang sudah dikehendaki, 

pada dasarnya setiap organisasi memiliki keinginan untuk mendapatkan hasil 

kinerja yang lebih efektif dan efisien. Organisasi sering dikatakan sebagai 

tempat dari upaya pencapaian kerjasama tim dalam meraih tujuan. Dalam 

mencapai tujuan organisasi tersebut, permasalahan yang dihadapi bukan hanya 

alat-alat kerja, lingkungan kerja dan sumber daya manusia saja, tetapi 

menyangkut kerjasama antar pegawai dalam suatau organisasi. Kerjasama tim 

merupakan salah satu unsur fudemental dalam TQM (Total Quality 

Manajemen). Tim merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan 

bersama. Factor yang mendasar perlu dibentuknya tim tentunya adalah sebagai 

berikut; pemikiran 2 orang atau lebih cenderung lebih baik; anggota tim dapat 

saling mengenal dan percaya; kerjasama tim dapat menyebabkan komunikasi 

terbina dengan baik; dan juga konsep sinergi (Nasution, 2010:220).  

 Menurut Daft (2003:12) definisi resmi untuk organisasi (organization) 

adalah entitas sosial yang diarahkan dengan tujuan dan dengan penuh 

pertimbangan. Entitas sosial berarti terdiri dari dua orang atau lebih. Hal ini 

memberikan pengertian di dalam organisasi terdiri beberapa orang yang 

berkerjasama untuk meraih tujuan yang sama. Dengan mempertimbangkan hal 
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tersebut kinerja sebuah oraganisasi tidak akan lepas dari sebuah kerjasama tim. 

Dibutuhkan peran aktif dari pegawai dan tim yang solid agar dapat terwujudnya 

tujuan yang sudah di kehendaki. 

 Menurut Tenner dan Dintoro (1992: dalam Poernomo, 2006:104) 

kerjasama tim adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai 

tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan mudah di peroleh dengan melakukan 

kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Kerjasama berbeda dengan bekerja 

bersama-sama. Kerjasama lebih merujuk pada upaya menyelesaikan tugas 

dalam kerangka mencapai tujuan antar orang-perorangan atau antar satuan kerja 

dimana masing-masing memiliki ketugasan yang dilakukan secara sinergis, 

sedangkan bekerja bersama-sama lebih merujuk bekerja antar orang perorangan 

atau antar satuan kerja yang dilakukan dalam waktu yang sama yang belum 

tentu disertai pengerjaan tugas secara sinergis (Soedarmanto, 2009:145).   

 Untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal atau tim kerja yang 

efektif dan efisien tentunya di butuhkan komunikasi yang baik antar individu di 

dalam sebuah organisasi. Sedang menurut Nelson & Tonks (2007: dalam 

Tarigan, dkk; 2012:25) Komunikasi yang dibangun oleh setiap individu di 

dalam perusahaan lambat laun akan membentuk suatu group kerja yang 

memiliki kesamaan pada organisasi perusahaan. Kumpulan dua atau lebih 

individu yang saling berinteraksi tanpa adanya keharusan memiliki keahlian 

(skills) atau tanpa adanya komitmen antara anggota kelompok namun memiliki 

kesamaan tujuan disebut dengan group. Beberapa individu atau orang yang 

yang bekerja bersama-sama di dalam perusahaan belum tentu menjadi tim tetapi 
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sudah pasti menjadi kelompok yang bekerja bersama-sama. Teamwork 

mewakili suatu kesatuan nilai yang menganjurkan anggotanya untuk saling 

mendengarkan, memberikan respon yang membangun, mendukung dan 

mengapresiasi keinginan dan kesusksesan anggota team (Hu et al., 2009).   

 Menurut Gie (2000:173) efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik 

antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai oleh kerja itu. Dengan tak 

mengabaikan faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi sesuatu kerja, 

maka perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya dalam kerja itu 

terutama ditentukan caranya melakukan aktivitas yang bersangkutan. Jadi, 

efisiensi kerja pada umumnya merupakan perwujudan dari cara-cara kerja yang 

memungkinkan tercapainya perbandingan terbaik antara usaha dan hasil, yaitu 

cara-cara kerja yang efisien. 

 Kerjasama tim sangat diperlukan guna meningkatkan efisiensi kerja baik 

itu di perusahaan multinasional, swasta maupun pemerintahan. Jika perusahaan 

tidak memiliki kerjasama yang kuat antara devisi satu dengan devisi lainnya, 

maka hasil dari kerjanya tidak efisien atau tepat waktu (Rolanna, 2008:2). Oleh 

karena organisasi harus melakukan kerjasama tim guna mencapai target yang 

telah ditetapkan.    

 Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan salah satu instansi 

pemerintahan yang bergerak di bidang kesehatan. Ruang lingkup pekerjaan 

mencakup kepentingan masayarakat yang juga berkaitan dengan pelayanan jasa 

khususnya di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Pada bagian ini dibutuhkan 
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kerjasama tim yang baik antar pegawai agar hasil kinerja sesuai yang di 

harapkan. 

 Berdasarkan pra-survey yang dilakukan pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian diketahui bahwa bagian ini memiliki 26 pegawai yang setiap 

individu memiliki tugas pokok individu masing-masing tetapi memang saling 

berhubungan satu sama lain diantaranya ada yang bertugas mengelola surat 

menyurat, perlengkapan, ada yang menangani kenaikan gaji berkala dan masih 

ada beberapalagi. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada pimpinan Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu ibu Indah ternyata hasil kinerja yang 

dilakukan belum sesuai dengan standar yang di inginkan oleh pimpinan 

meskipun sudah cukup baik. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal 

diperlukan keaktifan para anggota untuk saling mencari solusi dari masalah 

yang ada. Artinya pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kerjasama tim 

sudah dilakukan dengan baik namun hasil kinerja belum baik. Disisi lain 

menurut Edmondson (1999: dalam Tarigan, dkk; 2012: 28) suatu tim dapat 

mencapai suatu kinerja tertinggi bila anggota tim secara aktif melakukan 

diskusi, banyak bertanya dan banyak mencari solusi melalui suatu eksperimen.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat tema penelitian dengan judul “PENINGKATAN EFISIENSI 

KERJA PEGAWAI MELALUI KERJASAMA TIM PADA SUB BAGIAN 

UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN KOTA 

SEMARANG” sebagai bahan tugas akhir perkuliahan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah dengan adanya kerjasama tim dapat meningkatkan efisiensi kerja 

pada sub bag umum dan kepegawaian? 

2. Apa kendala yang dialami dalam melakukan kerjasama tim? 

3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan 

kerjasama tim? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dengan adanya kerjasama tim dapat meningkatkan 

efisiensi kerja pada sub bagian umum dan kepegawaian. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam kerjasama tim.  

3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam 

melakukan kerjasama tim.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, berupa manfaat 

teoritis serta manfaat secara praktis. Adapun manfaat-manfaat sebagai berikut: 

1. Mafaat Teoritis 

 Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan 

Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan kerjasama tim dan efesiensi 

kerja. 



6 
 

 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang pentingnya 

kerjasama dalam sebuah instansi. 

b. Bagi Ka. Sub Bagian Umum dak Kepegawaian, menjadi pertimbangan 

dalam pengambilan tindakan maupun keputusan yang nantinya akan 

diambil demi mendapatkan kerjasama tim yang lebih baik. 

c. Bagi karyawan, menumbuhkan kesadaran karyawan bahwa kerjasama 

lebih baik di bandingkan dengan kerja individu sehingga nantinya dapat 

terjalin kerjasama tim yang lebih baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kerjasama Tim 

2.1.1 Pengertian Kerjasama Tim 

  Kerjasama tim atau teamwork didefisinikan oleh Scanarti (2001:dalam 

Mailisa; 2012:5) sebagai proses yang memungkinkan orang biasa untuk 

mencapai hasil yang luar biasa. Sedangkan menurut Daft (2006:463) tim adalah 

suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang berinteraksi dan 

mengoordinasi kerja mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini 

memiliki tiga komponen. Pertama, dua orang atau lebih. Kedua, orang-orang 

dalam sebuah tim memiliki interaksi regular. Ketiga, orang-orang dalam sebuah 

tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Artinya dalam suatu tim memerlukan 

beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai suatu tim. 

 Selain itu menurut Griffin (2004:134) tim adalah kelompok pekerja yang 

berfungsi sebagai satu unit, biasanya hampir tampa supervisi, untuk 

mengerjakan tugas-tugas, fungsi-fungsi, dan aktivitas yang berkaitan dengan 

pekerjaan.  

 Robbins dan Judge (2009:406) mengungkapkan tim kerja adalah usaha-

usaha individual mereka menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi 

dari pada masukan jumlah individual. Tim kerja menghasilkan sinergi positif 
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melaluli usaha yang terkoordinasi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja yang dicapai oleh suatu tim lebih baik dibandingkan kinerja per individu 

pada suatu organisasi maupun sebuah perusahaan. Menurut Allen (2004:21) tim 

kerja adalah orang yang sportif, sensitif dan senang bergaul, serta mampu 

mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim yang sangat jelas.  

 Berdasarkan pengertian tim kerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kerjasama tim adalah sebuah kumpulan individu yang terdiri dari dua orang atau 

lebih yang memiliki satu tujuan yang sama dan menghasilkan kinerja yang lebih 

baik dibandingkan dengan kerja individual.  

2.1.2 Jenis-jenis Tim 

Menurut Daft (2006:466) pembagian tim kerja di bagi menjadi 6 bagian, 

antara lain: 

1. Tim Formal 

Tim yang diciptakan oleh organisasi sebagai bagian dari struktur formal 

organisasi. 

2. Tim Vertikal  

Tim vertikal terdiri atas seorang manager dan para bawahannya dalam 

rantai komando formal organisasi. Terkadang, tim ini disebut tim 

fungsional atau tim komando. 

3. Tim Horizontal 

Tim horizontal terdiri atas karyawan-karyawan dari tingkat hierarkis yang 

hampir sama, tetapi dari bidang keahlian yang berbeda.  

4. Tim dengan Tujuan Khusus  
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Tim dengan tujuan khusus terkadang disebut dengan tim proyek, 

diciptakan di luar organisasi formal untuk mengerjakan proyek 

kepentingan atau kreativitas khusus.  

5. Tim Pemecah Masalah 

Tim ini biasanya terdiri atas 5 sampai 12 karyawan per jam dari 

departemen yang sama, yang bertemu untuk mendiskusikan cara-cara 

peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja.  

6. Tim dengan Kepemimpinan Mandiri 

Tim yang terdiri atas 5 sampai 20 pekerja dengan keterampilan lebih dari 

satu yang mengalir pekerjaan untuk menghasilkan produk atau layanan 

yang menyeluruh, sering kali diawasi oleh seorang anggota yang dipilih.  

2.1.3 Karakteristik Tim 

 Menurut Nasution (2010:220) untuk dapat dianggap sebagai tim, 

maka sekumpulan orang tertentu harus memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Ada kesepakatan terhadap misi tim 

Agar suatu kelompok dapat menjadi satu tim dan supaya satu tim 

tersebut dapat bekerja dengan efektif, semua anggotanya harus 

memahami dan menyepakati misinya. 

2. Semua anggota mentaati peraturan tim yang berlaku 

Suatu tim harus mempunyai peraturan yang berlaku, sehingga dapat 

membentuk kerangka usaha pencapaian misi. Suatu kelompok dapat 
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menjadi tim mana kala ada kesepakatan terhadap misi dan ketaatan 

terhadap peraturan yang berlaku. 

3. Ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil  

Keberadaan tim tidak meniadakan struktur dan wewenang. Tim dapat 

berjalan dengan baik apabila ada tanggung jawab serta wewenang 

dibagi dan setiap anggota diperlakukan secara adil.  

4. Orang beradaptasi terhadap perubahan  

Dalam TQM (Total Quality Management), perubahan bukan saja tak 

terelakan, tetapi juga diperlukan sekali. Sayangnya, orang umumnya 

menolak perubahan. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus dapat 

saling membantu dalam beradaptasi terhadap perubahan secara positif.  

2.1.4 Faktor-faktor Penghambat Kesuksesan Kerjasama Tim 

 Biasanya dalam suatu kelompok tidak secara otomatis dapat 

bekerjasama dengan baik. Seringkali tim tidak dapat berjalan sebagaimana 

yang diharapkan. Menurut Nasution (2010:221) ada beberapa aspek 

penghambat kesusksesan tim di antaranya sebagai berikut: 

1. Identitas pribadi anggota tim  

Sudah merupakan hal yang alamiah bila seorang ingin tahu apakah 

mereka cocok di suatu organisasi, termasuk di dalam suatu tim.  

2. Hubungan antaranggota tim  

Agar setiap anggota dapat bekerja sama, mereka harus saling mengenal 

dan berhubungan. Untuk itu, dibutuhkan waktu bagi anggota yang 
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berasal dari berbagai latar belakang tersebut agar dapat saling 

membantu dan bekerjasama. 

3. Identitas tim di dalam organisasi  

Faktor ini terdiri dari dua aspek. Pertama kesesuaian atau kecocokan tim 

di dalam organisasi. Aspek ini menyangkut apakah misi tersebut 

merupakan prioritas dalam perusahaan. Kedua, adalah pengaruh 

keanggotaan dalam tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota di 

luar tim. Aspek ini terutama sangat penting dalam gugus tugas dan tim 

proyek, di mana anggota tim itu berusaha mempertahankan hubungan 

yang telah terbina dengan rekan kerja yang bukan anggota tim.  

2.1.5 Kunci Keberhasilan Kerjasama Tim  

 Menurut Nasution (2010:222) diperlukan usaha mengatasi faktor-

faktor yang dapat menghambat kesusksesan kerjasama tim dan di butuhkan 

pula berbagai upaya agar tim dapat mencapai misi dan tujuan 

pembentukannya. Ada tiga komponen saling berkaitan yang saling 

mempengaruhi kinerja dan produktivitas suatu tim, yaitu sebagai berikut: 

1. Organisasi secara keseluruhan  

Budaya atau kultur suatu organisasi akan menentukan sikap, perilaku 

dan cara berfikir seluruh anggota organisasi dalam mencapai misi dan 

tujuan yang dipengaruhi oleh filosofi organisasi, norma, kode etik, 

system penghargaan, dan harapan dari para anggota organisasi. 
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2. Tim kerja  

Tim kerja akan mencapai kinerja dan produktivitas yang di harapkan 

apabila dilakukan dengan manajemen rapat atau pertemuan yang baik, 

adanya peranan dan tanggung jawab yang jelas, mampu melaksanakan 

manajemen konflik, adanya prosedur operasi yang jelas dan simple, 

serta pencapaian misi tim. 

3. Para individu anggota tim  

Sikap individu anggota tim harus memiliki beberapa persyaratan agar 

kinerja dan produktivitas meningkat, yaitu memiliki kesadaran diri 

untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan tim, memiliki apresiasi 

terhadap perbedaan individual, bersikap empati dan perhatian yang 

besar dalam menyelesaikan tugas masing-masing individu anggota tim.  

2.1.6 Strategi untuk Meningkatkan Kinerja Suatu Tim 

 King (dalam Nasution, 2010: 222) menganjurkan 10 strategi yang ia 

sebut Sepuluh Perintah Tim untuk meningkatkan kinerja suatu tim dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi, adalah sebagai berikut: 

1. Saling Ketergantungan 

Saling ketergantungan diperlakukan di antara para anggota tim dalam 

hal informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas, dan dukungan. Adanya 

saling ketergantungan dapat memperkuat memperkuat kebersamaan 

tim. 
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2. Perluasan Tugas  

Setiap tim harus diberi tantangan, karena reaksi atau tanggapan 

terhadap tantangan tersebut akan membentuk semangat persatuan 

(esprit de corp), kebanggaan dan kesatuan tim. 

3. Penjajaran (alignment)  

Anggota tim harus bersedia menyisihkan sikap individualisnya dalam 

rangka mencapai misi bersama.  

4. Bahasa yang Umum  

Pemimpin tim harus mengusahakan penggunaan bahasa yang umum 

karena biasanya (pemasaran, akuntansi, produksi, dan lain-lain) 

memiliki istilah teknis sendiri-sendiri.  

5. Kepercayaan dan Respek  

Dibutuhkan waktu dan usaha untuk membentuk kepercayaan dan 

respek agar setiap anggota tim dapat bekerja sama. 

6. Memperhatikan Bakat Anggota Tim  

Pemimpin yang baik harus dapat memperhatikan bakat tertentu setiapa 

anggota tim sehingga kepemimpinan dan keanakbuahan dapat di bagi 

bersama.  

7. Keterampilan Memecahkan Masalah 

Tim harus banyak menggunakan waktunya untuk membina 

kemampuan anggotanya dalam memecahkan masalah, karena masalah 

merupakan hal yang selalu dihadapi setiap organisasi. 

 



14 
 

 
 

  

8. Keterampilan Menangani Konflik        

Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam suatu 

oraganisasi. Oleh karena itu, dalam TQM dibutuhkan keterampilan 

dalam menerima perbedaan pendapat (ide, masalah dan saran 

pemecahan) dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat 

orang lain tanpa harus menyakiti hati orang yang bersangkutan.  

9. Penilaian Tindakan  

Penilaian dilakukan dengan memantau dan membandingkan apa yang 

telah dilakukan dengan pernyataan misi dan rencana tindakan yang ada. 

Rencana tindakan berisi tujuan, sasaran, jangka waktu, dan penugasan 

serta tanggung jawab setiap anggota.  

10. Penghargaan  

Kesuksesan yang dicapai suatu tim yang efektif dapat diperkuat dengan 

jalan merayakannya. 

2.2 Efisiensi Kerja 

2.2.1 Pengertian Efisisensi Kerja  

 Gie (2002:171-172) mengutarakan bahwa efisiensi adalah suatu asas 

dasar tentang perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan hasilnya. 

Perbandingan ini dapat dilihat dari 2 segi yaitu: 

1) Segi usaha : suatu kegiatan dapat dikatakan efisien kalau sesuatu 

hasil tertentu tercapai dengan usaha yang sekecil-kecilnya. 

Pengertian “usaha” dapat dikembalikan pada 5 unsur yang dapat 
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A 

B 

C 

C 

A 

B 

juga disebut sumber-sumber kerja, yakni : pikiran, tenaga, waktu, 

ruang, dan benda(termasuk uang). 

Usaha biasa Hasil tertentu 

  

Usaha lebih kecil 

Usaha terkecil 

   Gambar 2.1 Segi usaha 

    (Sumber The Liang Gie, 2000) 

Usaha huruf C adalah yang efisien karena memberikan 

perbandingan yang terbaik dilihat dari sudut usaha, yaitu paling 

sedikit sedikit mengeluarkan 5 sumber kerja untuk mencapai hasil 

tertentu yang diharapkan.  

2) Segi hasil : suatu kegiatan dapat disebut efisien kalau dengan 

sesuatu usaha tertentu memberikan hasil yang sebanyak-

banyaknya, baik yang mengenai mutunya ataupun jumlah satuan 

hasil itu. 

Hasil biasa 

Usaha tertentu      Hasil lebih besar 

      Hasil tersbesar 

  

   Gambar 2.2 Segi hasil  

   (Sumber:  The Liang Gie, 2000) 
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Hasil huruf C adalah yang efisien karena menunjukkan 

perbandingan yang terbaik ditinjaun dari sudut hasil, yaitu 

memberikan hasil yang paling besar mengenai jumlah atau 

mutunya.  

 Sedarmayanti (2001:112) efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik 

antara suatu pekerjaan yang dilakukan dengan hasil yang dicapai oleh 

pekerjaan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu 

maupun hasilnya yang meliputi pemakain waktu yang optimal dan kualitas 

cara kerja yang maksimal. Sedangkan menurut Gie (2000:173) 

mengungkapkan bahwa efisiensi kerja adalah perbandingan terbaik antara 

suatu kerja dengan hasil yang dicapai oleh kerja itu. Selanjutnya bilamana 

sesuatu kerja dianalisis, dapatlah dibedakan dalam 2 segi, yaitu intinya dan 

susunannya. Intinya ialah rangkaian aktivitas-aktivitasnya itu sendiri yang 

wujudnya mengikuti tujuan yang hendak dicapai, sedang yang dimaksud 

dengan susunannya ialah cara-cara rangkaian aktivitas-aktivitas itu dilakukan. 

 Dari beberapa pengertian efisiensi tersebut, dapat disimpulkan efisiensi 

adalah perbandingan hasil terbaik antara usaha yang dilakukan dengan suatu 

hasil yang dicapai tanpa membuang waktu, biaya dan tenaga. Sedangkan 

efisiensi kerja dapat disimpulkan bahwa efisiensi kerja adalah semua aktifitas-

aktifitas yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan 

membandingkan hasil terbaik yang di dapat. 
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2.2.2 Sumber-sumber Efisiensi Kerja 

 Menurut Sedarmayanti (2011:118) sumber utama efisiensi kerja adalah 

manusia, karena dengan akal, pikiran dan pengetahuan yang ada, manusia 

mampu menciptakan cara kerja yang efisien. Unsur efisien yang melekat pada 

manusia adalah: 

a. Kesadaran 

  Kesadaran manusia akan sesuatu merupakan modal utama bagi 

keberhasilannya. Dalam hal ini efisiensi, kesadaran akan arti dan makna 

efisien sangat membantu usaha-usaha kearah efisiensi. Efisiesni 

sesungguhnya berkaitan erat dengan soal tingkah laku dan sikap hidup 

seseorang. Artinya bahwa tingkah laku dan sikap hidup seseorang dapat 

mengarah perbuatan yang efisien atau sebaliknya. 

b. Keahlian 

  Unsur keahlian dalam efisiensi, melekat juga pada manusia. 

Keahlian manusia akan sesuatu perlu ditunjang dengan adanya peralatan, 

supaya efisiensi yang dicapai dapat lebih tinggi daripada tanpa 

menggunakan alat. Sebab keahlian tanpa disertai dengan adanya fasilitas, 

tidak mungkin dapat diterapkan guna menghasilkan sesuatu yang terbaik 

dan selancar seperti kalau disertai dengan fasilitas. 

c. Disiplin 

  Kedua unsur termasuk belum akan menjamin hasil kerja yang baik, 

kalau tidak disertai dengan unsur disiplin. Oleh karena itu dalam efisiensi 

termasuk faktor waktu, sedangkan disiplin adalah satu unsur penting dalam 
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efisiensi.Unsur disiplin sesungguhnya berkaitan erat dengan unsur 

kesadaran, sebab disiplin ini timbul juga dari kesadaran.  

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Kerja  

 Upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja tidak lepas dari beberapa 

faktor yang berpengaruh terhadapnya seperti yang di ungkapkan Lehrer dalam 

The Liang Gie (1992:15). 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi kerja itu dapat 

dikategorikan menjadi delapan jenis yaitu : 

1. Suasana kerja 

2. Lingkungan tempat bekerja  

3. Corak hasil produksi 

4. Proses atau prosedur 

5. Perlengkapan dan fasilitas 

6. Alat-alat perkakas  

7. Tataruang tempat kerja  

8. Gerak-gerik tangan dan tubuh  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi untuk penelitian ini adalah Pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Semarang Jalan Pandanaran nomor 79 

Semarang. 

3.2 Objek Penelitian  

 Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang 

ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Peneliti dapat mengamati secara 

mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat 

(place) tertentu (Sugiyono, 2007:215). Objek penelitian ini adalah mengenai 

kerjasama tim yang dilakukan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, apakah dapat lebih efisien di bandingkan dengan 

tidak melakukan kerjasama. 

3.3 Jenis Sumber Data 

 Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat 

kualitatif. Menurut Soeratno dan Arsyad (1999:70) observasi statistik yang 

bersifat kualitatif merupakaan serangkaian observasi di mana tiap observasi 

yang terdapat dalam sampel tergolong dalam salah satu dari kelas-kelas yang 



20 
 

 
 

eksklusif secara bersama-sama (mutually exclusive) dan yang kemungkinannya 

tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka.   

 Data kualitatif yang didapat dalam penelitian ini adalah data dari hasil 

wawancara dan pengamatan secara langsung pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pengamatan dilakukan dengan 

cara melihat dan mendengarkan kinerja pegawai secara langsung, sedangkan 

wawancara dengan bertanya kepada pihak yang bersangkutan yaitu pimpinan 

dan pegawai pada bagian tersebut untuk dapat memberikan informasi yang di 

butuhkan oleh peneliti.   

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: 

a. Observasi  

  Menurut Soeratno dan Arsyad (1999:89) metode observasi adalah 

cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat 

dan sistematik. Secara umum observasi yang dilakukan di bedakan menjadi 

dua yaitu: observasi dengan partisipasi dan tanpa partisipasi. Observasi 

dengan partisipasi berarti pengamat ikut menjadi partisipan. Sedang 

observasi tanpa partisipasi berarti pengamat bertindak sebagai 

nonpartisipan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi dengan 

partisipasi ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara 

langsung dan mendapatkan gambaran yang sebenarnya pada Sub bagian 

Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

b. Wawancara  



21 
 

 
 

  Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden Soeratno 

dan Arsyad (1999:92). Dalam melakukan wawancara terdapat proses 

interaksi antara pewawancara dengan responden. Karena sifatnya yang 

“berhadap-hadapan”, maka pemberian kesan baik terhadap responden 

mutlak diperlukan. Wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Kesehatan 

pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Dokumentasi 

  Menurut suharsimi (2006:231) metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya. Teknik ini dilakukan untuk menunjang keperluan kelengkapan 

data, agar data yang di dapat lebih valid lagi.  

3.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif, menurut Nazir (2009:54) metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atu lukisan secara sistematis, faktual dak akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.  

 Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan pada 

saat berada di lapangan sampai seluruh data yang diperoleh cukup. Uraian yang 
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ada dalam metode deskriptif ini lebih banyak bersifat observasi dan wawancara.  

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif sehingga nantinya akan di 

uraikan secara diskriptif.  

 Data dari hasil wawancara, dan observasi langsung nanti akan 

dirangkum kembali, untuk memisahkan data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Sehingga nantinya data yang diolah lebih terfokus, sesuai dengan 

yang dibutuhkan peneliti.  

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif ini adalah penarikan 

kesimpulan. Sehingga nantinya penarikan kesimpulan ini dapat menjawab 

masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum DKK Semarang 

4.1.1 Gambaran Lokasi 

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung Jawab menjalankan kebijakan 

Pemerintah Kota Semarang dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kota 

Semarang berlokasi di Jalan Pandanaran nomor 79, Semarang 50241. 

4.1.2 Kedudukan 

Kedudukan Dinas Kesahatan Kota Semarang, yaitu: 

1. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah. 

2. Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

4.1.3 Visi dan Misi 

1. Visi 

Dalam mewujudkan gambaran masyarakat Kota Semarang di masa depan 

maka Dinas Kesehatan Kota memiliki Visi “Terwujudnya Masyarakat Kota 

Semarang yang Mandiri untuk Hidup Sehat”. 
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Visi tersebut mengandung filosofi pokok yang akan dilaksanakan 

perwujudannya, yaitu kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 

Kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu, masyarakat, 

pemerintah dan swasta. Apapun peran yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa 

kesadaran individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan 

mereka, hanya sedikit hasil yang akan dapat dicapai. Perilaku masyarakat kota 

Semarang yang mandiri untuk hidup sehat diharapkan adalah yang bersifat proaktif 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Di samping itu semua 

lapisan masyarakat di Kota Semarang juga mempunyai akses dan mampu 

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. 

2. Misi 

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran 

organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kota Semarang, yang bertanggung jawab 

secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kota 

Semarang. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yang diemban oleh 

seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi 

pemerintahan, yaitu: 

1) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, 

2) Memberdayakan masyarakat untuk memiliki kemauan dan kemampuan 

hidup sehat. 
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4.1.4 Sejarah Perusahaan 

Tahun 1968 diselenggarakan seminar kesehatan tentang perlunya 

pembentukan Balai Pengobatan dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak BKIA) yang 

berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang. 

Untuk mengkoordinir BP dan BKIA yang berada di wilayah Kotamadya 

Semarang, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, 

dibentuk suatu Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamadya Dati II Semarang. Pada tahun 

1973, BP dan BKIA tersebut diubah menjadi Puskesmas yang mempunyai tugas 

melakukan pencegahan penyakit menular seperti TBC, Cholera, Thypus, dan 

memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 5 Th 1974 Jo. SK Mendagri No. 363 Th. 

1977 dan Instruksi Mendagri No. 2 th. 1980, dan Perda No. 2 th. 1983, maka 

dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinkes Kotamadya Daerah 

Tk. II Semarang. 

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan 

berbagai peraturan menyangkut penataan kelembagaan yang bertugas memberikan 

pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, seperti Kepmendagri No 39 Th 1992 

tentang Pedmonan Organisasi Dinas Daerah dan Kepemendagri No. 21 Th. 1994 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Sehingga dilakukan 

peninjauan kembali Perda Kotamadya Dati II Semarang tentang SOTK Dinkes.  
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Demikian seterusnya hingga bergulir era desentralisasi yang ditandai 

dengan diterbitkan UU No 2 th 1999 diperbarui UU No. 32 th 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan Kota Semarang menjadi salah satu Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 2 Tahun 2001 c.q Surat Keputusan Walikota Nomor 061.1/172 

tahun 2001.  

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Walikota Semarang melalui Sekretariat Daerah 

Kota Semarang.  

4.1.5 Susunan Organisasi 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DKK  

(Sumber Dinas Kesehatan Kota Semarang) 
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Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang terdiri dari: 

1) Kepala Dinas 

2) Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar 

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 

3. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Perbekalan Kesehatan 

4) Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari: 

1. Seksi Pencegahan Penyakit 

2. Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang 

3. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung 

5) Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan dan Kesehatan Lingkungan, terdiri 

dari: 

1. Seksi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan 

2. Seksi Penyehatan Air, Tempat-Tempat Umum dan Kesehatan Lingkungan 

3. Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Kesehatan 

6) Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari: 

1. Seksi Kesehatan Ibu dan Usia Lanjut 

2. Seksi Anak dan Remaja 

3. Seksi Gizi 
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7) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, terdiri dari: 

1. Pusat Kesehatan Masyarakat 

2. Instalasi Farmasi 

3. Laboratorium Kesehatan 

8) Kelompok Jabatan Fungsional 

4.1.6 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang antara lain: 

1) Perumusan kebijakan Teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang 

kesehatan. 

2) Pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan 

(promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan, dan 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. 

3) Pembinaan operasional, pengurusan tata usaha termasuk pemberian 

rekomendasi dan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Walikota. 

4) Pembinaan pengendalian teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar 

dan upaya kesehatan rujukan, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

5) Penetapan angka kredit petugas kesehatan. 

6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknik Dinas. 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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4.2 Hasil Penelitian    

4.2.1 Kerjasama Tim dan Efisiensi Kerja Pegawai di Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

Setiap organisasi menginginkan hasil kinerja yang lebih efisien 

karena itu dibentuklah sebuah tim-tim untuk mendapatkan hasil yang lebih 

optimal. Begitu juga dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Umpeg) 

sebagai bagian dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, pembentukan tim-tim 

ini dilakukan agar memberikan hasil yang lebih optimal. Sebuah tim 

tentunya memiliki hubungan yang baik antara satu dengan yang lain agar 

tidak mengganggu hasil kinerja nantinya. Latar belakang pendidikan 

pegawai yang ada di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian beraneka ragam 

dari lulusan SD, SLTP, D-III, S1, dan S2.   

Setiap pegawai tentunya memiliki perannya masing-masing sebagai 

bagian dari sebuah anggota tim. Begitu juga dengan Sub Bagian Umum dan 

kepegawaian juga memiliki tim-tim yang mengelola tugas mereka masing-

masing seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Tim kerja Sub Bagian Umum dan Kepewaian  
NO  TIM KERJA JUMLAH 

PEGAWAI 

1. Ka. Sub Bag. Umpeg 1 

2. Analisis kepegawaian  1 

3. Dokter gigi Madya  1 

4. Pengadministrasi umum 6 

5. Pengelola barang 3 

6. Pengelola data kepegawaian  6 

7. Pengemudi 3 

8. Penjaga malam 2 

9. Tenaga administrasi 2 

10. TPHL 1 

JUMLAH 26 

(Sumber data : Data Pegawai Dinas kesehatan kota Semarang) 

Melihat dari data tabel 4.1 tim kerja terbagi menjadi beberapa 

kelompok, pembagian tugas ini dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan 

nantinya dapat terselesaikan dengan baik dan lebih efisien tentunya.  Dalam 

sebuah tim kerja setiap anggota harus mendapat pengakuan dari bagiam tim 

tersebut tanpa melihat sebesar apa pekerjaan yang dilakukannya dalam 

kelompok tersebut. Selama individu tersebut membantu jalannya pekerjaan 

dan memperlancar jalannya pekerjaan akan tetap diakui sebagai bagian tim 

tersebut.  Terlihat dari tabel 4.1 meskipun hanya sebagai penjaga malam 

atau sebagai pengemudi mereka tetap mendapat pengakuan sebagai bagian 

dari tim kerja tersebut. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Indah (56) 

menyatakan bahwa jumlah pegawai yang ada di Sub Bagian umum dan 

Kepegawain berjumlah 26 pegawai termasuk pengemudi dan penjaga 

malam.  

“…. Jumlah pegawai yang ada disini itu berjumlah 26 pegawai 

termasuk sopir dan yang jaga disini, sopir juga bagian dari sini 



31 
 

 
 

soalnya kalau ada rapat di luar mereka yang mengantarkan 

ketujuan….” (sumber data: wawancara dengan Ibu Indah (56), Ka. 

Sub bag. Umpeg 1 Maret 2015) 

Hal ini membuktikan dalam sebuah tim memang harus ada 

pengakuan satu sama lain. Menurut Nasution (2010:221) salah satu 

penghambat kesuksesan tim adalah identitas anggota tim, ini artinya jika 

salah astu anggota dari tim tidak diakui akan memhambat kinerja dalam 

sebuah tim tersebut. Dengan mengakui setiap anggota yang ada akan 

memberikan kelancaran bekerja dan kesuksesan pada tim tersebut. 

Ada beberapa hal untuk dapat meningkatakan kerjasama tim dalam 

sebuah organisasi. Begitu juga dengan apa yang dilakukan pada Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian, diantaranya adalaah:  

1. Disiplin kerja 

Displin kerja yang diterapakan pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegaiwaian sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan 

dengan yang di ungkapakan Ibu Indah (56): 

“…. Kalau tingkat kedisiplinan sudah ada aturannya, harus sesuai 

dengan aturan yang berlaku….” (sumber data: wwancara dengan Ibu 

Indah (56), Ka. Sub Bag. Umpeg 23 Juni 2015) 

Artinya dalam bekerja mereka harus sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Sehingga dalam bekerja pegawai tidak bertindak seenaknya sendiri 

yang nantinya dapat menghabat kesuksesan dalam sebuah tim. Dengan 

mengedepankan kedisiplinan seperti ini akan memberikan efisiensi kerja 
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dalam sebuah tim karena mereka bertanggung jawab dengan apa yang 

dikerjakan.     

2. Menjalin hubungan yang baik dalam satu tim 

Hubungan yang terjalin dalam sebuah anggota harus baik agar dapat 

memperlancar kinerja dan mendapatkan hasil yang optimal. 

“…. Hubungan dengan pegawai lain harus baik, itu mutlak dengan 

diluar anggota juga harus baik. Yang namanya satu instansi itu harus 

ada koordinasi dalam arti harus bekerjasama dan koordinasi yang 

baik….”  (Sumber data: wawancara dengan Bapak Hari (39), 

Tenaga administrasi 22 Juni 2015)  

“…. Hubungan yang terjalin dengan bawahannya juga harus baik 

karena jabatan amanah kan… sekarang kita mengedepankan 

kebersamaan….” (sumber data: wawancara dengan Ibu Indah (56), 

Ka. Sub Bag. Umpeg 23 Juni 2015) 

Dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hari (39) memang 

harus terjalin hubungan yang baik dan koordinasi yang baik agar nantinya 

dapat bekerja secara maksimal tanpa ada rasa beban yang dapat 

mengganggu kinerja antara pegawai satu dengan yang lainnya. Selain itu 

ungkapan yang diberikan oleh Ibu Indah (56) mempertegas bahwa 

hubungan pemimpin dengan bawahanya juga harus baik agar dalam bekerja 

juga dapat nyaman. Artinya hubungan yang terjalin dalam Sub Bagian 

umum dan Kepegawaian terjalin dengan baik. Dari observasi yang 

dilakukan terlihat memang hubungan yang terjalin dalam organisasi 

tersebut baik, mereka saling berbincang dan bercanda gurau antara satu 

sama lain di waktu senggang kerja mereka.  
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3. Saling membantu sesama anggota tim  

Kerjasama yang baik dalam sebuah tim apabila mereka saling 

membatu satu sama lain agar dapat meneyelesaikan tugas pekerjaan mereka. 

Apabila dalam pengerjaan mereka membutuhkan bantuan teman satu tim 

harus siap membantunya. 

“…. Selama ada waktu siap membantu dan tugas kita sudah selesai, 

walaupun itu bukan porsi saya tapi kalu dibutuhkan tenanga atau 

pikiran kita siap membantu….” (sumber data: wawancara dengan 

Bapak Hari (39), Tenaga administrasi 22 Juni 2015)  

Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sudah membuktikan dari 

hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Hari (39) 

mengatakan akan membantu saat dibutuhkan baik tenaga maupun pikiran 

selama sudah meneyelesaikan tugasnya sendiri. Dari observasi lapangan 

yang dilakukan oleh penulis bahwa apabila dalam sesama anggota tim 

memanggil untuk meminta bantuan mereka akan datang menghampiri dan 

membantu selama mereka dapat membantu mengerjakan. Tetapi ketika 

mereka kurang paham dengan apa yang dimintakan bantuan maka akan 

meminta bantuan teman lain untuk membantunya. Artinya apabiala dalam 

dimintai bantuan mereka kurang paham mereka tidak akan mengerjakan 

karena tidak ingin merusak pekerjaan temannya. Sesuai dengan King 

(dalam Nasution, 2010:222) untuk meningkatkan kinerja suatu tim 

diantaranya adalah saling ketergantungan dan bersedia menyisihkan sikap 

individualnya. 
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4. Pengadaan rapat secara rutin    

Pengadaan rapat dalam sebuah organisasi dilakukan agar dapat 

menegevaluasi hasil kinerja masing-masing. Rapat juga sebagai sarana 

untuk menginformasikan suatu hal dan sebagai sarana untuk berdiskusi 

bersama. 

“…. Rapat intern umpeg bisa dibilang 3 bulan sekali, misal ada 

informasi yang harus diberitahukan nanti akan dikumpulkan….” 

(sumber data: wawancara dengan Bapak Hari (39), Tenaga 

administrasi 22 Juni 2015) 

Pengadaan rapat yang dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian dilakukan tiap 3 bulan sekali. Rapat dilakukan untuk 

memberikan informasi baru kepada anggota. 

5. Adanya perluasan tugas tambahan  

Biasanya pimpinan akan memberikan tugas tambahan kepada 

bawannya tetapi memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan 

tidak melenceng dari pekerjaan yang dikerjakan. 

6. Kegiatan wisata bersama 

Kegiatan ini dilakukan untuk memeupuk rasa kebersamaan antar 

sesama anggota. Kegiatan berwisata juga sebagai bentuk jalan untuk 

merayakan atas kinerja tercapainya kesuksesaan kinerja mereka.   

“ …. Ada kegiatan tiapa taun, outbond namanya. Kamarin baru saja 

dari jogja….” (sumber data: wawancara dengan Bapak Hari (39), 

Tenaga administrasi 22 Juni 2015)  
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Dengan melakukan kegiatan refresing setelah bekerja, akan 

memberikan rasa yang lebih santai dana segar kembali sebelum mereka 

melakukan rutinitas kerja mereka kembali. Selain itu dengan melakaukan 

kegiatan bersama seperti itu akan menumbuhkan rasa kebersamaan antar 

sesama anggota. Melihat dari hasil wawancara dengan Bapak Hari (39) 

mereka melakukan agenda tiap satu tahun sekali yang biasanya disebut 

outbound. Rasa kebersamaan antar anggota itu penting agar dalam bekerja 

mereka juga nantinya akan merasa nyaman sesuai dengan yang di 

ungkapakan pimpinan mereka Ibu Indah (56) sebelumnya.   

Untuk memperoleh hasil yang optimal Sub Bag Umpeg juga 

membagi tugas pada masing-masing individu sesuai dengan peraturan 

Walikota Semarang No.26 Tahun 2008 Pasal 11  bahwa Sub Bag Umpeg 

harus menjalankan tugas-tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal 

ini membuat pimpinan harus mambagi pekerjaan agar dapat tercapainya 

tugas yang diberikan. 

Sesuai pasal 11 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan 

kepegawaian; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran  di bidang umum dan kepegawaian; 

c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum 

dan kepegawaian; 
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d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan 

sarana prasarana kantor; 

e. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

f. Menyiapkan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan 

dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan; 

g. Menyiapkan bahan dan menghimpun Peraturan Perundangan bidang 

Kesehatan; 

h. Menyiapkan bahan menghimpunan dan pengolahan data dan informasi 

Dinas Kesehatan; 

i. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

j. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional; 

k. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan 

kepegawaian; 

l. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian 

di bidang umum dan kepegawaian; 

m. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan 

kepegawaian; 

n. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian 

o. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian umum 

dan Kepegawaian; dan 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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Melihat banyaknya tugas yang harus dikerjakan di Sub Bag. Umpeg, 

pembagian tugas kepada masing-masing individu dilakukan agar dapat 

mencapai sasaran kerja/ tugas-tugas yang diberikan.  

“…. Pembagian tugas yang menentukan Ka. Sub Bag. Umpeg, 

Cuma begini dasar untuk menetapkan uraian tugas melihat yang 

sudah dilalui/ di pegang sebelumnya. Sehingga tinggal membuat 

uraian tugas….” (Sumber data: wawancara dengan Bapak Hari (39), 

Tenaga Administrasi 22 Juni 2015) 

 

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hari (39) 

dalam pembagian tugas yang menentukan adalah pimpinan mereka tetapi 

dalam menempatkan pegawainya pimpinan tidak asal. Artinya pimpinan 

juga melihat dari latar belakang pegawainya itu sendiri, apakah sebelumnya 

mereka sudah pernah menangani hal tersebut apa belum pernah sama sekali. 

Sehingga dalam penempatannya nanti pegawai yang ditempatkan sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Apabila dalam penenampatan 

tersebut tidak memperhatikan keahlian yang dimiliki sebelunya maka akan 

mengganggu dan menghambat kinerja. Penempatan tugas pegawai bisa 

melihat tabel 4.1.  

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap individu mempunyai 

pekerjaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan melihat 

banyaknya tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah 

tersebut. Untuk menegetahui lebih jelas penulis melakukan wawancara 

dengan Ka. Sub Bag. Umpeg dan juga salah satu pegawi bawahannya.  

“…. Masing-masing pegawai mempunyai tupoksi sendiri tapi tidak 

menutup kemungkinan misal pegawai lain membutuhkan tenaga dan 

pikiran kami siap membantu….” (sumber data: wawancara dengan 

Bapak Hari (39), Tenaga administrasi 22 Juni 2015) 
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“…. Semua temen-temen yang ada di sini mempunyai tupoksi 

sendiri-sendiri, karena gak mungkin tupoksi bu mami saya kerjakan 

karena setiap hari harus tertulis kinerja ibu apa saja…. Tetapi kadang 

ada tambahan darai kepala, sekertaris atau dari ibu tidak apa-

apakan….” (sumber data: wawancara dengan Ibu Indah (56), Ka. 

Sub bag. Umpeg 23 Juni 2015) 

   

Melihat dari hasil wawancara dengan Bapak Hari (39) dan juga Ibu 

Indah (56) setiap individu memang sudah memiliki tugas pokok masing-

masing yang harus dikerjakan dan dipertanggung jawabkan. Disisi lain tidak 

menutup kemungkinan bahwa setiap pegawai terkadang mendapatkan tugas 

tambahan. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No.26 

Tahun 2008 Pasal 11 bahwa: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap pegawai tentunya harus 

siap menerima tugas tambahan yang nantinya dibererikan kepada mereka. 

4.2.2 Kendala-kendala yang dialami dalam melakukan kerjasama tim   

Dalam melakukan kerjasama di dalam sebuah tim tentunya 

mengalami banyak sekali kendala yang menyebabkan pekerjaan nantinya 

kurang optimal dalam pengerjaannya. Begitu juga dengan yang dialami 

pada Sub Bag. Umpeg. Wawancara kemudian dilakukan kepada Bapak Hari 

(39) dan Ibu Indah (56) untuk mengetahui kendala yang biasanya dialami. 

Diantaranya adalah:  

1. Miss komunikasi  

“…. Kalau saya lihat kendala yang dialami biasanya, misal gini 

kadang pimpinan mintanya a,b.c.d tapi perintahnya hanya a. 

pekerjaanya kan jadinya gak maksimal. Ternyata kita harus 

menerjemahkan sendiri padahal perintahnya cuma a….” (sumber 

data: wawancara dengan Bapak Hari (39), 22 Juni 2015)  
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Dapat dilihat dari wawancara tersebut adanya mis komunikasi antara 

pimpinan dengan bawahannya. Hal ini terjadi karena kurangnya 

pemahaman dari bawahannya kepada pimpinan. Selain itu juga pimpinan 

juga kurang memberikan penjelasan atas tugas yang diberikan kepada 

bawahannya.  Dengan melihat hal ini pekerjaan yang nantinya dikerjakan 

tidak dapat menghasilkan pekerjaan yang optimal. Selain itu miss 

komunikasi juga sering terjadi antar pegawai misal ketika ada sebuah 

pegawai yang tidak hadir tetapi pekerjaan harus segera dikerjakan sehingga 

pekerjaan diberikan temannya dan harus dikerjakan. Tetapi dalam 

pelaksanaanya temannya tidak mengetahui pekerjaan apa yang harusnya 

dikerjakan karena hanya disuruh mengerjakan pekerjaan pegawai yang 

sedang sakit tadi. Sehingga terjadi miss komunikasi karena tidak 

memberikan informasi pekerjaan penting apa yang harusnya dikerjakan.    

2. Terjadi hal-hal yang tidak terduga   

“…. Pekerjaan harus segera diselesaikan ternyata pimpinan sedang 

rapat keluar padahal pekerjaan harus segera tindak lanjut….” 

(sumber data: wawancara dengan Bapak Hari (39), 22 Juni 2015)  

Melihat dari wawancara Bapak Hari (39) pekerjaan juga dapat 

terhambat oleh adanya hal-hal yang tidak terduga. Dengan adanya hal 

seperti itu pegawai harus menunggu sampai pemimpin selesai melakukan 

rapat. Hal ini juga memhambat pekerjaan yang harusnya sudah dapat 

terselesaikan harus menunngu beberapa waktu lagi. 

3. Perbedaan pendapat antar pegawai  
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“…. Kadang terjadi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan 

pekerjaan, ya nanti kita menjelaskan dengan baik tupoksi masing-

masing….” (sumber data: wawancara dengan Bapak Hari (39), 22 

Juni 2015)  

Perbedaan pendapat kadang juga terjadi di Sub Bag. Umpeg karena 

kadang mereka juga merasa kalau pekerjaan yang di kerjakan berbeda 

dengan yang lainnya. Untuk menyikapi hal tersebut mereka harus 

menjelaskan bahwa yang dikerjakan sudah sesuai dengan tugas mereka. 

4. Tata ruang dan fasilitas kantor kurang memadahi  

“….Kalau untuk mengenai fasilitas saya rasa kurang ya, komputer 

juga kok pakainya laptop. Harusnya ada komputer kusus 

penyimpanan, mesin poto copy juga beleum ada….” ( sumber data: 

wawancara dengan Bapak Hari (39), 22 Juni 2015)  

“…. Untuk tata ruang kantor saya rasa kurang memenuhi, apalagi 

puskesmas pandanaran kan gabung jadi satu kan….” (sumber data: 

wawancara dengan Ibu Idah (56), 22 Juni 2015) 

Dalam melakukan kerjasama tim untuk mendapatkan hasil yang 

optimal memang tata ruang dan fasiltitas kantor juga mempengaruhi kinerja 

pegawai. Melihat dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hari (39) 

dan Ibu Indah (56) pada Sub Bag. Umpeg terlihat memang tata ruang dan 

fasilitas dalam kantor kurang memadahi. Hal ini sesuai dengan gie 

(1992:15) salah satu yang mempengaruhi efisiensi kerja adalah tata ruang 

kantor dan juga fasilitas. Apabila kerjasama tim yang dilakukan sudah baik 

namun tata ruang dan fasilitas kantor kurang memadahi akan tetap 

mengganggu jalannya kinerja pegawai sehingga tidak dapat memberikan 

efisiesi kerja yang optimal. 
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4.2.3 Cara mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan 

kerjasama tim 

Dengan adanya kendala-kendala yang terjadi saat melakukan kinerja 

yang dapat menghambat kesuksesan sebuah tim di Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kendala 

yang terjadi, diantaranya adalah:   

1. Melakukan komunikasi yang lebih inten lagi kemudian adanya 

pembuatan BBM Group, dengan berkembangya teknologi komunikasi 

para pegwai mempunyai ide untuk membuat BBM group ini. Melalui 

BBM group ini para pegawai dapat memberikan informasi maupun 

mendapatkan informasi yang terbaru sehingga nantinya dapat 

mempermudah komunikasi antar pegawai apabila tidak dapat bertatap 

muka.  

2. Mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga apabila terjadi. 

3. Memberikan penjelasan secara sopan ketika sedang terjadi perbedaan 

pendapat. 

4. Pembuatan rencana anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana 

yang masing kurang dalam kantor. 

4.3 Pembahasan 

Hasil penelitian yang dilakukan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, menunjukan bahwa kerjasama tim yang 

dilakukan masih kurang bagus karena masih mengalami kendala dalam bekerja. 

Disisi lain tingkat efisiensi kerja yang dilakukan sudah bagus karena dengan 
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adanya pembagian tugas tiap individu sehingga dapat mengemat tenaga dan 

waktu. Selain itu, Robbins dan Judge (2008:466) mengungkapkan tim kerja 

adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja yang 

lebih tinggi dari pada jumlah masukan individual. 

Menurut Nasution (2010:221) ada beberapa aspek penghambat 

kesuksesan tim diantaranya adalah identitas anggota tim, hubungan antar 

anggota tim, identitas tim di dalam organisasi. Dalam aspek ini yang dilakukan 

di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sudah baik terlihat dari wawancara 

sebelumnya yang menyatakan hubungan dengan pegawai lain baik dan sikap 

saling membantu antar pegawai. Masih adanya kendala yang terjadi pada saat 

proses bekerja diantaranya adalah mis komukinasi, perbedaan pendapat antar 

pegawai, kurangnya perlengkapan kantor. Meskipun dalam menjalin hubungan 

dan sikap tolong menolong yang dilakukan baik tetapi ketika pada saat proses 

melukan kerjasam tim dalam bekerja masih mengalami kendala dapat diartikan 

bahwa proses kerjasama tim masih kurang baik. 

Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran yang sesuai dengan yang 

di ungkapkan King (dalam Nasution, 2010:222) Pertama tentang perluasan 

tugas, hal ini berkaitan denga penambahan tugas yang diberikan oleh pimpinan. 

Dengan adanya tugas tambahan ini pegawai akan mendapatkan tantangan, 

sehingga akan memeberikan reaksi atau tanggapan terhadap tantangan tersebut 

yang membentuk semangat persatuan, kebanggaan dan kesatuan tim. Kedua 

keterampilan menangani konflik yang berkaitan dengan perbedaan pendapat 

yang terjadi pada saat melakukan kinerja. Oleh karena itu, dibutuhkan 
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keterampilan dalam menerima perbedaan pendapat (ide, masalah dan saran 

pemecahan) dan menyampaikan ketidak setujuan terhadap pendapat orang lain 

tanpa menyakiti hati orang yang bersangkutan.  

Untuk mengurangi kendala-kendala yang terjadi ada berapa langkah 

yang diambil oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diantaranya adalah: 

1. Pembuatan BBM Group, dengan berkembangya teknologi komunikasi 

para pegwai mempunyai ide untuk membuat BBM group ini. Melalui 

BBM group ini para pegawai dapat memberikan informasi maupun 

mendapatkan informasi yang terbaru sehingga nantinya dapat 

mempermudah komunikasi antar pegawai apabila tidak dapat bertatap 

muka. BBM group ini juga berfungsi ketika ada pegawai yang tidak 

dapat hadir tetapi pekerjaanya harus segera diselesaikan, maka lewat 

bbm group ini pegawai akan memeberikan informasi sehingga dapat 

diketahui pekerjaan yang harus segera di handle. Nantinya pegawai 

lain akan berdiskusi siapa yang nantinya akan menghandle  pekerjaan 

tersebut.   

2. Mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga apabila terjadi. Misal ketika 

ada surat yang harus segera di disposisi oleh pimpinan tetapi pimpinan 

sedang tidak ada di tempat, tetapi surat harus segera di disposisi agar 

segara dapat di proses. Sehingga surat ini akan diwakilkan kepada 

pegawai yang sudah di tunjuk oleh pimpinan Ka. Subag untuk segera 

mendisposisikan agar surat tersebut agar dapat di proses selanjutnya.   
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3. Memberikan penjelasan yang sopan ketika terjadi perbedaan pendapat 

antar pegawai. Hal ini dilakukan agar dapat tetap menjaga hubungan 

yang harmonis. Sehingga dapat meminimalisir perselisihan didalam 

internal sebuah organisasi. Seandainya terjadi perselisihan didalam 

organisasi maka akan dapat menggangu proses bekerja.  

4.  Pembuatan rencana anggaran baru untuk melengkapi sarana dan 

prasarana yang masing kurang dalam kantor. Pembuatan rencana 

anggaran baru ini dilakukan segera apabila ada kekurangan peralatan 

dan perlengkapan kantor seperti kertas HVS. Pimpinan Ka Sub Bag 

akan memeberikan arahan agar membuat rencana anggaran tersebut 

agar dapat segera membeli barang tersebut, sehingga aktivitas kantor 

dapat berjalan lancer lagi.   
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BAB V 

PENUTUP  

 

4.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Kerjasama 

Tim untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja Pegawai Pada Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Semarang dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kerjasama tim yang dilakukan di Sub Bagian Umum dan 

kepegawaian masih dikatakan belum maksimal karena masih 

mengalami kendala-kendala saat bekerja. Disisi lain tingkat efisiensi 

kerja yang dilakukan sudah baik karena dengan adanya pembagian 

tugas yang dilakukan sehingga dapat menghemat tenaga dan waktu. 

2. Masih terdapat beberapa kendala yang dialami dalam proses 

kerjasama tim diantaranya: miss komunikasi, terjadi hal-hal yang 

tidak terduga, perbedaan pendapat dan juga fasilitas yang kurang 

memadahi dalam kantor.  

3. Dengan mengetahui kendala-kendala yang biasanya terjadi ada 

beberapa langkah yang diambil untuk dapat meningkatkan kerjasama 

tim diantanya: pembuatan BBM group, mengantisipasi kejadian yang 

tak terduga, memberika penjelasan yang sopan, pembuatan anggaran 

baru.  
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4.2 Saran 

Saran yang dapat di berikan setelah melakukan penelitian di Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Semarang, yaitu: 

1. Bagi Mahasiswa, agar dapat memahami pentingnya sumber daya 

manusia yang berkaitan dengan kerajasama tim dan efisiensi kerja.  

2. Kepada Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diharapkan dapat 

meningkatkan kerjasama tim agar dapat memberikan hasil yang lebih 

baik lagi. 

3. Kepada karyawan diharapakan agar dapat menjalin kerjasama yang 

lebih baik lagi, baik dengan atasannya maupun antar pegawai lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

DAFTAR PUSTAKA  

 

Anif. 2014. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan Kerjasama Tim dan lingkungan 

Kerja Terhadap Kepuasan kerja Karyawan Pada Cv. Kico collection 

Kudus. Skripsi Fakultas Ekonomi Unnes. Semarang. Dipublikasikan. 

Daft, Richard L. 2003. Manajemen. Jakarta: Erlangga.  

_____________ 2006. Management Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.   

Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty 

Yoyakarta. 

_____________ 1992. Cara Bekerja Efisien. Yogyakarta: Liberty.  

Griffin, Ricky. 2004. Manajemen. Jakarta: Erlangga.  

Mailisa, Husnaina Safitri. 2012. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kerjasama Tim 

dan Gaya Komunikasi Terhadapa Kepuasan Kerja Serta Dampaknya 

Terhadap Kinerja Pegawai pada Serketariat daerah kota Sabang”.  Jurnal 

Ilmu Manajemen Pascasarjana Uneversitas Syiah Kuala Vol. 1 No. 2; 

November 2012.  

Nasution, M . N. 2010. Manajemen Mutu Terpadu. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Nazir, Moh. 2009. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.  

Poernomo, Eddy. 2006. “Pengaruh Kreativitas dan Kerjasama Tim Terhadap 

Kinerja Manajer Pada PT. Jesslynk Cakes Indonesia Cabang Surabaya”. 

Jurnal Ilmu-ilmu Ekonomi Vol.6 No.2; September 2006:102-108.  

Robbins, Stepen P & Judge, Timothy A. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta: 

Salemba Empat.  

___________________________________ 2009. Perilaku Organisasi. Jakarta: 

Salemba Empat. 



48 
 

 
 

Rolanna, Dina. 2008. Analisis Hubungan Kerjasama Tim untuk Meningkatkan 

Efisiensi Kerja. [Online] : Diambil tanggal 29 Maret 2015. 

Sedarmayanti. 2001. Tata Kerja dan Produktifitas Kerja. Bandung: CV Mandar 

Maju. 

Soeratno & Lincolin Arsyad. 1988. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: UPP AMP 

YKPN. 

Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar.  

Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. 

Tarigan, Harapan, dkk. 2012. “ Pengetahuan Individu dan Pengembangan Kerja 

Tim Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan Di Kawasan Industri MM 

2100 Cikarang, Bekasi”. Jurnal Manajemen dan kewirausahaan Vol. 14, 

No.1;Maret 2012: 23-42. 

   

 

 

 



49 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

I. Pedoman wawancara untuk pegawai : 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara jelas identitas pegawai lain, dan 

apakah mereka merasa cocok dengan pekerjaanya? 

2. Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan pegawai lain? 

3. Apakah hubungan dengan di luar tim kerja  ini terjalin dengan baik? 

4. Kebiasaan/budaya apakah yang biasanya Bapak/Ibu lakukan dalam 

organisasi untuk mencapai misi dan tujuan organisasi? 

5. Apakah didalam organisasi selalu mengadakan rapat secara rutin? 

6. Apakah Bapak/Ibu sudah merasa menjalankan tugas sesuai dengan 

tugasnya? 

7. Apakah Bapak/Ibu saling bergantung antara satu dan yang lain, dalam 

melakukan pekerjaan? 

8. Apakah Bapak/Ibu juga mendapatkan tambahan pekerjaan? 

9. Apakah Bapak/Ibu saling membantu jika ada yang meminta bantuan dalam 

hal pekerjaan? 

10. Apakah komunikasi yang dilakukan antar pegawai berjalan dengan baik? 

11. Apakah Bapak/Ibu saling mempercayai dan menghormati dengan pegawai 

lain? 

12. Apakah Bapak/Ibu sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya? 
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13. Seandainya terjadi permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan, 

bagaimana cara Bapak/ibu menyelesaikannya? 

14. Jika terjadi perbedaan pendapat bagaimana cara menyelesaikannya? 

15. Apakah yang dilakukan Bapak/Ibu sudah sesuai dengan misi/sasaran kinerja 

yang sudah disepakati? 

16. Apakah ada kegiatan/ acara (wisata) untuk memperkuat ikatan antar 

pegawai sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai? 

17. Apakah keahlian yang dimiliki Bapak/Ibu sudah di tunjang dengan fasilitas 

yang ada? 

II. Pedoman wawancara untuk Pimpinan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian: 

1. Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai di Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian? 

2. Apakah suasana kerja sudah terasa nyaman? 

3. Bagaiman lingkungan tempat Ibu bekerja? 

4. Hasil produksi yang dihasilkan berupa barang atau jasa? 

5. Apakah menurut Ibu proses yang dilakukan sudah tersruktur dengan baik? 

6. Apakah perlengkapan dan fasilitas pegawai sudah lengkap? 

7. Apakah dengan bentuk tata ruang ini sudah membuat pegawai melakukan 

pekerjaanya dengan baik? 

8. Apakah tingkah laku pegawai mempengaruhi hasil kinerja? 
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Surat Ijin Observasi  
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Formulir Bimbingan 
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Daftar Pegawai Dinas Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian 
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