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TINJAUAN TENTANG MOTIVASI CAMAT KEPADA PEGAWAI
DI KANTOR KECAMATAN MUARA BENGKAL

KABUPATEN KUTAI TIMUR

Noor Rahmatiya Lestari1

Abstrak

Noor Rahmatiya Lestari Tinjauan tentang Motivasi Camat kepada
Pegawai di Kantor Camat Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, dibawah
bimbingan Drs. Daud Kondoruro, M.Si Dan Drs. Erwin Resmawan, M.Si.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan
menggambarkan Tinjauan tentang Motivasi Camat kepada Pegawai di Kantor
Camat Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Fokus penelitian yang diangkat
mengenai Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Fisik, Kemampuan Pemenuhan
Kebutuhan Rasa Aman dan Nyaman, Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan
Penghormatan dan Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi Diri Dimana
camat mampu memotivasi pegawai dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sumber
data yang diambil dari key informan yaitu camat selaku pimpinan dikantor camat
tersebut, dan informan dari pihak lain yaitu 15 staf Kecamatan yang ada dikantor
Kecamatan.

Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Muara
Bengkal diantaranya adalah camat mampu memberikan kebutuhan yang
diperlukan oleh bawahan. Dalam memotivasi pegawai kecamatan muara bengkal
camat muara bengkal bisa dikatakan baik dalam meningkatkan kinerja dengan
cara pemberian makan dan minum, hubungan kerja yang kondusif, tidak adanya
tekanan dari camat dalam melaksanakan tugas, memberikan pujian dengan
ucapan terimakasih dan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan
pendidikan. Namun camat juga diharapkan dapat menegakkan disiplin pegawai,
terutama tentang waktu kerja di Kecamatan Muara Bengkal dan penambahan
jumlah prasarana dan sarana dalam berkerja melayani masyarakat.

Kata Kunci : Tinjauan tentang Motivasi, Pegawai Kecamatan

Pendahuluan
Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2004), memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk
mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang
berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang – undang Nomor
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32 Tahun 2004, Pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan
sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju
pertumbuhan daerah.

Secara umum kelemahan utama Pemerintah Daerah dalam memberikan
pelayanan publik yaitu dilihat dari sisi kelembagaan, dimana desain organisasi
yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada
masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit –
belit, serta kurangnya semangat dan kesadaran aparatur pemerintah dalam
menjalankan tugasnya sebagai seorang pamong. Sedangkan dalam
penyelanggaraan pemerintahan, masyarakat menuntut adanya aparatur pemerintah
yang dapat memberikan pelayanan secara cepat, adil dan merata serta memiliki
kemampuan untuk melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung
jawab. Namun dalam pelaksanaannya pelayanan yang diberikan oleh aparatur
pemerintah khusus nya ditingkat lapisan paling bawah seperti Kecamatan masih
tidak tepat waktu dan kurangnya Fasilitas Penunjang Kinerja Bawahan.

Dengan melihat tugas dan tanggung jawab aparatur Kecamatan dalam
penyelengaraan pelayanan maka diperlukan sosok Kepemimpinan yang mampu
memberikan motivasi – motivasi yang baik dan bisa meningkatkan kinerja
pegawai, serta menjadi penggerak aparatur yang baik, berwibawa, dan dapat
mengembang tugasnya penuh dengan tanggung jawab. Salah satu upaya yang
dapat dilakukan oleh seorang pemimpin adalah dengan memberikan motivasi
kepada pegawai khususnya dalam pemberian semangat kerja. Pemberian motivasi
akan berpengaruh kepada hasil pelaksanaan tugas dan kerja yang akan
menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal.

Kerangka Dasar Teori
Teori Kepemimpinan

Banyak Studi Ilmiah yang dilakukan orang mengenai kepemimpinan, dan
hasilnya berupa teori-teori tentang kepemimpinan. Setiap teoritikus mempunyai
segi penekanan sendiri, dipandang dari satu aspek tertentu. Dan para penganutnya
berkeyakinan bahwa teori itulah yang paling besar dan paling tepat.

Menurut Syafiie (2003:15) mengemukakan teori-teori mengenai
kepemimpinan, antara lain:
a. Teori Otokratis

Dalam kepemimpinan kepemerintahan, teori otokratis adalah teori bagaimana
seorang pimpinan pemerintahan  dalam menjalankan tugasnya bekerja tanpa
menerima saran dari bawahan. Perintah diberikan dalam satu arah saja, artinya
tidak diperkenankan membantah, mengkritik bahkan bertanya.

b. Teori sifat
Dalam kepemimpinan pemerintahan, teori sifat adalah teori yang mengatakan
bahwa kepemimpinan tercipta dari seseorang berdasarkan sifat-sifat yang
dimiliki oleh orang tersebut, Artinya yang bersangkutan sudah sejak lahir
memiliki ciri-ciri untuk menjadi seseorang pemimpin.
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c. Teori Manusiawi
Dalam kepemimpinan pemerintahan, teori manusiawi adalah teori yang
pemimpinnya benar-benar merasakan bawahannya (baik rakyat maupun staf)
sebagai manusia yang dapat dimotivasi kebutuhannya.

d. Teori Perilaku Pribadi
Dalam kepemimpinan pemerintahan, teori perilaku pribadi adalah teori yang
dimana pemimpinnya melakukan pendekatan kepada bawahannya melalui
cara-cara nonformal yang tidak resmi. Dengan begitu, perintah biasanya
dilakukan secara lisan dan bukan tulisan Jadi, apabila teori otokratis dinilai
cukup efisien hasilnya, maka teori prilaku pribadi cukup efisien dalam tenaga
dan biaya.

e. Teori Lingkungan
Dalam Kepemimpinan pemerintahan, teori lingkungan adalah teori yang
memperhitungkan ruang dan waktu. Berbeda dengan teori sifat yang
mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan (Leader Is Born), maka dalam
teori ini pemimpin dapat dibentuk.

f. Teori Situasi
Dalam Kepemimpinan Pemerintahan, teori situasi adalah teori yang dimana
pemimpin memanfaatkan situasi dan kondisi bawahannya dalam
kepemimpinannya, yaitu dengan memperhatikan dukungan (supportif) dan
mengarahkan (directif).

g. Teori Pertukaran
Dalam Kepemimpinan Pemerintahan, teori pertukaran adalah teori yang
dimana pemimpin pemerintahan dalam mempengaruhi bawahannya memakai
strategi take and give, yaitu ketika atasan hendak memberikan perintah, maka
selalu diutarakan bahwa bila berhasil akan dinaikan gajinya atau sebaliknya
sebelum penerimaan suatu honor, lalu pimpinan mengutarakan bahwa
selayaknya bawahan bekerja lebih rajin.

h. Teori Kontingensi
Dalam Kepemimpinan Pemerintahan, teori kontingensi adalah teori yang
berpatokan kepada tiga hal, yaitu hubungan atasan dengan bawahan (leader
member relation), struktur/organisasi tugas (task structur) dan posisi/wibawa
pemimpin (leader position power) yang dikemukakan oleh Fred Fiedler dalam
bukunya A Theory of Leadership Effective.

Dari kedelapan teori kepemimpinan di atas, maka teori manusiawi dalam
pemerintahan merupakan salah satu teori yang sesuai dengan penelitian ini,
karena dalam teori ini seorang pemimpin dalam suatu organisasi benar-benar
merasakan bahwa bawahannya sebagai manusia yang dapat dimotivasi
kebutuhannya sehingga menimbulkan kepuasan kerja. Dengan demikian mampu
berkreatifitas dan memiliki inovasi-inovasi baru dalam pelayanan.



eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 2, Nomor 4, 2014: 3314-3325

3317

Tipe-Tipe kepemimpinan
Menurut Sondang P. Siagian (2003:327) tipe-tipe kepemimpinan di

golongkan dalam lima tipe, yaitu :
1. Tipe Otokratis adalah seorang pemimpin yang menggangap organisasi

sebagai milik pribadi menggangap bawahan sebagai alat semata, tidak mau di
kritik, egois, saran dan pendapat terlalu tergantung pada kekuasaan, dalam
tindakannya sering menggunakan paksaan dan bersifat menghukum.

2. Tipe Parternalistik adalah seorang pemimpin yang menganggap bawahannya
sebagai manusia yang belum dewasa, bersikap terlalu melindungi, tidak
mengijinkan bawahannya mengambil keputusan dan inisiatif, sering bersikap
paling tahu dan tidak memberikan kesempatan bawahan mengembangkan
kreasi dan fantasi.

3. Tipe Kharismatik adalah bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya
tarik yang amat besar dan karena pada umumnya mempunyai pengikut yang
jumlahnya sangat besar, meskipun para pengikutnya itu sering pula tidak
menjelaskan kenapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu.

Gaya Kepemimpinan
Gaya dalam bahasa Inggris disebut dengan ''Style" berarti corak atau mode

seseorang yang tidak banyak berubah dalam mengerjakan sesuatu, hal ini karena
gaya merupakan kesanggupan, kekuatan, cara, irama, ragam, bentuk, lagu,
metode yang khas dari seseorang untuk bergerak serta berbuat sesuatu, dengan
demikian yang bersangkutan mendapat penghargaan untuk keberhasilannya dan
kejatuhan nama bila mengalami kegagalan. Dengan begitu karakteristik ini
menjadi khusus bagi yang bersangkutan.

Fungsi Kepemimpinan
Menurut Kartini Kartono (2010), fungsi seorang pemimpin terdiri dari :
1. Memandu
2. Menuntun
3. Membimbing
4. Memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja.
5. Mengemudikan organisasi.
6. Menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik.
7. Memberikan supervise/pengawasan yang efisien.
8. Membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan

ketentuan waktu dan perencanaan.

Pengertian Motivasi
Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk

melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai
rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan
hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu
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tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan
untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsic dan ekstrinsic. Motivasi yang
bersifat intinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat
seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan
pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau
bisa juga dikatakan seorang melakukan hobbinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik
adalah manakala elemen - elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan
tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status
ataupun kompensasi.

Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimaksudkan
untuk memberikan uraian yang menuju pada apa sebenarnya manusia dan
manusia akan dapat menjadi seperti apa. Landy dan Becker membuat
pengelompokan pendekatan teori motivasi ini menjadi 5 kategori yaitu teori
kebutuhan,teori penguatan,teori keadilan,teori harapan,teori penetapan sasaran.

Motivasi
Motivasi adalah merupakan proses pemberian dorongan kepada anak buah

supaya anak buah dapat berkerja sejalan dengan batasan yang diberikan guna
mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pengertian proses pemberian
dorongan tersebut adalah serangkaian aktivitas yang harus dilalui atau dilakukan
untuk menumbuhkan dorongan kepada pegawai untuk berkerja sejalan dengan
tujuan organisasi. Pertama – tama yang diperhatikan dalam proses tersebut adalah
identifikasi apa yang menjadi core dari kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut
memiliki kerja. Jika pengaruh yang ditimbulkan besar, maka dorongan berusaha
mengkonversi kebutuhan – kebutuhan inti tersebut kedalam konsep kebutuhan
pegawai dalam organisasi publik, dengan berumuskan program – program
motivasi yang selaras dengan tuntutan dan kondisi/kemampuan organisasi publik
yang bersangkutan. Adapun program motivasi tersebut terdapat meliputi :
model/jenis pegawai, program reward-punishment dan program pengembangan.

Dalam rangka penelusuran program motivasi pegawai, pertama yang dapat
dilakukan adalah dengan melakukan diskusi teori motivasi. Teori motivasi
biasanya berpedoman pada teori – teori kebutuhan. Banyak teori kebutuhan yang
dijadikan sebgai acuan dalam melakukan pendekatan motivasi pegawai. Secara
umum teori – teori kebutuhan tersebut dikelompokkan menjadi tiga yaitu :
pertama, jenis kebutuhan – kebutuhan manusia; kedua, teori – teori process,
yaitu teori yang membahas tentang cara pemenuhan kebutuhan, sedangkan yang
ketiga, adalah teori – teori reinforcement, yaitu teori yang membahas wujud
perilaku sebagai akibat dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan dimasa
lalu.

Para pendukung teori content adala Mc. Gregor (1960), Atkinson (1964)
dan McClelland (1965), Herzberg (1966), Maslow (1970). Dari jumlah teori
tersebut, teori Maslow cukup menarik untuk dibahas. Seperti telah diketengahkan
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sebelumnya, bahwa teori Maslow membahas kebutuhan manusia secara
bertingkat – tingkat, dari kebutuhan pada tingkat pertama hingga kelima. Aplikasi
teori kebutuhan maslow dalam organisasi publik perlu didukung oleh sebuah
perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut hendaknya mampu
mengekspresikan kebutuhan rill yang dapat diterapkan dilingkungan organisasi
publik. Langkah pertama yang dilakukan dalam rangka memahami teori Maslow
adalah melihat secara rill kebutuhan – kebutuhan tersebut. Bentuk kebutuhan
umum manusia, baru kemudian dirumuskan bentuk terapannya untuk organisasi
public. Cara merumuskan bentuk terapannya untuk organisasi publik adalah
dengan mengkonversikan jenis dan tingkat kebutuhan tersebut kedalam konsep
kebutuhan yang selaras dengan organisasi publik. Pada tabel 2.3. berikut ini
disajikan bentuk terapan teori Maslow dalam organisasi publik.

Bentuk Terapan Teori Maslow dalam Organisasi Publik

Tingkatan
Kebutuhan Bentuk Umum Bentuk Terapan

Fisiologis
Makan, minum, pakaian,

tempat tinggal

Minum, snack, makan siang,
kantin yang reprensifatif,
seragam/atribut yang baik,
gaji yang adil dan standard,
uang beras, ruang kantor
yang sehat, MCK yang
sehat.

Keamanan
Jasmani, keamanan fisik

dan non fisik,
perlindungan, stabilitas.

Kondisi kerja aman,
alat/teknologi yang aman,
asuransi, jaminan karir /
jabatan.

Sosial
Status, kehormatan,

penghargaan, pengakuan,
reputasi, prestasi.

Kelompok hobby,
pertemuan arisan, forum
silaturahmi, acara – acara
informal.

Harga diri
Status, kehormatan,

penghargaan, pengakuan,
reputasi, prestasi.

Kekuasaan, jabatan,
promosi, hadiah,
penghargaan materill dan
non materiil, tanda jasa.
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Aktualisasi diri
Penggunaan potensi diri,

pengembangan diri.

Tugas yang menantang,
tingkat diskresi yang tinggi
dalam pengambilan
keputusan, peluang
berkreasi, bernisiasi dan
inovasi terhadap pegawai
dll, program – program
pengembangan pegawai.

Sumber : Diinterpasikan dan dikembangkan dari Teori Maslow, 2002

Tabel diatas secara garis besar menyajikan bagaimana bentuk nyata
penereapan dari teori Maslow. Pada kolom ketiga dijumpai sejumlah kebutuhan
yang sebaiknya menjadi acuan organisasi publik dalam rangka memberikan
pemenuhan kebutuhan pegawai. Berdasarkan sejumlah kebutuhan pada kolom
ketiga tersebut selanjutnya dapat disusun program – program organisasi public.
Adapun program – program ini diperhitungkan supaya benar – benar kekuatan
yang dapat memotivasi pegawai.

Konsep Motivasi
Menurut Sardiman (2007:73), menyebutkan motif dapat diartikan sebagai

daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat
dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk
melakukan aktifitas -aktifitas tertentu demu mencapai suatu tujuan. Bahkan motif
dapat dikatakan sebagai suatu kondisi itern (kesiagaan). Berawal dari kata motif
itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi
aktif. Motif menjadi aktif pada saat – saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk
mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.

Edwin B Flippo (dalam melayu 2005: 143), menyebutkan bahwa motivasi
adalah suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau
bekerja secara berhasil, sehingga para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus
tercapai.

Definisi Konsepsional
Kemampuan camat dalam mempengaruhi bawahannya agar berkerja sama

dalam proses pencapaian tujuan bersama yang telah ditentukan. Dengan cara
memberikan kebutuhan – kebutuhan dasar kepada pegawai yang membantu
jalannya menjalankan tugas yang sudah diberikan pemerintah

Metodologi Penelitian
Untuk mengetahui Tinjauan terhadap Motivasi Camat terhadap Pegawai

Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, maka jenis penelitian
diklasifikasikan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
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adalah metode yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta
penjelasan dari variabel yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis
interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu : 1). Pengumpulan Data, 2).
Reduksi Data, 3). Penyajian Data, 4). Verifikasi Data.

Fokus Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka fokus

penelitian yang penulis tetapkan meliputi :
1. Motivasi camat kepada pegawai Kecamatan Muara Bengkal adalah ;

1) Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis
2) Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman
3) Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Rasa Sosial
4) Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Penghormatan
5) Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi Diri

2. Faktor pendukung motivasi camat kepada pegawai Kecamatan Muara
Bengkal.

Hasil Penelitian
Kemampuan pemenuhan Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis di kecamatan muara bengkal merupakan kebutuhan
awal dari pemberian motivasi kepada pegawai seperti makan dan minum,
pakaian/seragam berkerja, ruang kerja yang kondusif dan menjaga kebersihan
Mck. Hal ini dilakukan camat dalam memberikan semangat kepada pegawai bias
dikatakan baik dalam pemerintahan. Berdasarkan pengamatan diatas, bahwa
pemberian pemenuhan fisik pegawai dari camat bisa dikatakan baik. Karena
camat sangat memperhatikan apa yang dibutuhkan pegawai dalam meningkatkan
kinerja lebih baik lagi.
Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman

Kebutuhan rasa aman dalam berkerja yang penulis ingin gambarkan dalam
penelitian ini ialah kondisi iklim kerja yang baik dimana para pegawai merasa
aman dan nyaman untuk berkerja, dan terjadinya hubungan kerja yang baik.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pemberian rasa aman yang
diterima dan dirasakan oleh pegawai Kecamatan Muara bengkal dalam
melaksanakan tugas dalam kantor.

Dari hasil penelitian penulis rasa aman yang dimaksud mengenai kondisi
lingkungan kerja ataupun tak ada tekanan – tekanan dari camat yang bersifat
memaksa. Sesuai dengan penelitian diatas bahwa camat muara bengkal juga
bertindak sesuai dengan aturan yang diberikan pemerintah dan tidak bertindak
atas kemauannya sendiri. pegawai dapat berkerja dengan baik tanpa paksaan dari
atasan, berkerja sesuai dengan peraturan – peraturan yang diberikan pemerintah.
Hubungan kerja antar camat dan pegawai sudah baik maupun hubungan pegawai
dengan pegawai lainnya sudah kondusif walaupun adanya kesenjangan antar
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pegawai, camat sebagai penengah / mengajak berdiskusi menyelesaikan masalah
yang ada. Camat muara bengkal menjaga kenyamanan pegawai dan menjaga
keamanan dalam berkerja.

Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Rasa Sosial
Camat muara bengkal memenuhi kebutuhan rasa sosial pegawai dalam

bentuk perasaan memiliki kelompok, rasa kekeluargaan, dan persahabatan
dikantor kecamatan. Memiliki rasa sosial antara pegawai dengan atasan dan
sebaliknya atasan dengan bawahannya. Camat muara bengkal menjaga hubungan
yang baik kepada bawahannya, dengan bersilaturahmi dan mengadakan acara
informal dalam menjaga komunikasi yang baik antar camat dan atasan agar tidak
terjadinya kesenjagaan antar satu sama lain.

Berdasarkan pengamatan diatas upaya camat dalam memotivasi pegawai
merupakan salah satu hubungan antar camat dan pegawai dalam berkerja sama
adalah menjaga rasa kekeluargaan yang diperlukan dalam menjalankan organisasi
dalam pemerintahan.

Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Penghormatan
Memberikan penghormatan yang tepat kepada bawahan dalam bentuk

penghargaan bagi yang berprestai. Penghargaan merupakan sarana untuk
memuaskan kebutuhan dalam diri individu yang bersangkutan, sehingga nilai
ketepatan alat pemuas tersebut ada, karena memang jelas diperlukan. Tentunya,
apabila merasa dihargai orang lain.

Berdasarkan pengamatan diatas, terlihat bahwa upaya yang dilakukan
Camat Muara Bengkal dalam memberikan penghargaan kepada pegawai
Kecamatan termasuk kategori baik. Walaupun bentuk penghargaan yang
diberikan tersebut berupa pujian maupun ucapan terima kasih. Namun upaya
tersebut cukup berhasil dalam memotivasi pegawai Kecamatan dalam
meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

Kemampuan Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi Diri
Aktualisasi Diri yang dimaksud seperti mengikutsertakan bawahan dalam

pelatihan dan Pengambilan Keputusan oleh pegawai. Dari hasil penelitian
diketahui bahwa camat mengikutkan pegawainya dalam pelatihan dan pendidikan
di provinsi maupun kabupaten dengan baik, hal tersebut dilakukan agar pegawai
lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki dalam melayani masyarakat.

Faktor Pendukung Motivasi Camat Kepada Pegawai Kecamatan Muara
Bengkal.
a. Upaya camat dalam memberikan kondisi lingkungan kerja yang bersih,

dengan mempercepat pembangunan kantor yang baru. Agar pegawai
kecamatan lebih bisa berkerja lebih baik lagi.
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b. Adanya hubungan kerja yang kondusif antara camat dan pegawai dalam
berkerja dan memecahkan masalah dengan berdiskusi bersama pegawai camat
menjaga silaturahmi, kekeluargaan dan adanya komunikasi yang lancar
kepada pegawai.

c. Sikap keterbukaan camat muara bengkal untuk menerima sumbang kritik dan
saran pegawai dalam mengambil keputusan dan  Keterbukaan camat muara
bengkal dalam menerima ide dan pemikiran pegawai.

d. Upaya camat dalam mengikutsertakan pegawai Kecamatan Muara Bengkal
dalam pendidikan dan pelatihan di Provinsi maupun Kabupaten.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat
menyimpulkan sebagai berikut :
1. Fisiologis diwujudkan camat dengan memotivasi bawahannya dengan uang

untuk membeli makan – makanan ringan, berpakaian rapi, kebersihan Mck
dan fasilitas – fasilitas yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

2. Rasa Aman diwujudkan camat dengan memberikan kondisi kerja yang baik
dimana pegawai merasakan aman dan nyaman dalam berkerja, tidak adanya
tekanan maupun ancaman dari atasan dalam menjalankan tugas dan mematuhi
peraturan – peraturan yang telah ada.

3. Rasa Sosial diwujudkan camat muara bengkal dengan menjaga kekeluargaan
didalam kantor kecamatan muara bengkal. Hal tersebut dilakukan agar tidak
terjadi kesenjangan antar pegawai yang satu dengan yang lainnya.

4. Penghormatan diwujudkan camat dalam bentuk penghargaan bagi pegawai
yang berprestasi. Selain itu camat muara bengkal juga memberikan pujian
kepada bawahannya secara langsung ditempat atau dalam rapat.

5. Aktualisasi Diri diberikan camat dengan mengikutsertakan bawahannya
dalam pelatihan dan pendidikan, kebebasan berpendapat dan memberikan ide
atau saran dalam hal pemecahan masalah yang dihadapi.
Secara umum dilihat bahwa hasil penelitian diatas camat muara bengkal

memberikan motivasi kepada pegawai kecamatan sudah baik dalam pemenuhan
kebutuhan pegawai dalam bekerja, camat muara bengkal masih belum tegas
meneggakkan peraturan disiplin pegawai, terutama waktu kerja dan penunjang
kinerja pegawai seperti fasilitas  kerja yang lengkap.

Saran
1. Fisiologis di Kecamatan Muara Bengkal sebaiknya untuk menunjangkinerja

pegawai yang lebih baik, camat muara bengkal sebaiknya melengkapi fasilitas
penunjang kerja bawahan seperti komputer, bangku dan meja. sehingga
kinerja pegawai menjadi lebih baik.
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2. Rasa aman di Kecamatan Muara Bengkal sebaiknya Camat muara bengkal
diharapkan dapat menegakkan peraturan disiplin pegawai, terutama tentang
waktu kerja, agar dapat menaati ketentuan jam kerja.

3. Rasa Sosial di Kecamatan Muara Bengkal rasa kekeluargaan yang ada sudah
baik, perlu ditingkatkan lagi hubungan kekeluargaan dalam kantor kecamatan
muara bengkal agar antar pegawai yang satu dengan yang lain tidak terjadi
kesenjangan.

4. Penghormatan ( Penghargaan ) di Kecamatan Muara Bengkal sebaiknmya
camat dalam hal pemberian penghargaan bukan hanya pujian dengan ucapan
saja, namun perlunya ada penghargaan berupa piagam atau sertifikat agar
pegawai merasakan dihargai dalam berkerja.

5. Aktualisasi Diri di Kecamatan Muara Bengkal, camat dalam
mengikutksertakan pegawai Kecamatan  dalam pelatihan dan pendidikan
sudah baik. camat menerima sumbang saran dan ide pegawai lebih di terima
dalam pengambilan keputusan.
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