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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang Analisis Kinerja Pegawai Pada Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Sarolangun. Di tulis oleh Yeni Yuliana Nim H0A113004 

Program Studi Manajemen Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jambi di bawah bimbingan Dahmiri, S.E, M.M sebagai pembimbing I 

dan Sylvia Kartika, W.B. S.E, M.Si sebagai pembimbing II. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pegawai 

pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah kuesioner, adapun jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 22 

responden. Dari hasil penelitian ini dapat di jelaskan bahwa  kinerja pegawai pada 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun cukup baik. Skor nilai tertinggi pada 

dimensi kualitas dan nilai terendah pada dimensi kuantitas. Saran dari penelitian 

ini agar mengevaluasi kembali kinerja pegawai agar lebih maksimal, mendorong 

pegawai agar terus bekerja sama yang baik, dan memberi motivasi agar 

melaksanakan tugas tanpa adanya perbaikan. 

 

Kata Kunci : Kinerja, Kinerja pegawai, Kualitas, Kuantitas, Pelaksanaan 

tugas, Tanggung jawab 



Pendahuluan 

Suatu organisasi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin dan harus 

dicapai. Organisasi suatu pemerintahan didirikan dengan tujuan memberikan 

pelayanan hak-hak sipil dan ekonomi kepada setiap warga secara optimal. 

Organisasi perusahaan didirikan oleh sekelompok orang karena orang-orang 

tersebut ingin memperoleh keuntungan usaha, sedangkan organisasi nirlaba 

didirikan dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat.  

Menurut Hasibuan (2007: 10) bahwa Manajemen sumber daya manusia 

sangat perlu dalam suatu organisasi karena mengatur pegawai adalah sulit dan 

kompleks, pegawai mempunyai pikiran,perasaan, status, keinginan dan latar 

belakang yang berbeda yang di bawa ke organisasi. Pegawai tidak dapat diatur 

dan dikuasai sepenuhnya seperti mengatur mesin, modal dan gedung. Untuk ini 

lah  sangat penting bagi organisasi untuk mengelola sumber daya manusia yang 

mereka miliki sebaik mungkin karena keberhasilan organisasi sangat tergantung 

pada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut, hal ini 

ditunjukkan dengan kinerja pegawai.  

Pada dasarnya keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada 

kemampuan dalam memberdayakan sumber daya yang ada serta memanfaatkan 

semaksimal mungkin potensi sumber daya tersebut. Diantara sumber daya yang 

ada dalam organisasi, sumber daya manusia sangat perlu diperhatikan karena 

sumber daya manusia ini sangat berpengaruh terhadap organisasi. Keberhasilan 

organisasi sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada dalam 

organisasi tersebut, hal ini ditunjukkan dengan kinerja. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pegawai memiliki peran dan kedudukan 

yang penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan organisasi, dengan kata lain 

pegawai merupakan kekayaan instansi yang cukup signifikan dalam 

mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan instansi tersebut. Oleh karena itu kinerja 

pegawai perlu mendapatkan perhatian yang serius dan yang lebih diutamakan.  

 



Kinerja pegawai merupakan faktor penting dalam pencapaian suatu tujuan 

organisasi, tetapi segala sesuatu yang diberikan pegawai kepada instansi sangat 

tergantung pada apa yang diberikan oleh instansi kepada pegawai itu sendiri. 

Seperti halnya Badan Pusat Statistik dalam meningkatkan kinerja pegawainya 

selalu memperhatikan keadaan individu pegawai dengan mempertimbangkan 

keberadaan sumber daya manusia sebagai modal terbesar dalam organisasi 

tersebut. 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun merupakan instansi 

pemerintah yang mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang 

berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna 

data. Jumlah Pegawai Badan Pusat Statistik Tahun 2016 yaitu 23 orang pegawai 

yang berstatus PNS 18 orang dan Pegawai Honorer 5 Orang. Jumlah pegawai 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun dapat di lihat dari tabel berikut: 

Tabel 1.1 

 

Data Jumlah Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun 

 

No Status Jumlah 

1 PNS 18 

2 Honorer 5 

 Jumlah 23 

Sumber : Dokumentasi BPS Tahun 2016 

 

Secara umum, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun telah dapat 

memenuhi tugas dan fungsinya. Hal ini tercermin dari yang telah di capainya 

sasaran yang harus diwujudkan dalam tahun 2016. Ringkasan dari pencapaian 

masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 



Tabel 1.2  

Capaian Sasaran Berdasarkan Indikator Kinerja Badan Pusat Statistik 

No Indikator Kinerja Target  Realisasi  Capaian  

%  

1 Persentase konsumen yang merasa puas 

dengan kualitas data statistik 
70 67 95.71 

2 Persentase konsumen yang selalu 

menjadikan data dan informasi statistik 

BPS sebagai rujukan utama 

70 70 100 

3 Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit 

tepat waktu 
26 25 96.15 

4 Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang 

terbit tepat waktu 
2 2 100 

5 Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan 

pendekatan rumah tangga 

98,88 98,88 100 

6  Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan 

pendekatan usaha 

100 100 100 

7  Persentase pemasukan dokumen 

(response rate) survei dengan 

pendekatan non rumah tangga non 

usaha  

100 100 100 

8  Persentase Kepuasan Konsumen 

terhadap pelayanan data BPS 
78 73 93.59 

9  Jumlah pengunjung eksternal yang 

mengakses data dan informasi statistik 

melalui website BPS 

100 100 100 

10 Persentase Konsumen yang puas 

terhadap akses data BPS 
78 69 88.46 

11 Persentase pengguna layanan yang 

merasa puas terhadap pemenuhan 

sarana dan prasarana BPS 

75 75 100 

12 Persentase Pegawai yang menduduki 

jabatan fungsional tertentu 
40 40 100 

13 Persentase pegawai yang 

berpendidikan minimal Diploma IV 

atau Strata I 

50 50 100 

14 Hasil Penilaian SAKIP oleh 

Inspektorat 
65 64.06 98.55 

Sumber : LAKIP Badan Pusat Statistik Kabupaten sarolangun 2016 

 



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah pekerjaan yang dapat 

diselesaikan memiliki persentase hampir mencapai persentase tertinggi. 

Persentase tertinggi penyelesaian pekerjaan  yaitu 100%. Tetapi ada yang tidak 

mencapai 100%  dan persentase terendah yaitu 88,46%. Kinerja organisasi yang 

baik belum tentu diikuti kinerja individu secara keseluruhan yang baik pula. 

Hasil penelitian Hakim 2006 menunjukan bahwa, semakin baik motivasi 

kerja pegawai Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah 

dalam melaksanakan tugas sehari-hari, semakin baik pula kinerja pegawai. 

Sebaliknya semakin buruk  motivasi kerja pegawai Dinas Perhubungan dan 

Telekomunikasi Provinsi Jawa  Tengah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, 

semakin buruk pula kinerja  pegawai 

Sedangkan penelitian Nesya Ayu Wardhani Tahun 2012 menyimpulkan 

bahwa Kinerja pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Banten masih belum optimal 

dikarenakan masih banyak pegawai yang tidak disiplin, penempatan pegawai yang 

tidak menerapkan prinsip The Right Man in The Right Place,serta gaya 

kepemimpinan yang kurang baik dari atasan. 

Adapun penelitian ini akan mengkaji tentang kinerja pegawai pada Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun yang belum pernah di lakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian guna dituangkan dalam skripsi dengan judul “Analisis 

Kinerja Pegawai Pada Badan Pusat Statistik kabupaten Sarolangun”. 

Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, kinerja 

dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan 

baik.  Dilihat dari tabel 1.2 bahwa persentase penyelesaian pekerjaan pada Badan 

Pusat Statistik kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 hampir mencapai 

persentase tertinggi yaitu 100% dan kinerja terendah yaitu 88,46%. Hal ini tidak 

lepas dari peran setiap pegawai yang merupakan roda penggerak dari organisasi 

itu sendiri.  



Kinerja yang baik dari setiap individu sangat diperlukan karena dapat 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kinerja pegawai merujuk pada 

kemampuan pegawai dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-

indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui 

bahwa seseorang pegawai masuk dalam tingkatan kinerja tertentu. Dari uraian 

diatas maka yang menjadi masalah penelitian pada penelitian ini adalah 

”Bagaimana kinerja pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Sarolangun”.  

Oleh karena itu, berdasarkan masalah penelitian tersebut, maka 

pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana kinerja 

pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupaten sarolangun?” 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang di harapkan dari hasil penilitian ini ialah :  

1. Untuk mengetahui gambaran kinerja pegawai pada Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Sarolangun. 

2. Untuk menganalisis kinerja pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Sarolangun.  

Manfaat Penelitian  

Adapun  manfaat yang di harapkan dari penelitian ini ialah : 

1. Menambah pengetahuan dan acuan bagi penulis berikutnya yang meneliti 

tentang  kinerja pegawai  pada Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Sarolangun. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi 

pengembangan ilmu sumber daya manusia. 

2 Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak 

manajemen Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun dalam 

mengambil kebijakan. 



Metode Penelitian 

Jenis dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan untuk keperluan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder : 

a. Data Primer 

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh oramg yang melakukan penelitian 

atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer antara lain berupa 

umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan masa kerja pegawai Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun yang akan dimasukan kedalam 

kuisioner penilitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 

2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah 

diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan 

lain sebagainya. 

Metode Pengumpulan Data 

Guna  memecahkan masalah dalam penelitian diperlukan data yang 

relevan dengan permasalahan, sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu 

digunakan teknik pengumpulan data sehingga dapat diperoleh data yang benar-

benar valid dan dapat dipercaya.  

Untuk dapat memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka 

metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara : 

1. Penelitian lapangan  

Penelitian lapangan dilaksanakan yaitu dengan terjun langsung 

kelapangan atau instansi dan mengumpulkan data dengan metode :  



a. Observasi  

Menurut Hasan (2002: 86) Observasi ialah pemilihan, pengubahan, 

pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang 

berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. 

Mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara observasi 

langsung ketempat penelitian, dengan observasi ini maka dapat melihat 

langsung keadaan instansi tempat penelitian berlangsung, maka dengan 

adanya observasi bisa mendapat data yang diperlukan. 

b. Kuisioner 

Memperoleh data kuisioner adalah dengan cara memberikan 

kuisioner kepada Pegawai Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Sarolangun, dari jawaban yang diberikan pegawai maka bisa memperoleh 

data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya kontak 

langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu 

kondisi yang cukup baik, sehingga responden dengan sukarela akan 

memberikan data obyektif dan cepat. 

2. Study Pustaka (Library Research) 

Study pustaka dilakukan dengan membaca, mempelajari dan 

membandingkan teori literatur-literatur, tulisan dan laporan yang relevan dan 

erat kaitanya dengan masalah yang diteliti.  

Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2002: 108).  

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang bekerja 

pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun yang tercatat hingga tahun 

2017 dengan jumlah 23 orang. 

 



Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 91). 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012: 96). Hal ini sering dilakukan 

bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel 

jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Karena 

jumlah populasi  23 orang, maka dalam penelitian ini dijadikan sebagai responden 

adalah sebanyak 22 orang dengan tanpa memasukkan pimpinan utama yang dalam 

hal ini adalah Kepala Kantor.  

Metode Analisis Data 

Penilitian ini menggunakan skala likert. Skala likert adalah tingkat 

persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap serangkaian pernyataan yang 

mengukur suatu objek. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.  

Dengan skala likert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan dan pernyataan 

(Istjianto, 2010: 87). 

Adapun cara yang digunakan adalah setiap jawaban responden atas 

masing-masing pernyataan pada kuisioner akan dinilai dengan memberi skor. 

Kemudian untuk menetukan skor variabel dalam kuisioner digunakan rentang 

skala (Umar, 2001: 224), maka dengan skala tersebut kita bisa mengetahui tingkat 

sejauh mana variabel tersebut berpengaruh dalam organisasi.  

Data yang diperoleh dari instansi khususnya kuisioner diolah 

menggunakan skala likert yang pengerjaannya dilakukan dengan menggunakan 

tabulasi data yang disusun berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam kuisioner.  



Adapun langkah-langkah perhitungannya jawaban atas kuisioner menurut 

Riduwan (2006: 12) terdiri dari  lima kriteria, yaitu sebagai berikut : 

1. Sangat Setuju (SS)  Bobot skor 5 

Ini menggambarkan bahwa responden sangat menyetujui pernyataan 

yang terdapat dala kuisioner tersebut sesuai dengan kenyataan yang 

diperoleh dari responden. 

2. Setuju (S)   Bobot skor 4 

Ini menggambarkan bahwa responden menyetujui pernyataan yang 

terdapat dalam kuisioner tersebut sesuai dengan kenyataan yang 

diperoleh dari responden. 

3. Kurang Setuju (KS)  Bobot skor 3 

Ini menggambarkan bahwa responden kurang menyetujui pernyataan 

yang terdapat dalam kuisioner tersebut sesuai dengan kenyataan yang 

diperoleh dari responden. 

4. Tidak Setuju (TS)  Bobot skor 2 

Ini menggambarkan bahwa responden tidak menyetujui pernyataan 

yang terdapat dalam kuisioner tersebut sesuai dengan kenyataan yang 

diperoleh dari responden. 

5. Sangat Tidak Setuju (STS)  Bobot skor 1 

Ini menggambarkan bahwa responden sangat tidak menyetujui 

pernyataan yang terdapat dalam kuisioner tersebut sesuai dengan 

kenyataan yang diperoleh dari responden. 

Data yang telah diolah dinyatakan kriteria dengan menggunakan retang 

skala (RS) dengan rumus : 

RS = n (m-1) 

    m 

Dimana : 

RS = Rentang skala 

n = Jumlah sampel/populasi 

m = Jumlah alternatif jawaban tiap item (alternatif sub) 

 



RS = n (5-1)     

         m 

 

  = 22x 4 

                   5 

 

= 17,6 

 

Penentuan Rentang Skor 

Rentang skor terendah  = n x skor terendah 

    = 22 x 1 

    = 22 

Rentang skor tertinggi  = n x skor tertinggi 

    = 22 x 5 

    = 110 

 

Sehingga hasil keputusannya adalah : 

 

Tabel 3.1 

Klasifikasi Kinerja Pegawai Berdasarkan Rentang Skor 

 

Klasifikasi Skor 

Sangat Tidak Baik 22 – 39,5 

Tidak Baik 39,6 – 57,1 

Cukup Baik 57,2 – 74,7 

Baik 74,8 – 92,3 

Sangat Baik 92,4 – 110 

 

 

 

 

 



3.5 Operasional Variabel 

Definisi Aspek/Dimensi Indikator Skala Kuesioner 
Kinerja adalah 

hasil kerja 

secara kualitas 

dan kuantitas 

yang dicapai 

oleh seseorang 

pegawai 

dalam 

melaksanakan 

tugasnya 

sesuai dengan 

tanggung 

jawab yang 

diberikan 

kepadanya. 

Anwar Prabu 

Mangkunegara 

(2009: 67) 

1. Kualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kuantitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pelaksanaan 

tugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tanggung 

jawab 

1. Tingkat kemampuan 

dalam bekerja 

2. Berusaha memperbaiki 

kualitas kerja 

3. Teliti dalam 

melaksanakan tugas 

 

 

 

1. Menyelesaikan 

pekerjaan dalam waktu 

yang relatif singkat 

2. Pekerjaan yang 

ditugaskan dapat 

selesaikan tanpa adanya 

perbaikan 

3. Jumlah pegawai yang 

ada sekarang sesuai 

dengan volume pekerjaan 

yang ada 

 

 

 

1. Melaksanakan tugas 

sudah sesuai dengan 

standar kerja dan beban 

kerja 

2. Bekerja sesuai dengan 

jam kerja 

3. Dalam pelaksanaan 

tugas diberikan sesuai 

dengan tupoksi 

 

 

 

1. Berusaha serius 

menyelesaikan pekerjaan 

sampai tuntas 

2. Merasa sungkan/malu 

jika pekerjaan belum 

selesai 

3. Bersedia bekerja 

melewati batas waktu 

normal (lembur) jika 

pekerjaan belum selesai 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

1, 2 dan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 5 dan 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7, 8 dan 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10, 11 dan 

12 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai


Pembahasan 

Rekapitulasi Analisis kinerja pegawai pada Badan Pusat Statistik Kabupaten   

Sarolangun 

Tabel 5.9 

Raata-rata skor tentang kinerja pegawai pada Badan Pusat statistik Kabupaten 

Sarolangun 

No Kinerja Pegawai Jumlah Rata-rata Ket 

 I. Kualitas    

1 Mampu menyelesaikan tugas yang 

diberikan sesuai dengan standar waktu 

yang telah ditetapkan 

 

87 

  

2 Berusaha keras untuk memperbaiki 

kualitas kerja 

91 89 Baik 

3 Melaksanakan tugas dengan teliti 89   

 II. Kuantitas    

1 Mampu menyelesaikan pekerjaan dalam 

waktu yang relatif singkat 

77   

2 Pekerjaan yang ditugaskan dapat di 

selesaikan tanpa adanya perbaikan 

65 65,66 Cukup 

Baik 

3 Jumlah pegawai yang ada sekarang sesuai 

dengan volume pekerjaan yang ada 

55   

 III. Pelaksanaan Tugas    

1 Melaksanakan tugas sudah sesuai dengan 

standar kerja dan beban kerja 

83   

2 Bekerja sesuai dengan jam kerja 81 

 

81,33 Baik 

3 Dalam pelaksanaan tugas diberikan 

sesuai dengan tupoksi 

80   

 IV. Tanggung Jawab    

1 Berusaha dengan serius untuk 

menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas 

90   

2 Merasa sungkan atau malu jika pekerjaan 

belum selesai 

90 85,33 Baik 

3 Bersedia bekerja melewati batas waktu 

normal (lembur) jika pekerjaan belum 

selesai 

76   

 Jumlah  321,32  

 Rata - rata  820,33 Baik 

 

 

 



Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum kinerja pegawai pada Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun sudah bagus dan sudah sesuai 

dengan realita yang ada dilapangan, seperti yang terlihat dalam hasil 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Sarolangun.  

2. Skor nilai tertinggi dari segi dimensi kinerja pegawai pada Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Sarolangun yaitu dimensi kualitas dengan total nilai 

skor 89.  

3. Skor nilai terendah dari segi dimensi kinerja pegawai pada Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Sarolangun yaitu dimensi kuantitas dengan total nilai 

skor 65,66. 

Saran 

1. Mengevaluasi kembali kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan peraturan yang ada agar lebih maksimal. 

2. Mendorong para pegawai agar terus bekerja sama yang baik demi 

tercapainya tujuan organisasi dan terciptanya suasana kerja yang kondusif 

di lingkungan sekitar Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun. 

3. Memberikan motivasi kepada pegawai agar melaksanakan tugas tanpa 

adanya perbaikan. 
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