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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan instansi pemerintah dapat terlaksana dengan baik apabila 

diiringi dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik pula sehingga dapat 

menghasilkan kinerja yang memuaskan. Dalam mencapai tujuan instansi 

pemerintahan, pemerintah menuntut kepada seluruh pegawainya agar mampu 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan motivasi tinggi yang dimiliki. Namun, 

tidak semua pegawai memiliki motivasi kerja yang tinggi. Sumber daya manusia 

di dalam instansi pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparatur 

sipil negara (ASN). Peran aparatur sipil negara sendiri sangatlah penting, dimana 

aparatur sipil negara-lah yang menjalankan roda pemerintahan. Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa,  

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi Pemerintah” 

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah 

pelayan publik yang bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan 

berkualitas. Agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih profesional dan 

berkualitas maka diperlukan kinerja atau prestasi kerja yang baik pula. Kinerja 

yang baik tentu pegawai membutuhkan motivasi kerja yang tinggi. Dampak dari 

rendahnya motivasi kerja pegawai ialah tidak teroptimalkannya potensi-potensi 
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yang dimiliki oleh instansi, baik itu potensi sumber daya manusia maupun potensi 

sumber daya yang lain seperti sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh 

instansi.  

Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang masing-masing membawahi 

pemerintahan daerahnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, 

gubernur dan wakil gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang meliputi 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis 

Daerah. Secara umum perangkat daerah atau sering disebut dengan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, 

dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah. Salah satu provinsi di 

Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur memiliki Organisasi Perangkat Daerah 

Provinsi yang terdiri dari1: 

a) Sekretariat Daerah, 

b) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, 
c) Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, 

d) Inspektorat Provinsi Jawa Timur, 
e) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, 
f) Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, 

g) Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur, 
h) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa 

Timur, 
i) Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur, dan 

j) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki prestasi yang dapat dikatakan 

lebih baik dibandingkan dengan pemerintah provinsi yang lain. Dalam berbagai 

acara penghargaan yang diadakan oleh kementerian, Provinsi Jawa Timur selalu 

                                                                 
1
 http://jatimprov.go.id/read/profil/satuan-kerja-perangkat-daerah. Diakses pada 22 Februari 2017 

pukul 15.49 WIB. 
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mendapatkan tempat sebagai pemerintah daerah yang memiliki hasil kinerja yang 

memuaskan. Salah satu acara penghargaan yang menempatkan Provinsi Jawa 

Timur sebagai pemerintah daerah dengan kinerja terbaik ialah acara yang 

diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) dan acara yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri).  

 Berikut hasil perkembangan ranking 10 teratas nilai akuntabilitas kinerja 

pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2015 akhir2: 

Tabel 1. 1 Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi 

Tahun 2015 

PERKEMBANGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 

PROVINSI 

No Instansi Pemerintah Nilai 2015 Predikat 

1 DI Yogyakarta 80.68 A 

2 Jawa Timur 80.04 A 

3 Kalimantan Selatan 76.30 BB 

4 Bali 75.39 BB 

5 Kalimantan Timur 75.15 BB 

6 Sumatera Selatan 75.11 BB 

7 Jawa Tengah 72.09 BB 

8 Sumatera Barat 70.52 BB 

9 Jawa Barat 70.06 BB 

10 Kepulauan Riau 68.62 B 
Sumber: http://www.menpan.go.id 

Memperingati Hari Otonomi Daerah yang ke-20, Kementerian Dalam Negeri 

memberikan penghargaan pada bulan April 2016 kepada sejumlah daerah yang 

dinilai berkinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun 

                                                                 
2
http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4170-rapor-akuntabilitas-kinerja-k-l-dan-provinsi-

meningkat. Diakses pada 22 Februari 2017 pukul 16.47 WIB. 
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penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha yang merupakan 

penghargaan untuk daerah berstatus kinerja terbaik berdasarkan hasil evaluasi 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberikan kepada tiga 

provinsi, ketiga provinsi tersebut ialah Provinsi Jawa Timur,  Provinsi Jawa 

Tengah, dan Provinsi Jawa Barat3. Dari dua acara penghargaan yang telah 

disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah  Provinsi Jawa Timur memiliki 

kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.  

Kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memuaskan ini tentu tidak 

lepas hasil kerja yang dilakukan oleh para pegawainya yang khususnya di kantor 

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dimana tugas dari asisten pemerintah 

yang berada di kantor sekretariat daerah adalah untuk membantu sekretaris daerah 

dalam mengatur pemerintahan di provinsi. Tingginya kinerja pemerintah Provinsi 

Jawa Timur tentu disertai dengan motivasi kerja para pegawai sehingga dapat 

menghasilkan kinerja organisasi yang baik.  

Sekretaris Daerah Provinsi mempunyai tugas dan kewajiban membantu 

kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) dalam menyusun kebijakan dan 

mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah4. Setiap dinas, badan, 

kantor, dan rumah sakit umum daerah tingkat provinsi semuanya bertanggung 

jawab kepada sekretaris daerah provinsi. Dari penjelasan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kinerja pemerintah provinsi dipengaruhi dari sekretaris daerah 

tiap daerah provinsi masing-masing, dimana semua OPD tingkat provinsi 

                                                                 
3
http://setkab.go.id/inilah-daerah-penerima-penghargaan-berkinerja-terbaik-pada-hut-otda-ke-20/. 

Diakses pada 22 Februari 2017 pukul 17.36 WIB. 
4
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 121. 
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bertanggung jawab kepada sekretaris daerah terhadap kinerja mereka masing-

masing.  

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan jabatan tertinggi 

dalam organisasi perangkat daerah (OPD) Sekretariat Daerah provinsi. Sekretaris 

daerah dapat disimbolkan sebagai perumus dan pelaksana kebijakan yang 

dicanangkan oleh gubernur dan wakil gubernur. Sekretaris daerah dibantu asisten 

pemerintahan, asisten perekonomian dan pembangunan, asisten kesejahteraan 

masyarakat, dan asisten administrasi umum merumuskan, melaksanakan, dan 

mengkoordinasikan kebijakan dari kepala daerah ke tiap-tiap bagian, dinas, 

instansi yang terkait di jajaran pemerintahan provinsi.  

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai, pemerintah telah 

menjalankan berbagai usaha, salah satunya melalui penilaian kinerja (performance 

appraisal). Dengan adanya penilaian kinerja, pegawai akan terpacu untuk 

memberikan hasil yang memuaskan karena setiap tindakan dan kinerjanya akan 

dipantau dan dinilai oleh instansinya, dalam konteks penelitian ini, penilaian 

kinerja dilakukan pejabat penilai. Dalam setting pemerintahan, prestasi kerja yang 

dimaksud adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada satuan organisasi 

sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Untuk dapat 

meningkatkan motivasi kerja pegawai dibuatlah peraturan yang membahas 

tentang penilaian kinerja aparatur sipil negara, yaitu Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil. 
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Penilaian kinerja menduduki posisi yang sangat penting dalam dinamika 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sebuah sistem manajemen Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang efektif akan menempatkan penilaian kinerja sebagai jantung 

dari sistem yang dibangunnya5. Tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah untuk 

lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam 

jabatan dan kenaikan pangkat. Adanya pertimbangan mengenai kenaikan jabatan 

serta pangkat, diharapkan mampu memacu motivasi kerja pegawai. Penilaian 

prestasi kerja ASN merupakan suatu proses penilaian secara sistematis yang 

dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

ASN6. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja ASN, yang dapat memberi 

petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja 

organisasi secara keseluruhan. Hasil penilaian prestasi kerja ASN dimanfaatkan 

sebagai dasar pertimbangan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 menyatakan 

bahwa penilaian prestasi kerja ASN bertujuan untuk menjamin objektivitas 

pembinaan ASN yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem 

karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja 

ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat 

penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja ASN. Penilaian kinerja 

merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dicapai 

                                                                 
5
 Torrington, dkk. 2005. Human Resource Management. Harlow : Financial Times  

6
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil. 
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setiap pegawai, penilaian kinerja juga penting bagi setiap pegawai serta 

pemerintah untuk menetapkan tindakan kebijakan selanjutnya7.  

Penilaian kinerja dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 

Tahun 2011 terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh 

pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta 

disepakati pegawai dan atasannya. Sedangkan penilaian perilaku kerja adalah 

setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak 

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Bobot penilaian kinerja terbagi menjadi dua, dimana SKP 

sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian prestasi kerja aparatur sipil 

newgara (ASN) dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun. 

Sebelum adanya Sasaran Kerja Pegawai (SKP), sistem yang berlaku adalah 

sistem unjuk kerja atau lebih dikenal dengan istilah DP3 (Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979. Namun 

kenyataannya menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan ASN tersebut 

cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. Sistem penilaian kinerja berbasis 

DP3 dianggap memiliki beberapa kelemahan sehingga pemerintah 

menyempurnakannya dengan sistem penilaian kinerja berbasis Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Kelemahan yang utama dari penilaian kinerja 

berbasis DP3 ialah sistem penilaian ini tidak dapat digunakan untuk menilai dan 

                                                                 
7
 Rismansyah. 2015. Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV 

Empat Serangkai Palembang .  
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mengukur seberapa tinggi atau besar produktivitas dan kontribusi seorang ASN 

terhadap instansinya. Hal ini dikarenakan penilaian prestasi kerja pegawai dengan 

menggunakan DP3 tidak didasarkan untuk mencapai target tertentu. 

Penilaian pelaksanaan pekerjaan aparatur sipil negara merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan 

seorang pegawai. Hingga tahun 2013 akhir, penilaian pelaksanaan pekerjaan 

aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Republik Indonesia dituangkan 

dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Pada kenyataannya, 

DP3 yang notabene adalah daftar penilaian yang dalam penilaiannya 

menggunakan asas tertutup sering dipertanyakan objektivitasnya, karena 

penilaiannya yang bersifat tertutup dan pejabat penilai mempunyai otoritas mutlak 

saat menilai kinerja seseorang. Banyak hal yang membuat DP3 tidak sesuai untuk 

dilaksanakan dalam menilai kinerja ASN, salah satunya adalah DP3 cenderung 

menilai kinerja ASN hanya dari sudut pandang si penilai bukan atas dasar prestasi 

kerja. DP3 sudah tidak digunakan lagi untuk penilaian prestasi kerja ASN 

Republik Indonesia mulai tahun 2014. Mulai tahun 2014, setiap ASN Republik 

Indonesia penilaian prestasi kerjanya dilakukan dengan menggunakan Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Perilaku Kerja. 

Membahas tentang penilaian kinerja, semua pegawai yang peneliti ajak untuk 

mengobrol mengiyakan bahwa penilaian kinerja yang saat ini lebih baik 

ketimbang penilaian kinerja yang sebelumnya. Hal yang membuat penilaian 

kinerja sekarang lebih baik ialah proses penilaiannya sudah tidak lagi bersifat 

subjektif. Penilaian kinerja saat ini berdasarkan sasaran kerja yang harus dicapai 
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oleh tiap ASN, ketika sasaran kerja sudah tercapai maka dapat dikatakan bahwa 

kinerja pegawai tersebut sudah baik. Selain itu, para pegawai menambahkan 

bahwa adanya nilai dari perilaku kerja pegawai ketika bekerja, sehingga dalam 

keseharian para pegawai tidak bisa berbuat seenaknya atau kerja asal-asalan, 

karena perilaku mereka dalam bekerja juga turut dinilai oleh pejabat penilai. 

Penjelasan diatas salah satunya menyebutkan tentang SKP, pada penilaian 

kinerja saat ini tugas dan kewajiban tiap pegawai sudah jelas dalam jangka waktu 

setahun. Adanya SKP ini peneliti berasumsi dapat memberikan patokan bagi para 

pegawai dalam bekerja. Adanya patokan tugas ini memudahkan pegawai agar 

mampu menyelesaikan apa saja tugas pokok mereka sebagai seorang pegawai. 

Sehingga mereka dapat bekerja secara efektif karena sudah dibebani oleh tugas-

tugas yang sudah jelas menjadi tanggung jawabnya. Selain itu juga untuk 

menghindari pegawai dalam melakukan pekerjaan yang bukan porsinya dimana 

seharusnya tugas tersebut merupakan kewajiban dari pegawai yang lain. 

Problematika yang ada pada sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara 

salah satunya adalah proses penilaian kinerja terkesan formalitas bagi para ASN. 

Formalitas disini yang dimaksud ialah para pegawai melakukan proses-proses 

dalam penilaian kinerja namun dalam proses yang dilakukan tersebut tidak ada 

keinginan atau dilakukan secara asal-asalan. Sehingga yang ditakutkan ialah 

penilaian kinerja tidak benar-benar menjadi sistem pengawasan bagi kinerja 

pegawai, namun hanya menjadi alat formalitas yang mengindikasikan bahwa para 

pegawai sudah bekerja dengan baik dan benar. 
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Kemudian setelah problematika formalitas dalam penilaian kinerja, 

permasalahan selanjutnya ialah apakah sistem penilaian kinerja pegawai di 

lingkungan pemerintah sudah mampu untuk menilai dan memberikan hasil yang 

akurat terhadap hasil kinerja para pegawai selama jangka waktu satu tahun. Salah 

satu penyebab penilaian kinerja dianggap remeh ialah karena penilaian tersebut 

tidak dapat benar-benar menilai kinerja seseorang, sehingga mereka yang dinilai 

tidak sepenuh hati dalam melakukan tugas-tugasnya dalam bekerja karena sistem 

penilaian kinerjanya yang tidak mampu untuk melihat hasil kerja yang baik 

maupun hasil kerja yang sedang-sedang saja atau cenderung ke buruk. Contohnya, 

jika penilaian kinerja mampu membedakan pegawai yang memiliki kinerja yang 

baik dan pegawai yang kinerjanya buruk, apakah masih ada ASN yang bekerja 

asal-asalan? Tentu saja tidak, karena mereka tahu bahwa saat mereka 

melaksanakan pekerjaannya, akan selalu dipantau dan tercatat dalam hasil 

penilaian kinerja mereka. Karena adanya pengawasan dalam melaksanakan 

pekerjaan, para pekerja akan tertuntut agar mampu menampilkan performa 

terbaiknya dalam bekerja. Dari contoh ini dapat ditarik hasil bahwa penilaian 

kinerja yang mumpuni mampu memberikan pengawasan secara nyata terhadap 

para pegawai dalam menjalankan tugasnya dalam bekerja.  

Melihat kondisi motivasi kerja di Sekretariat Daerah Jatim yang cukup tinggi, 

masih ada beberapa pegawai yang masih belum optimal dalam bekerja. Salah 

satunya menurut pengamatan peneliti ketika berada di lapangan yaitu masih 

adanya pegawai yang “menghilang” ketika jam kerja. Dimana pegawai yang 

hilang tersebut izin untuk keluar selama 30 menit namun sampai satu jam tidak 
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kunjung kembali, ketika dicoba untuk dihubungi oleh rekan kerjanya juga tidak 

mendapatkan respon. Contoh kasus seperti inilah yang membuat suatu pekerjaan 

menjadi tertunda. Bayangkan jika pegawai yang hilang jumlahnya banyak, tidak 

terbayang berapa banyak tugas yang tertunda karena adanya oknum-oknum 

pegawai yang tidak tertib dalam bekerja. 

Penelitian dari Rismansyah (2015), menyatakan bahwa penilaian kinerja 

membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja karyawan dalam setting 

perusahaan swasta. Dimana ketika penilaian kinerja tidak dilaksanakan maka 

kinerja karyawan akan menurun dan begitu pula sebaliknya8. Penilaian kinerja 

tentunya berlaku pada semua organisasi, termasuk pemerintah. Untuk itu peneliti 

ingin melihat bagaimana pengaruh penilaian kinerja berdasarkan metode yang 

baru (SKP dan perilaku kerja) terhadap motivasi kerja pegawai dalam setting 

pemerintah. 

Pada evaluasi hasil yang dilakukan oleh pemerintah pusat, diberikan nilai dan 

predikat pada setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. Pemerintah 

provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pemerintah provinsi yang 

mendapatkan evaluasi hasil yang sangat memuaskan, yaitu berhasil meraih 

predikat A. Tercatat 33%  pelayanan publik terbaik yang diberikan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berasal 

dari provinsi Jawa Timur9. 

                                                                 
8
 Ibid. 

9
 http://www.menpan.go.id/berita-terkini/5372-pakde-karwo-33-pelayanan-publik-terbaik-ada-di-

jatim-bukti-komitmen-perbaikan-tata-kelo la-pemerintahan. Diakses pada 30 Agustus 2016 pukul 

20:16 WIB. 
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Evaluasi hasil yang baik dari pemerintah provinsi Jawa Timur membuat 

peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh dari adanya penilaian kinerja 

terhadap motivasi kerja aparatur sipil negara, khususnya di dalam kantor 

sekretariat daerah provinsi Jawa Timur. Selain itu, penelitian tentang penilaian 

kinerja dalam setting pemerintah masih jarang dilakukan di Indonesia. Untuk itu, 

peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul, “Pengaruh Penilaian Kinerja 

Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap Motivasi Kerja 

Pegawai”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah terdapat pengaruh penilaian kinerja kantor sekretariat daerah 

provinsi Jawa Timur terhadap motivasi kerja pegawai?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan gambaran penilaian kinerja kantor sekretariat daerah 

provinsi Jawa Timur. 

2. Untuk menjelaskan gambaran motivasi kerja pegawai di kantor sekretariat 

daerah provinsi Jawa Timur. 

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penilaian kinerja kantor 

sekretariat daerah provinsi Jawa Timur terhadap motivasi kerja pegawai.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan 

masukan bagi pemerintah khususnya kantor sekretariat daerah pemerintah 

provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan motivasi kerja aparatur sipil 

negara. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi tentang kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah provinsi Jawa 

Timur yang telah dilaksanakan. 

 

2. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian 

selanjutnya bagi ilmu pengetahuan yang terkait khususnya tentang 

penilaian kinerja pemerintah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dalam 

pemahaman dalam bidang ilmu pemerintahan. 


