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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profesionalisme kinerja aparatur pemerintah 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta meliputi pelaksanaan profesionalisme kinerja aparatur pemerintah 

di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diberikan. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif, dengan strategi studi kasus. Teknik Pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji Keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan 

teknik pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif melalui pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta sudah dilaksanakan dengan efektivitas dan efisiensi yang baik oleh aparatur 

pemerintah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Solusi yang telah dilakukan adalah menggalakkan pembinaan 

kepada aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk menciptakan efektivitas dan 

efisiensi sesuai fungsi pemerintahan; sasaran; tujuan; dan pembangunan Kecamatan Banjarsari Kota 

Surakarta, dan mengoptimalkan pekerjaan dan kualitas kerja sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan 

masing-masing aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

 

Kata kunci : profesionalisme, kinerja, aparatur pemerintah, kecamatan 

Abstract 

 
This study aims to describe professionalism of performance the government apparatus Subdistrict 

Banjarsari of Surakarta City include the implementation of the professionalism of performance the 

government apparatus in Subdistrict Banjarsari of Surakarta City, obstacles encountered, and the solution 

given. This study used a qualitative research with case study strategy. Data collected by observation, 

interview, and documentation. Test the validity of the data by triangulation of data sources and data 

collection techniques. Analysis of the data using interactive analysis techniques through data collection, 

data reduction, presentation, and conclusion. 

The results showed that the professionalism of Subdistrict Banjarsari of Surakarta City have been 

implemented with good efficiency and effectiveness by government apparatus in Subdsitrict Banjarsari of 

Surakarta City to realize the goals and purpose government of Subdistrict Banjarsari of Surakarta City. 

The solution that has been done is to promote coaching for the government apparatus Subdistrict 

Banjarsari of Surakarta City to create the effectiveness and efficiency according to the functions of 

government; goals; purpose; and the development of the Subdistrict Banjarsari of Surakarta City, and 

optimize the job and the quality of work according to ability and the knowledge their respective for 

government apparatus in Subdistrict Banjarsari of Surakarta City. 

 

Keywords: professionalism, performance, government apparatus, subdisctrict 
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1. PENDAHULUAN 

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, sistem penyelenggaraan 

pemerintahan dibingkai dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa 

pergeseran paradigma pemerintahan dari negara sebagai pusat kekuasaan (sentralistik) 

menuju negara lebih dekat dengan rakyat (desentralistik). Tata kelola pemerintahan tidak 

lagi berorientasi pada aspek pemerintahan (government) akan tetapi beralih ke aspek tata 

pemerintahan (governance). Peran strategis birokrasi pemerintah dalam mewujudkan 

good governance, yang merupakan conditio sine qua non bagi keberhasilan 

pembangunan. Profesionalisme birokrasi merupakan prasyaratan (prereguisite) mutlak 

untuk mewujudkan good governance (Tjokowinoto, 2001:3). Upaya untuk mewujudkan 

good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam 

memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada 

kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan 

pelayanan publik yang responsif, efektivitas, dan efisien. 

Profesionalisme dalam masyarakat mungkin lebih sulit untuk menilai dari 

kompetensi lainnya. Kesulitan ini mungkin karena kurangnya kesepakatan antara 

evaluator seperti mendefinisikan apa profesionalisme dan atribut yang paling penting. 

Jika program menentukan bahwa masyarakat memiliki selang di profesionalisme, ada 

beberapa alat yang tersedia untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, 

metode yang handal dan divalidasi untuk menilai kompetensi profesonalisme 

masyarakat tidak ada pada saat ini. Menambah kompleksitas masalah, masyarakat yang 

tidak professional tidak dapat diidentifikasi dengan metode standar penilaian. Kesulitan 

dengan identifikasi awal dan selang karakterisasi professional dapat menghambat 

perkembangan rencana remidiasi yang tepat, yang kemudian dapat mempengaruhi 

keberhasilannya. Mendefinisikan remidiasi sukses perlu transparansi untuk kedua 

program dan masyarakat, tetapi ukuran keberhasilan mungkin sulit untuk dipastikan, dan 

program dpat dibiarkan dengan proxy seperti survey pasien, indikator kualitas, atau 

evaluasi lulusan kerja untuk mengukur keberhasilan. Sebagai hasilnya, meskipun 
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signifikan investasi waktu dan sumber daya untuk memulihkan masyarakat yang tidak 

profesional, program pelatihan mungkin mempertanyakan hasil dari upaya mereka 

(Academic Emergency Medicine Survey of Journal, 2011:97-98).  

Sebagai konsekuensi, lebih kontekstual, kualitatif, dan berorientasi pada proses 

pendekatan untuk menyelidiki sifat transformasi dari kontrol professional dipekerjakan 

dan terfokus pada dua dimensi profesionalisme dalam konteks organisasi. Dimensi ini 

dapat diklasifikasikan sebagai berorientasi social atau analisis berorientasi tugas 

profesionalisme (Southon dan Braithwaite, 1998 ,Sociology of Health & Illness, Vol. 34 

No. 4 of Journal, 2012: 628). 

Profesional secara historis menolak cara-cara baru pengorganisasian kerja 

profesional yang menantang dominasi professional dan otonomi (Mintzberg 1989; Flynn 

1999; Harrisondan Ahmad 2000; ReaydanHinings 2009), termasuk 'manajerialisme' –

pemerintah kebijakan public menyebar pemikiran manajerial dalam organisasi public 

untuk secara terukur meningkatkan efisiensi organisasi (Flynn 1999). Namun, dalam 

praktiknya, profesionalisme sering ambigu, plural, dinamis, dan kompleks dan 

dipengaruhi oleh perubahan organisasi konteks dan kasus, yang sebagian ulama 

menyarankan menciptakan profesional-manajerial hibridisasi (Noordegraaf 2007, 2011; 

Reay dan Hinings 2009; Waring dan Currie 2009;Muziodan Kirkpatrick 2011; O'Reilly 

dan Reed 2011; Thomas dan Hewitt 2011) (Hybrid Manager- Professionals’ Identity 

Work of Publis Administration Vol. 93 No. 2 of Journal, 2015:412). 

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis sebagai 

konsekuensi diberlakukannya undang-undang tersebut, khususnya bagi aparatur 

pemerintah dituntut untuk lebih profesional didalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk 

mencapai tujuan publik yang demokratis, tentu kinerja birokrasi harus profesional, dan 

untuk mencapai profesionalitas birokrasi harus berpegang pada nilai efektivitas dan 

efisiensi (Widodo, 2005:315). Seorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli 

(expert) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya, tanggung 

jawab (responsibility) atas keputusannya baik intelektual maupun sikap, dan memiliki 
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rasa kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang dinamis 

(Sagala, 2009:1). 

Pentingnya profesionalisme aparatur sejalan dengan bunyi pasal 3 ayat (1) 

Undang-Undang No. 43/1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8/1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa : “Pegawai Negeri 

berkedudukan sebagi unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan 

tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.Menurut Siagian (2000:140),  

Manusia merupakan unsur penting dalam setiap dan semua organisasi, 

keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasaran serta 

kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang sifatnya eksternal 

maupun internal sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya 

manusia. 

Tidak berlebihan  jika Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu 

berhasil atau sukses tidaknya pencapaian visi misi, dan tujuan sebuah organisasi. Setiap 

aparatur pemerintah dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara 

profesional untuk menghasilkan sejumlah out put yang sesuai dengan tujuan organisasi 

dan keinginan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 32 Pasal 1 Tahun 2004, 

kecamatan adalah wilayah kerja camat  sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. 

Perubahan fundamental tersebut berpengaruh pada kedudukan kecamatan. Menurut 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, kecamatan semula merupakan wilayah administrasi 

pemerintah dengan camat sebagai kepala wilayah/penguasa tunggal. Sekarang 

kecamatan hanya merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 

kabupaten/kota.  

Kecamatan  merupakan  ujung tombak terutama dalam  pemberian  pelayanan  

kepada masyarakat dan tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi 

pelayanan yang relatif belum memuaskan. Kenyataan yang terjadi aparatur pemerintah 

di Indonesia khususnya aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

menunjukkan secara empiris yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, 

lambat, mahal, melelahkan, belum menjalankan tugas dan kewajiban serta kewenangan 
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yang dimiliki secara profesional, diantaranya kinerja aparatur pemerintah kecamatan 

tidak maksimal karena sering mangkir, melakukan aktivitas lain tidak sesuai dengan 

tugasnya, kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah 

kecamatan, dan tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian tugas lambat. 

Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak 

yang “melayani” bukan yang dilayani.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis sebagai mahasiswa program 

studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tertarik untuk melakukan penelitian 

berkaitan profesionalisme kinerja aparatur pemerintah, karena hal tersebut erat kaitannya 

dengan kurikulum dalam mata kuliah Pemerintahan Daerah program studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

Oleh karena itu dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang 

“Profesionalisme Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

Tahun 2016”. 

Hasil penelitian Kristin, Yohana Sara(2013) Hubungan Profesionalisme, 

Komitmen Organisasi, Iklim Organisasi, dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

Account Representative di KPP Pratama Surabaya Rungkut.Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui adakah hubungan antara profesionalisme, komitmen organisasi, iklim 

organisasi, dan stres kerja terhadap kinerja pegawai Account Representative di KPP 

Pratama Surabaya Rungkut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme, 

komitmen organisasi, dan iklim organisasi mempunyai hubungan positif terhadap 

kinerja pegawai Account Representative di KPP Pratama Surabaya Rungkut, sedangkan 

stres kerja mempunyai hubungan negatif terhadap kinerja pega-wai Account 

Representative di KPP Pratama Surabaya Rungkut. 

Hasil penelitian Mandasari, Andila (2014) Pengaruh Profesionalisme Pegawai 

Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Kutai Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengukur pengaruh 

profesionalisme pegawai terhadap kualitas pelayanan publik pada kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa profesionalisme pegawai mempunyai pengaruh yang kuat dan bernilai positif 

terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan analisis product moment dan analisis regresi 

sederhana sehingga diperoleh hasil bahwa pro-fesionalisme pegawai mempunyai 

pengaruh yang kuat dan bernilai positif serta signifikan terhadap kualitas pelayanan. 

Artinya apabila profesionalisme pegawai meningkat maka kualitas pelayanan publik 

yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan. 

Berdasarkan penelitian Yohana Sara dan Andila memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaan dalam penelitian Yohana Sara dan Andila yaitu profesio-nalisme 

mempunyai pengaruh yang kuat dan hubungan yang positif terhadap kinerja pegawai, 

sedangkan perbedaan menurut Yohana Sara adalah komitmen organisasi, dan iklim 

organisasi mempunyai hubungan positif terhadap kinerja pegawai dan stres kerja 

mempunyai hubungan negatif terhadap kinerja pegawai. Adapun menurut An-dila 

perbedaannya adalah Penelitian ini menggunakan analisis product moment dan analisis 

regresi sederhana sehingga diperoleh hasil bahwa profesionalisme pegawai mempunyai 

pengaruh yang kuat dan bernilai positif serta signifikan terhadap kualitas pelayanan. 

Hasil penelitian Jaitun (2013) yang berjudul Kinerja Aparatur Desa dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir 

Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kinerja 

aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama hal kerjasama, 

kedisiplinan, kreatifitas, tanggungjawab serta mengidentifikasi faktor-faktor pendu-kung 

dan penghambat kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Desa 

Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. Hasil penelitian ini 

menunjukkan kinerja Aparatur Desa Sepala Dalung ditinjau dari proses penyelenggaraan 

pemerintah yang mengedepankan kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas dan tanggung 

jawab demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

Hasil penelitian Tarigan, Agripa Fernando (2011) Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Sektor Publik (Studi pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu)Penelitian ini bertujuan untuk me-
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nguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang 

Tengah Satu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan yang jelas dan ter-ukur, 

insentif, motivasi kerja, remunerasi, dan desentralisasi tidak berhubungan de-ngan 

kinerja pegawai serta sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan penelitian Jaitun dan Agripa memiliki persamaan dan perbedaan. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan yakni sama-sama mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja aparatur dan memiliki perbedaan yakni menurut Agripa 

bahwa tujuan yang jelas dan terukur, insentif, motivasi kerja, remunerasi, dan 

desentralisasi tidak berhubungan dengan kinerja pegawai serta sistem pengukuran 

kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, sedangkan menurut Jaitun bahwa ditinjau 

dari proses penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan kerjasama, kedisiplinan, 

kreatifitas dan tanggungjawab demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

2. RUMUSAN MASALAH 

a. Bagaimana profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintah di Kecamatan Banjarsari 

Kota Surakarta? 

b. Apa yang menjadi kendala profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintah di Keca-

matan Banjarsari Kota Surakarta? 

c. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala profesionalisme kinerja Aparatur Pe-

merintah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta? 

3. TUJUAN PENELITIAN 

a. Untuk menggambarkan profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintah di Keca-

matan Banjarsari Kota Surakarta. 

b. Untuk mendeskripsikan kendala profesionalisme kinerja Aparatur Pemerintah di 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

c. Untuk mendeskripsikan solusi dari kendala profesionalisme kinerja Aparatur Pe-

merintah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

4. METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Tahap-tahap 

pelaksanaan dalam penelitian ini dimulai dari persiapan sampai dengan penulisan 
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laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan semua kegiatan dilakukan selama 

kurang lebih 4 bulan, mulai bulan Februari sampai dengan Mei 2016. Menurut Sugiyono 

(2010:9-12), metode penelitian naturalistik atau kualitatif adalah metode yang digunakan 

untuk meneliti tempat yang alamiah dan peneliti tidak membuat perlakuan karena 

pengumpulan data bersifat emix yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan 

pandangan peneliti. Menurut Nawawi dan Martini (1992:49), data kualitatif merupakan 

data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu yang berupa keadaan, proses, dan 

kejadian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif, karena data penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan, 

perilaku dari orang-orang yang diamati, juga data tertulis dari dokumen. Kasus dalam 

penelitian ini adalah profesionalisme kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari 

Kota Surakarta, berikut pelaksanaan profesionalisme kinerja aparatur pemerintah Keca-

matan Banjarsari Kota Surakarta, kendala profesionalisme kinerja aparatur pemerintah 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dan solusi dari kendala profesionalisme kinerja a-

paratur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawan-

cara, dan dokumentasi atau arsip. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu teknik analisis data model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1992:15-

19), proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan 

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pe-

ngumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman 

data pada proses pengumpulan data berikutnya. 

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Profesionalisme kinerja merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur 

pemerintah yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat 

penge-tahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi 

tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur 

pemerintah, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup 

loyalitas, inovasi, produktivitas, dan kreatifitas. Dalam profesionalisme kinerja aparatur 
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pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta terdapat profesionalisme Sumber 

Daya Manusia (SDM) Aparatur bahwa sudah dilaksanakan dengan program seleksi dan 

pelatihan serta pembinaan aparatur pemerintah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

Aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta memiliki kualitas kerja yang 

dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya namun kurang perhatian 

dari aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sehingga pekerjaan 

terbengkalai dan tidak mencerminkan efektivitas dan efisiensi aparatur pemerintah 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya sudah dilakukan dengan baik sebagai modal bagi aparatur pemerintah 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan 

kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari dalam menyelesaikan pekerjaan 

dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ketepatan waktu sudah dilak-sanakan 

dengan tepat waktu dan baik oleh aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota 

Surakarta baik mengenai kedatangan dan kepulangan aparatur pemerintah Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta, pekerjaan dan tugas keseharian aparatur pemerintah sesuai 

bidang-bidang pemerintahan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dan proses serta 

penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat. Komunikasi sudah dilakukan dengan baik 

antar aparatur pemerintah di Kecamatan Banjarsari maupun masyarakat tentang 

kewenangan dan tang-gung jawab seorang aparatur pemerintah untuk memenuhi tujuan 

dan sasaran yang diinginkan oleh masyarakat. 

Kendala profesionalisme kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Banjarsari 

Kota Surakarta adalah kendala profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 

yaitu Tidak adanya waktu pelatihan dan pembinaan bagi aparatur pemerintah Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta serta kondisi kerja yang sangat padat. Kendala kualitas kerja 

yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya yakni kurangnya 

perhatian aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari terhadap pekerjaan ma-sing-masing 

sehingga terbengkalai dan tidak mencerminkan efektivitas dan efisiensi aparatur 

pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Kendala luasnya pengetahuan 

mengenai pekerjaan dan keterampilannya yakni salah satunya kurangnya kemampuan 
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dan keahlian aparatur pemerintah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Kendala 

ketepatan waktu yaitu tidak ada kendala dalam  ketepatan waktu dan sudah dilaksanakan 

dengan baik. Kendala komunikasi yaitu komunikasi sudah dilakukan dengan baik antar 

aparatur pemerintah di Kecamatan Banjarsari maupun masyarakat luar pengguna jasa 

pelayanan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sehingga tidak ditemukan kendala 

yang berarti.  

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah solusi dari kendala 

profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yaitu perlu diadakan pelatihan 

dan pembinaan bagi aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan 

mencari waktu yang pas dan tepat. Solusi dari kendala kualitas kerja yang dicapai 

berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya yakni salah satunya lebih 

ditingkatkan lagi tanggung jawab dan kepentingan Camat Kecamatan Banjarsari kepada 

aparatur pemerintaah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, komunikasi secara 

terbuka kepada camat Kecamatan Banjarsari dan aparatur pemerintah lainnya di 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dan kerjasama dengan baik antar aparatur 

pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Solusi dari kendala lusnya 

pengetaahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya salah satunya yaitu 

mengoptimalkan pekerjaan dan kualitas kerja sesuai kemampuan dan pengetahuan 

masing-masing aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta agar sesuai 

dengan fungsi pemerintahan; tujuan; sasaran; dan pembangunan di Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta. Solusi dari kendala ketepatan waktu yakni tidak ada kendala 

yang dihadapi dalam pelak-sanaan ketepatan waktu aparatur pemerintah di Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta. Sehingga, tidak ada solusi untuk mengatasi kendala yang ada 

dalam pelaksanaan ketepatan waktu aparatur pemerintah di Kecamatan Banjarsari Kota 

Surakarta. Solusi dari kendala komunikasi yaitu tidak ada kendala yang dihadapi ketika 

pelaksanaan komunikasi di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

6. SIMPULAN 

Profesionalisme Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota 

Surakarta dipandang cukup penting, karena pada masa era reformasi sekarang ini, 
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profesionalisme kinerja aparatur pemerintah sangat menentukan visi dan misi 

Kecamatan Banjarsari dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) 

Aparatur dilaksanakan dengan program seleksi dan pelatihan serta pembinaan aparatur 

pemerintah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Kualitas kerja yang dicapai 

berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya sudah dilaksanakan dengan 

efektivitas dan efisiensi yang baik oleh aparatur pemerintah di Kecamatan Banjarsari 

Kota Surakarta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta. Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya bahwa luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya 

sudah dilakukan de-ngan baik sebagai modal bagi aparatur pemerintah Kecamatan 

Banjarsari untuk melihat se-jauhmana pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah 

Kecamatan Banjarsari dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Ketepatan waktu sudah dilaksanakan dengan tepat waktu dan baik 

oleh aparatur pemerintah Kecamatan Banjar-sari Kota Surakarta baik mengenai 

kedatangan dan kepulangan aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, 

pekerjaan dan tugas keseharian aparatur pemerintah sesuai bidang-bidang pemerintahan 

di Kecamatan Banjarsari, dan proses serta penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat. 

Komunikasi sudah dilakukan dengan baik antar aparatur peme-rintah di Kecamatan 

Banjarsari maupun masyarakat tentang kewenangan dan tanggung jawab seorang 

aparatur pemerintah untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan oleh 

masyarakat. 

Kendala profesionalisme kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Banjarsari 

Kota Surakarta adalah kendala profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 

yaitu Tidak adanya waktu pelatihan dan pembinaan bagi aparatur pemerintah Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta serta kondisi kerja yang sangat padat. Kendala kualitas kerja 

yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya yakni kurangnya 

perhatian aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari terhadap pekerjaan ma-sing-masing 

sehingga terbengkalai dan tidak mencerminkan efektivitas dan efisiensi aparatur 
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pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Kendala luasnya pengetahuan 

mengenai pekerjaan dan keterampilannya yakni salah satunya kurangnya kemampuan 

dan keahlian aparatur pemerintah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Kendala 

ketepatan waktu yaitu tidak ada kendala dalam  ketepatan waktu dan sudah dilaksanakan 

dengan baik. Kendala komunikasi yaitu komunikasi sudah dilakukan dengan baik antar 

aparatur pemerintah di Kecamatan Banjarsari maupun masyarakat luar pengguna jasa 

pelayanan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sehingga tidak ditemukan kendala 

yang berarti.  

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah solusi dari kendala 

profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yaitu perlu diadakan pelatihan 

dan pembinaan bagi aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan 

mencari waktu yang pas dan tepat. Solusi dari kendala kualitas kerja yang dicapai 

berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya yakni salah satunya lebih 

ditingkatkan lagi tanggung jawab dan kepentingan Camat Kecamatan Banjarsari kepada 

aparatur pemerintaah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, komunikasi secara 

terbuka kepada camat Kecamatan Banjarsari dan aparatur pemerintah lainnya di 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dan kerjasama dengan baik antar aparatur 

pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Solusi dari kendala lusnya 

pengetaahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya salah satunya yaitu 

mengoptimalkan pekerjaan dan kualitas kerja sesuai kemampuan dan pengetahuan 

masing-masing aparatur pemerintah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta agar sesuai 

dengan fungsi pemerintahan; tujuan; sasaran; dan pembangunan di Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta. Solusi dari kendala ketepatan waktu yakni tidak ada kendala 

yang dihadapi dalam pelak-sanaan ketepatan waktu aparatur pemerintah di Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta. Sehingga, tidak ada solusi untuk mengatasi kendala yang ada 

dalam pelaksanaan ketepatan waktu aparatur pemerintah di Kecamatan Banjarsari Kota 

Surakarta. Solusi dari kendala komunikasi yaitu tidak ada kendala yang dihadapi ketika 

pelaksanaan komunikasi di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 
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