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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 

 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Lampung Barat 

Kementerian Agama Lampung Barat yang selanjutnya disebut 

Kemenag dibentuk pada tahun 1992 Dimana Lampung Barat mulai berdiri 

sebagai Kabupaten setelah terpisah dari Lampung Utara, berdasarkan putusan 

KMA-RI: Nomor 267 Tahun 1992 tentang pembentukan Kantor 

Kementerian/Departemen Agama Kabupaten Lampung Barat.
1
 

Kemenag Lampung Barat menjalankan tugasnya setelah ditunjuknya 

pelaksana tugas penjabat Kepala Kantor Kemenag Lampung barat pada tahun 

1992. Penjabat kepala Kemenag dari mulai berdiri sampai sekarang telah 

berganti beberapa periode, sebagai berikut: 

1. Drs. Zainuddin Adlan                            (1992-1993) 

2. Drs. H. Asy ári Ali                                   (1993-1996) 

3. Drs. H. A. Tarmizi Osman                       (1996-2001) 

4. Drs. H. A. Ainullah Firdaus                     (2001-2004) 

5. H. Chudri Rozali, BA                               (2004-2006) 

6. Drs. H.M. Ardani A.Hadi, MM, M.Ag     (2006-2010) 

7. Drs. H. Khobiran Syah, M.Pd.I                 (2010-Sekarang)  

                                                 
1
 Profil Kementerian agama Kabupaten Lampung Barat, Dokumentasi, Tahun 2013 
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Awal mula pelaksanaan proses pelayanan kantor Kementerian Agama 

Lampung barat berpusat di KUA Kec. Balik Bukit pada tahun 1992-1996, 

kemudian pada tahun 1996 Kantor Kemenag mendapatkan lahan dan 

pembangunan gedung sebesar 2.791,4 M2 dari Pemerintah Daerah Lampung 

Barat. Sehingga pada tahun tersebut secara definitive Kantor kementerian 

agama resmi berkantor di Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 

Barat. 

Pembangunan Kantor kementerian agama lampung barat dilaksanakan 

secara bertahap, dan pada tanggal 29 Juli 1996 M / 13 Rabiul Awal 1917 H 

Kantor Kemenag Lampung Barat diresmikan oleh Kakanwil Departemen 

Agama Provinsi Lampung Bapak Drs. Hi. Sjamsuddin Thohir dengan alamat: 

Jl. Mawar No.5 Kec. Balik Bukit Way mengaku Lampung Barat.
2
 

 

2. Visi dan Misi 

Visi yang diusung oleh Kemenag Lampung Barat adalah 

“Terwujudnya Masyarakat Lampung Barat yang Taat Beragama, Rukun, 

Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin”. 

Sedangkan upaya untuk mencapai visi tersebut, kemenag Lampung 

Barat mengemban Misi sebagai berikut :  

1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama; 

2) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama; 

                                                 
2
 Profil Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, Dokumentasi, Tahun 2013 
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3) Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi 

agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 

4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; 

5) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

 

3. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi seksi pendidikan Agama dan Keagamaan Islam 

Kabupaten Lampung Barat masih terintegrasi dalam struktur organisasi 

Kantor kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat. Dengan keterangan 

sebagai berikut : 

a. Kepala Kantor    : Drs. H. Khobiran Syah, M.PdI 

b. Tata Usaha   : Drs. H. Firdaus, M.Pd.I 

c. Seksi Pendidikan Islam  : Maryan Hasan, S.Ag., M.Pd.I 

d. Seksi PAKI   : H.M Bangsawan, S.H 

e. Seksi Peny. Haji dan Umroh : Drs. H. Afwani 

f. Seksi Bimas Islam  : Drs. Kadarusman. Z, M.Pd.I 

g. Penyelenggara Syari‟ah  : Ali Mukhtar, S.Ag., MM 

h. Penyelenggara Hindu  : Eko Sudono, S.Ag. 

 

4. Keadaan Pegawai 

Jumlah pegawai di kementerian Agama Kabupaten Lampung barat 

seluruhnya adalah 37 Orang. Dengan rincian 26 Pegawai laki-laki dan 11 
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pegawai perempuan. Sedangkan dilihat dari kualifikasi pendidikan jumlah 

pegawai dengan kualifikasi pendidikan SLTA berjulmah 6 orang, diploma 2 

orang, Strata 1 (S1) 30 orang dan pendidikan S2 sebanyak 3 orang.   

Selanjutnya, pegawai PAKI Kantor kemenag Kabupaten Lampung 

Barat termuat dalam tabel.01 berikut :  

No. Nama NIP Gol Jabatan 

1. H.M Bangsawan S.H 19580505197903100 III./d Kasi 

2. Reti Susanti, S.H 198406052003122003 III/b Staff 

3. Cik Ela 197309132007012020 II/b Staff 

4. Drs. Jon Siregar 196706062000121001 III/d Staff 

5. Baronza 196705181990031001 III/b Staff 

6. Heri Mulyadi, S.d.I 198305132005011002 III/a Staff 

Sumber : dokumentasi arsip kepegawaian seksi PAKI Kemenag Kab. 

Lampung Barat. 

 

5. Data Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kemnetrian Agama 

Kabupaten Lampung Barat cukup baik dan memadai. Mereka memiliki ruang 

kerja yang dalam kondisi cukup baik dan cukup kondusif menampung 

pegawai dalam melakukan aktifitasnya setiap hari kerja. Kementerian Agama 

Kabupaten Agama Lampung Barat juga telah memiliki akses internet dan 

telah menggunakan teknologi komputerisasi dalam menyelasaikan pekerjaan 
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yang ada. Untuk kegiatan olahraga bagi pegawai, kantor kementerian Agama 

Lampung Barat telh dilengkapi dengan lapangan voli dan bulu tangkis. 

Tabel 02 

Dara Sarana Prasarana Kantor Kementerian Agama Lampung Barat 

 

No Nama Ruang Jumlah Luas/volume Kondisi 

1 Ruang Kepala Kantor 1 63 M2 Baik 

2 Ruang sub Bagian TU 1 60 M2 Baik 

3 Ruang Administrasi TU 3 96 M2 Baik 

4 Ruang Seksi Pendidikan Islam 1 60 M2 Baik 

5 Ruang Seksi PAKI 1 60 M2 Baik 

6 Ruang Seksi Bimas Islam 1 96 M2 Baik 

7 Ruang Penyelenggara Syariah 1 60 M2 Baik 

8 Ruang Penyelenggara agama 

Hindu 

1 60 M2 Baik 

9 Ruang bendahara Umum 1 60 M2 Baik 

10 Ruang Keamanan 1 15 M2 Baik 

11 Kendaraan Dinas 10 Unit Baik 

12 Masjid/Mushola 1 120 M2 Baik 

13 Ruang Perpustakaan/Arsip 1 60 M2 Baik 

14 Ruang Pokjawas 1 60 M2 Baik 

15 WC/Toilet 6 6 M2 Baik 

21 Lapangan Bola Volly 2 350 M2 Baik 

22 Lapangan Bulutangkis 1 150 M2 Baik 

23 Lapangan Upacara /Halaman 1 3000 M2 Baik 

25 Area Parkir 1 1000M2  

Sumber: Dokumen Buku Data dan Informasi Keagamaan, Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015. 
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6. Tugas dan Fungsi  

Setiap organisasi harus memiliki arah yang jelas dari pekerjaan dan 

atau tugas yang diembannya. Adanya pembagian tugas antar unit kerja di 

lingkungan kementerian agama Kabupaten Lampung Barat untuk kepentingan 

efesiensi anggaran dan efektifitas program serta menghindari duplikasi 

kegiatan, sehinga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya inefesiensi. 

Pembagian tugas ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh 

masing-masing unit kerja.  

 Berdasarkan peraturan menteri Agama RI nomor 13 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian. Adapun 

tugas Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKI) adalah sebagai 

berikut : 

a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan bidang 

agama dan keagamaan Islam. 

b. Melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pembinaan dibidang :  

1) Pendidikan anak dan usia dini 

2) Taman kanak-kanak 

3) Pendidikan dasar 

4) Pendidikan menengah 

5) Pendidikan diniyah 

6) Pendidikan Al-Qur‟an dan pondok pesantren 
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7) Pengelolaan sistem informasi pendidikan agama dan keagamaan 

islam 

Jika ditabulasikan jumlah lembaga pendidikan dan pondok 

pesantren binaan Seksi PAKI Kementrain Agama Kabupaten 

Lampung Barat adalah sebagai berikut: 

Tabel 03 

Data Jumlah Lembaga Pendidikan Binaan seksi PAKI Kemenag 

Kabupaten Lampung Barat 

 

No. Lembaga Pendidikan Jumlah 

1 Raudlatul Athfal (RA) 33 

2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 

3 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) 42 

4 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 

5 Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) 41 

6 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

7 Madrasah Aliyah Swasta (MAS) 17 

8 Pondok Pesantren (Ponpes) 56 

Jumlah Total 196 

 

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang agama dan keagamaan. 

Kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan merupakan tugas 

utama dalam setiap tugas/pekerjaan yang telah dilaksanakan guna 

mengetahui perkembangan dan perbaikan yang harus dilakukan serta 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan. 
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B. Penyajian dan Analisis Data  

1. Implementasi Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama 

a. Integritas 

Dari indikator yang ditunjukkan oleh kementerian agama berkenaan 

dengan nilai integritas antara lain bahwa seluruh komponen termasuk seksi 

pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam hal ini dituntut untuk 

memiliki indikasi sebagai berikut. 

1) Tekad dan kemauan yang kuat untuk berbuat baik dan benar 

Indikasi ini dapat dijumpai saat pegawai PAKI melaksanakan 

tugas, yaitu dengan selalu memperhatikan petunjuk teknis pelaksanaan 

kegiatan. Pertimbangan matang harus selalu diperhatikan sebelum 

mengambil keputusan. Kepala kasi menjelaskan tentang tekad ini 

merupakan simbol kesungguhan bahwa tidak ada hal yang mustahil 

dilakukan dengan baik sukses selama memperhatikan jalur yang benar. 

2) Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi  

Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam merupakan 

sub bidang tugas yang cukup kompleks, dimana sasaran binaan adalah 

hampir semua lini dan jenjang pendidikan keagamaan mulai anak usia 

dini hingga pendidikan pondok pesantren yang notabene memiliki 

beraneka ragam metodologi pendidikan yang diterapkan. 
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Hal tersebut mengharuskan seksi PAKI untuk terus berfikir 

positif bahwa pengelolaan pendidikan itu bermuara pada tujuan yang 

sama yaitu pengembangan keagamaan Islam. Sehingga dalam 

melakukan pembinaan harus komprehensif tidak hanya berpihak pada 

salah satu saja. Berfikir positif juga juga diterapkan seksi PAKI dalam 

melaksanakan seluruh tugas yang diemban bahwa dalam 

melaksanakan tugas senantiasa menjunjung tinggi prinsip keberhasilan 

dan keselarasan, dengan kata lain tidak mudah berputus asa. 

3) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Peraturan bagi pegawai seksi PAKI tidak hanya terikat pada 

peraturan yang digulirkan oleh kementerian agama. Namun juga yang 

diterapkan oleh kantor setempat, seperti aturan penggunaan seragam, 

atribut, aturan tentang mengikuti kegiatan pengembangan profesi 

sampai pada kesepakatan yang dibangun dalam rangka menghidupkan 

semangat bekerja di lingkungan kantor Kemenag Kabupaten Lampung 

Barat, khususnya seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.  

4) Menolak korupsi, suap atau gratifikasi 

Sudah sangat jelas, bahwa korupsi dan suap merupakan 

perbuatan yang sangat tercela bagi siapapun, terlebih bagi pegawai di 

lingkungan kementerian agama. Maka dar itu, bentuk integritas 

pegawai seksi PAKI Kemenag Lampung Barat ditunjukkan dengan 

menjunjung tinggi kecintaan terhadap etika pegawai, lebih-lebih 
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pegawai yang notabene menangani hal ihwal mengenai keagamaan 

islam serta menolak keras dan menjauhi perbuatan yang menyangkut 

korupsi. Misalnya saja menjauhi dan mengantisipasi adanya mark up 

angaran, menerima hadiah dari seseorang atau lembaga tertentu guna 

melancarkan suatu tujuan. 

Keempat indikator di atas telah sesui dengan firman Allah SWT dalam 

as-Shaft ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : 

       

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu 

mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Q.S As-Shaft /61: 2)
3
 

 

b. Profesionalitas 

Nilai profesionalitas dalam bekerja ditunjukkan secara disiplin, 

kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Seksi PAKI Kemenag 

Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan konten dari nilai budaya 

profesionalitas adalah tentu dengan selalu berupaya maksimal melakukan 

perbaikan secara terus-menerus. Kasi PAKI menyatakan bahawa hal ini sangat 

penting dilakukan karena sikap professional akan menghasilkan pekerjaan 

                                                 
3
 Syamil Qur‟an. Alqur’anul Karim : Terjemah Tafsir Perkata, (Bandung : Sygma Publishing, 

Desember 2010) hal. 551 
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yang baik dan para pegawai pun akan mendapatkan apresisi dengan sendirinya 

atas prestasi yang dicapainya.4  

Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Alloh swt, dalam Q.S Al-

Bayyinah : 7 yang berbunyi sebagai berikut : 

        

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk (Q.S : Al-

Bayyinah : 7)
5
 

 

Beberapa keterangan yang dapat mengindikasikan bahwa Seksi PAKI 

Kemenag Lampung Barat bersikap professional adalah sebagai berikut  

1) Melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan;  

Setiap pelaksanaan tugas pada seksi PAKI Kemenag 

Kabupaten Lampung Barat telah memiliki Tupoksi sesuai dengan 

tugas jabatan yang ditempati. Maka seluruh pegawai melaksanakan 

tugas dengan kehati-hatian dan tidak menyalahi kompetensi jabatan 

dan kewenangan yang dimiliki. Terlebih saat diterapkannya lima nilai 

budaya ini, seksi Paki sangat mengutamakan kualifikasi dalam 

pemberian tugas. Hal ini terlihat dari keseluruhan Pegawai yang telah 

berkualifikasi paling rendah dengan pendidikan Sarjana Muda.
6
 

                                                 
4
 HM Khobiran Syah, SH. Kasi Paki Kemenag Kabupaten Lampung Barat, Wawancara, 

Tanggal 04 Desember 2015. 
5
 Syamil Qur‟an.Ibid, Hal .598 

6
 Data Dinding Pegawai seksi Paki Kemenag Lampung Barat. Observasi, tanggal 08 

Desember 2015. 
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2) Disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja;  

Nilai profesionalitas juga dapat diamati dalam kesungguhan 

para pegawai PAKI melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Ketika ada 

suatu target dalam pelaksanaan kegiatan maka seksi PAKI 

menyiapkan strategi dan melakukan dengan sepenuh hati tanpa 

tekanan dan rekayasa pekerjaan, sehingga tercapai tidak hanya 

penyelesaian namun kepuasan batin bagai para pegawai. Seperi yang 

diakui oleh Cik Ela salah seorang pegawai PAKI Kemenag Kabupaten 

Lambar saat diwawancarai tentang kesungguhan dalam bekerja, ia 

mengatakan bahkan pekerjaan selain sebagai kewajiban, diharapkan 

memperoleh pencapaian yang maksimal dan bernilai ibadah. 

3) Melakukan pekerjaan secara terukur;  

Dalam membagi kegiatan pada seksi PAKI tidak terlepas dari 

penyusunan program, sehingga dapat diketahui setiap kegiatan dengan 

waktu pelaksanaan dan sasaran yang terukur. Baik mingguan, bulanan, 

per semester setiap tahun atau per tahun anggaran. Dengan membagi 

prioritas program dengan penyusunan kegiatan jangka pendek 

menengah dan panjang.  

4) Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu;  

Target dalam penyelesaian tugas yang ada di seksi PAKI 

kemenag Lampung Barat disusun dengan scadule yang jelas sehingga 
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sasaran dan deadline kegiatan dapat menjadi perhatian utama, maka 

pekerjaan dapat selesai tepat waktu. 

5) Menerima reward and punishment sesuai dengan ketentuan  

Berprestasi merupakan keinginan setiap orang, termasuk 

seluruh pegawai seksi PAKI, karena dengan prestasi kepuasan batin 

akan diperoleh, pengakuan lingkungan akan menjadi motivasi 

tambahan, sehingga jika mencapai titik tersebut akan diberikan reward 

oleh atas. Penghargaan yang didapatkan jelas terjait dengan 

profesionalitas pegawai yang ditunjukkan dengan prestasi dalam 

pekerjaannya itu. Sebaliknya, pegawa PAKI sangat menjauhi adanya 

teguran atau bahkan sanksi dari evaluator pegawai dalam hal ini 

adalah pimpinan kemenag lampung Barat dan secara vertical adalah 

kementerian Agama Republik Indonesia.  Bahkan salah satu pegawai 

menyampaikan bahwa pekerjaan yang diemban tak ubahnya adalah 

perjuangan menjaga harga diri pegawai itu sendiri. 

 

c. Inovasi 

Dijelaskan oleh Meteri Agama dalam suatu media elektronik, di antara 

beberapa problem kita dalam birokrasi, birokrasi terbelenggu dalam 

rutinitasnya, yang dia lakukan hari ini, besok melakukan yang sama, 

begitulah setiap harinya. “Apa bedanya dengan mesin, kita tidak ingin 

seperti itu,” ungkapnya.  Ia menandaskan bahwa perubahan masyarakat 
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sangat dinamis, maka ironi kalau kita di dalamnya statis. Tuntutan di 

masyarakat dinamis kita, maka harus muncul dengan kreasi, bagaimana 

menjalankan fungsi pelayanan dan pembinaan. “Inovatif, keniscayaan 

harus ada dalam diri kita,” imbuhnya.
7
 

Inovasi merupakan upaya menyempurnakan yang sudah ada dan 

mengkreasi hal baru yang lebih baik, dengan indikasi yang diperoleh 

adalah sebagai berikut. 

1) Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan 

berkelanjutan; 

Pentingnya sebuah evaluasi adalah untuk menemukan sesuatu 

yang dapat dikembangkan atau juga menjadi koreksi agar dapat 

dilakukan perbaikan secara terus-menerus atau diselesaikan dengan 

menggunakan cara baru yang belum pernah dilakukan akan tetapi 

dipandang lebih efektif dan efisien. Seperti contohnya saat melakukan 

pendataan lembaga pendidikan mulai dari jumlah lembaga hingga 

peserta pendidikan yang ada di dalamnya. Jika menggunakan manual 

sangatlah membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu berulang-

ulang setiap tahunnya. 

Akan tetapi cara-cara itu dapat digantikan dengan sistem 

komputerisasi yang jelas lebih cepat, akurat dan data yang telah 

                                                 
7
 Lukkman Hakim Saifuddin, Sambutan Kementerian Agama RI. http://kemenag.go.id dalam 

Google.com (diunduh tanggal 04 Januari 2016) 

http://kemenag.go.id/
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tersimpan dapat dibuka kembali tanpa harus membuat dari awal. Inilah 

salah satu yang memotivasi staff seksi PAKI dalam menyelesaikan 

tugas yang berkenaan dengan pendataan.
8
 Komputerisasi juga tidak 

hanya terbatas pada pendataan saja, bahkan penyimpanan arsip, 

pembuatan laporan secara elektronik, pengiriman data ke Kanwil 

kemenag serta sistem informasi lainnya. Hal ini dibuktikan bahwa seksi 

PAKI telah mengembangkan sistem jaringan informasi dengan 

pemasangan jaringan internet bersama dikementerian agama Kabupaten 

Lampung Barat. 

2) Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;  

Sikap keterbukaan dalam menerima kritik, saran dan atau ide-

ide baru merupakan sikap yang sangat baik dan harus dilakukan oleh 

setiap pegawai, mengingat kepekaan terhadap instropeksi diri sangat 

sulit dan berat tanpa ada dukungan dari pihak lain. Ini juga diterapkan 

oleh seksi pendidikan agama dan keagamaan kabupaten Lampung Barat 

bagi para pegawainya guna mencitakan suasana yang konstruktif dan 

tidak menutup-nutupi kekurangan. Keterbukaan ini diberlakukan 

kepada seluruh pegawai dan juga para binaan yang menggunakan 

layanan seksi  PAKI. Semakin baik pelayanan yang diberikan tentu 

semakin baik pula  

                                                 
8
 Reti Susanti,Staf Seksi PAKI Kemenag Lampung Barat. Wawancara, (tanggal 07 Desember 

2015) 
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3) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi;  

Dalam kaitannya dengan kompetensi dan kapasitas pribasi para 

pegawai seksi PAKI, kepala Kantor Kemenag Lmpung Barat 

memberikan izin seluas-luasnya bagi para pegawai yang ini 

meningkatkan kualifikasi pendidikannya guna menambah kapasitas 

keilmuan yang dimilikinya sebagai bekal dalam bertugas. Hal ini 

dibuktikan adanya beberapa pegawai yang melanjutkan studinya baik 

S1 mapun S2. Keadaan semacam ini tentu memberikan peluang yang 

luas bagi seksi PAKI untuk mengembangkan keorganisasiannya dengan 

mendukung secara administrasi bagi pegawainya yang mengambil izin 

belajar. 

4) Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;  

Tindakan problem solving tidak semua pegawai memiliki 

keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Terlebih lagi masalah 

yang dihadapi berkenaan dengan gagalnya sistem ataupun aplikasi yang 

dijalankan. Namun seksi Pendidikan agama dan Keagamaan Islam 

memiliki beberapa langkah tertentu seperti pengarsipan ganda, yaitu 

data yang ada di komputer (soft file) yang disimpan di dalam jaringan 

elektronik, sekaligus penerapan arsip berbasis dokumen cetak (print 

out) sehingga memudahkan dalam penjagaan data jika sewaktu-waktu 

terjadi permasalahan. 
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Selain antisipasi masalah tersebut di atas, saat menemui 

masalah yang berkaitan dengan berlangsungnya tugas, seksi PAKI 

melakukan komunikasi dengan seluruh bidang yang ada di kantor 

kemang Lampung Barat, agar ada persepsi yang terbangun sehingga 

memudahkan pegawai dalam menyelesaikan permasalahan. Beragam 

cara yang dapat ditempuh selalu dilakukan oleh paki termasuk dalam 

hubungannya terhadap bianaan, semisal saat diperlukan cepat maka 

pemberitahuan informasi tidak harus menunggu dengan surat cetakan, 

namun dengan melalui pos-pos atau kelompok kerja binaan sehingga 

dilangsungkan secara cepat kepada biaan yang lainnya. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja 

secara efektif dan efisien.  

Penggunaan teknologi informasi jelas sangat membantu dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab seksi PAKI, bahkan saat ini 

penggunaan jaringan internet dalam penyampaian informasi lebih 

dominan dibandingkan menggunakan media cetak. Seperti penggunaan 

website, media sosial dan e-mail dalam memberikan informasi dan 

pengiriman data dari dan kepada binaan. 

Kecenderungan orang saat ini lebih dekat dengan akses internet 

inilah yang digunakan oleh kementerian agama Lampung Barat 

khususnya seksi Paki untuk mengajak para binaan dan pengguna 

layanan agar bersama-sama mengakses media tersebut. Contoh 
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penggunaan facebook untuk menyampaikan perkembangan yang ada 

dan sekaligus berkomunikasi secara intensif sehingga bagi binaan yang 

jauh tidak harus dating ke kantor kemenag hanya untuk urusan yang 

sebenarnya tidak terlalu banyak.
9
 

Inovasi dan indikatornya di atas sangat sesuai dengan Ayat Alloh 

dalam Q.S Albaqoroh : 148, sebagai berikut : 

           

     

Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 

menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) 

kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan 

kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.(Q.S Albaqoroh : 148)
10

 

 

d. Tanggungjawab 

Menag menjelaskan bahwa sebagai manusia, kita harus mempunyai 

kesadaran bahwa apa yang dilakukan ada tanggung jawab pada manusia 

dan Tuhan. Menag minta kesadaran harus sudah given. Menurutnya, sudah 

terlalu banyak pengalaman rekan sejawat yang bermasalah dengan hukum, 

ini sudah lebih dari cukup, ini setidaknya jangan menambah deretan 

panjang.“Sudahilah praktek dan tindakan korupsi, dihentikan. Saya ingin 

                                                 
9
 Reti Susanti, Wawancara, (tanggal 07 Desember 2015) 

10
 Syamil Qur‟an, Ibid. Hal. 102 
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ini bagian dari perubahan termanifestaiskan dalam institusi Kemenag,” 

Menteri Agama menekankan demikian.
11

 

1) Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;  

Deadline, atau batas maksimal yang diberikan dalam 

penyelesaian pekerjaan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap 

pegawai. Begitu juga pada pegawai seksi PAKI kemenag Lampung 

Barat. Namun sebagai bukti tanggungjawab yang  harus menjadi 

pegangan bagi seluruh pegawai paki, justru ini menjadi motivasi yang 

sangat baik. Menurut Bangsawan, selaku kepala seksi menyatakan 

bahwa tanpa adanya batas waktu maka tidak akan pernah ada 

pekerjaan yang selesai dengan baik.  

Dengan demikian, dapat dianalisa bahwa sebagai bentuk 

tanggungjawab seksi paki senatiasa berupaya untuk menyelesaikan 

tugas dan pekerjaanya dengan baik dan tepat pada waktu yang 

seharusnya. 

2) Berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi, dan 

melakukan langkah-langkah perbaikan;  

Manusia tidak ada yang sempurna, maka dari itu suatu 

kesalahanpun lazim sesekali terjadi pada hampir setiap pegawai, tak 

terkecuali pegawai seksi paki kemenag Lampung Barat. Namun bukan 

                                                 
11

 Lukkman Hakim Saifuddin, Sambutan Kementerian Agama RI. http://kemenag.go.id dalam 

Google.com (diunduh tanggal 04 Januari 2016) 

http://kemenag.go.id/
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berarti melakukan kesalahan adalah mengakhiri semuanya, akan tetapi 

dengan kesalahan yang dilakukan justru dapat menjadikan pelajaran 

yang mampu mendorong untuk berbuat yang lebih baik lagi. Maka dari 

itulah pengakuan dari sebuah kesalahan menjadi hal yang tidak 

terlampau sulit meskipun berat dan akan menerima segala 

konsekuensinya. Kemudian perlu dilakukan perbaikan-perbaikan 

sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang sama pada waktu yang lain. 

3) Mengatasi masalah dengan segera;  

Masalah tidak selalu harus dihindari, namun ada kalanya 

masalah harus dihadapi. Contoh pada pegawai seksi paki saat 

menggunakan media elektronik dengan kemampuan yang belum 

memadahi padahal tugas itu merupakan suatu keharusan, maka 

mencoba dan berlatih terus menerus merupakan langkah nyata yang 

ditunjukkan pegawai seksi pagi dengan cara bekerjasama dilingkungan 

kantor. Mengatasi masalah dengan segera merupakan langkah terbaik 

bagi setiap pegawai, karena menunda penyelesaian masalah akan 

menumpuk masalah baru. 

4) Komitmen dengan tugas yang diberikan  

Sikap komitmen atau berpendirian teguh penyelesaian terhadap 

setiap tugas yang diberikan merupakan citra membanggakan bagi 

setiap pegawai, karena salah satu bentuk tanggungjawab tinggi adalah 

sebuah komitmen. Ini juga diupayakan oleh kasi paki untuk selalu 
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menjadi perhatian dengan mengantisipasi setiap permasalahan yang 

akan dihadapi sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan tugasnya. 

Seperti pernyataannya bahwa pekerjaan atau tugas tidak bisa hanya 

dilihat tapi juga harus diselesaikan dengan baik dan melaporkan 

kepada atasan setiap hasil yang dicapai.
12

 

Jika kita fahami bahwa tanggungjawab adalah amanah Alloh swt. 

Yang senantiasa pertanggungjawabannya akan „ditagih‟ pada setiap akhirnya.  

 Sebagaimana Firman Alloh swt. yang berbunyi : 

            

   

Artinya “ Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu 

satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya 

dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan 

Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu 

kerjakan.(Q.S An-Nahl : 93)
13

 
 

e. Keteladanan 

Kepada seluruh ASN Kemenag tanpa terkecuali, menteri agama 

mengarahkan untuk menanamkan dalam diri masing-masing ASN 

Kemenag, karena persepsi publik bahwa kementerian agama musti 

mengerti tentang agama. Menag berpesan, untuk menjaga ucapan, prilaku 

dan tindakan karena dilihat publik. “Kita dijadikan contoh, rujukan dan 

                                                 
12

 Bangsawan SH, Wawancara, tanggal 04 Desember 2015. 
13

 Syamil Qur‟an. Terjemahan Tafsir Perkata. (Bandung, Sygma Publishing : 2010) Hal. 277   
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tempat bertanya dalam hal tertentu. saya ingin keteladanan jadi nilai dari 

masing-masing,” harap Menag. Dengan penanaman nilai budaya kerja 

sebagai tahap pertama mewujudkan lima nilai budaya kerja dengan 

pembangunan sistem dan kepemimpinan sebagai tahap kedua dan ketiga, 

kini Kemenag mengalami perubahan lebih baik.
14

 

Menteri Agama selalu menegaskan bahwa kemenag harus 

mewujudkan keteladanan, penting karena Kementerian Agama. Sebagai 

Kementerian yang mengurus tentang agama pasti selalu dijadikan teladan 

dan contoh. Masyarakat akan selalu menilai kemenag, mulai dari 

pekerjaan, cara bicara kita, pakaian dan semuanya.
15

 

1) Berakhlak terpuji;  

Kementerian agama merupakan patokan bagi instansi lain 

dalam mengembangan akhlak. Maka dari itu pegawai kementerian 

agama termasuk pegawai seksi PAKI selalu dituntut untuk 

memberikan teladan berupa akhlak terpuji. Diantara kebiasaan 

berakhlak di lingkungan kantor ataupun saat melakukan kunjungan 

diungkapkan oleh Cik Ela selaku salah satu staf Paki diantaranya 

adalah dengan selau menjaga bicara agar tidak menyakiti atau 

menyinggung orang lain. Selain itu, pengucapan salam pada setiap 

                                                 
14

Sambutan kementerian agama, nilai-nilai budaya kementerian agama dalam 

www.kemenag.go.id (diunduh tanggal 02 November 2015 
15

 Sambutan kementerian agama, nilai-nilai budaya kementerian agama dalam 

www.kemenag.go.id (diunduh tanggal 02 November 2015 

http://www.kemenag.go.id/
http://www.kemenag.go.id/
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perjumpaan, berjabat tangan, berpakaian yang mencerminkan 

keislaman, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, melaksanakan sholat 

tepat waktu dan berjama‟ah.
16

 

2) Memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, penuh keramahan, 

dan adil;  

Memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau lembaga 

binanaan merupakan suatu keharusanm dan keberhasilan merupakan 

salah satu tujuannya. Maka dalam proses interaksi terhadap binaan, 

seksi PAKI selalu bersikap dengan hati-hati agar tidak memunculkan 

konflik, dengan bahasa yang santun ramah dan mudah dipahami oleh 

binaan, serta melakukan bimbingan dengan adil dan merata tanpa 

pandang bulu atau hanya mengutamakan salah satunya. 

3) Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman 

sejawat;  

Kepala seksi PAKI senantiasa memberikan bimbingan kepada 

seluruh pegawai sebagaimana fungsi seorang pemimpin kepada 

bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sementara itu, seluruh 

pegawai seksi PAKI juga memberikan bimbingan dan arahan kepada 

seluruh stakeholder binaan serta saling membimbing antar pegawai 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

                                                 
16

 Cil Ela, Staf PAKI Kemenag Kabupaten Lampung Barat. Wawancara. Tanggal 08 

Desember 2015. 
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4) Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri  

Keteladanan tidak akan berhasil apabila hanya menuntut orang 

lain namun tidak memperhatikan. Maka dari itulah perlunya 

menanamkan mulai dari diri sendiri sebelum mengarahkan orang lain. 

Kasi PAKI selaku pimpinan juga selalu berupaya melaksakan tugasnya 

dengan baik, sehingga seluruh pegawai termotivasi untuk ikut 

melaksanakan tugas dengan baik pula. Selanjutnya pegawai seksi 

PAKI menerapkan sikap bekerja dengan baik dan sehingga 

keteladanan ini dapat berlanjut pada binaan.  

Inti dari keteladanan ini adalah memulai dari diri sendiri dengan 

mencontoh yang baik kemudian menunjukkan yang terbaik kepada seluruh 

stakeholder sehingga terwujud cita-cita yang sama seperti yang dituntunkan 

oleh Allloh dan Rosulnya.  

Sebagaimana firman Alloh, 

     

    

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.(Q.S Al-

Ahzab:21)
17

 
 

Selanjutnya ditegaskan dalam ayat lain, 

                                                 
17

 Syamil Qur‟an. Ibid. Hal. 420 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah 

dan Rasulnya
18

 dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Hujurat : 1)
19

 
 

 

2. Dimensi dan Indikator Kinerja Pegawai PAKI Kemenag Lambar 

a.  Sikap kerja 

1) Evaluasi terhadap pekerjaan 

 Sikap kerja dapat ditunjukkan melalui kegiatan atau kemauan untuk 

melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang diselesaikan. Kembali 

kepala seksi PAKI menyampaikan bahwa tanpa adanya evaluasi maka 

tidak akan diketahui seberapa hasil yang dicapai. Dengan evaluasi juga 

akan membantu menentukan langkah selanjutnya.
20

 

2) Perasaan terhadap pekerjaan 

Pentingnya menanamkan rasa cinta terhadap pekerjaan 

diterapkan oleh seksi seksi PAKI. Pekerjaan layaknya sabahat, jika 

semakin diakrabi maka seorang pegawai atau pekerja dapat memaham 

secara keseluruhan arah dan baik buruknya pekerjaan yang dilakukan. 

                                                 
18

 Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum, sebelum ada 

ketetapan dari Allah dan RasulNya 
19

 Syamil Qur‟an. Ibid. Hal. 515 
20

 Khobiran Syah, Kepala Kemenag Kabupaten Lampung Barat, Wawancara, tanggal 08 

Desember 2015 
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Para pegawai paki merasa bangga dengan posisi yang ditempati 

sebagai bagian dari pegawai kementerian agama, sehingga dalam 

melaksanakan tugas pegawai seksi PAKI tidak merasa terbebani dan 

bahkan sembari diniatkan sebagai ibadah.
21

 

3) Kecenderungan terhadap pekerjaan 

Kecenderungan terhadap pekerjaan untuk melakukan suatu 

inovasi atau hanya melaksanakan dan menyelesaikannya saja tentu 

memiliki dampak yang sangat berpengaruh baik bagi pegawai maupun 

kepada hasil pekerjaan yang diperoleh. Pegawai seksi PAKI memiliki 

kecenderungan yang mengarah kepada semangat menyelesaikan tugas 

dan perbaikan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga 

mengarah kepada keberhasilan pencapaian visi dan misi instansi 

kementerian agama. Seperti yang disampaikan oleh Jon Siregar salah 

satu staf Seksi PAKI bahwa seluruh pegawai memiliki kecenderungan 

nyaman dalam bekerja dan menjadikan pekerjaan sebagai sahabat dan 

sekaligus tantangan bagi pengembangan kemampuan dari masing-

masing pegawai.
22

 

b. Perilaku 

Perilaku merupakan aktualisasi sikap yang tercermin dalam budaya 

kerja di lingkungan seksi PAKI yang dapat diamati dengan panca indra 

                                                 
21

 Khobiran Syah, Wawancara tanggal 08 Desember 2015 
22

 Jon Siregar, Pegawai Seksi PAKI Kemenag Lampung Barat, Wawancara, tanggal 09 

Desember 2016  
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peneliti. Seperti yang ditunjukkan dalam bentuk : pertama, prilaku 

disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah menggunakan jam kerja dengan 

baik dan efisien serta memperhatikan sasaran dan target kerja kerja 

dengan mengejar hasil maksimal guna mendapatkan nilai dalm rangka 

pengembangan prestasi baik pegawai maupun instansi tempat kerja, 

dalam hal ini adalah kementerian agama.  

Kedua, keterbukaan. Ditunjukkan dengan perlakuan dan pelayanan 

yang ramah terhadap binaan. Seperti saat memberikan bimbingan dengan 

basa yang santun dan memberikan pelayanan, arahan serta bimbingan 

yang baik sampai kegiatan yang dilakukan oleh binaan selesai dan 

mencapai tujuan sebagaiman dalam tupoksi.  

Ketiga, saling menghargai. Masyarakat binaan sangat beragam, 

berasal dari berbagai daerah dan lingkungan yang berbeda-beda, maka 

sikap menghargai apapun yang dihasilkan oleh binaan haruslah dimiliki 

oleh seksi PAKI mengingat daya serap dan pemahaman dari segala 

bentuk informasi juga berbeda-beda. Selain itu, saling menghargai antar 

pegawai juga selalalu ditujukkan dalam bentuk pemahaman akan prinsip 

dan kebiasaan-kebiasaan pegawai dalam bekerja.  

Selanjutnya keempat, adalah kerjasama. Kerjasama merupakan 

sesuatu yang mutlak harus ada pada setiap lingkungan instansi atau 

perkantoran. Tanpa adanya kerjasama tidak akan mungkin terwujud 

sebuah hasil yang dituangkan dalam uraian Visi dan Misi instansi. 
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Begitupun dengan seksi pendidikan agama dan Keagamaan Islam kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat. Kerjasama yang 

dimaksud seperti koordinasi rutin melalui kegiatan rapat, komunikasi 

setiap saat, pelaporan, sharing penyelesaian tugas serta pembagian tugas 

yang jelas untuk tujuan yang sama.    

c. Hasil kerja 

Hasil kerja yang dapat ditunjukkan oleh pegawai PAKI dalam 

bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi oleh 

pimpinan yang kemudian diteruskan kepada instansi pembina secara 

vertical. Hasil kerja selain dalam bentuk pelaporan, juga tanggapan dari 

stakeholder yang menggunakan layanan PAKI pada setiap kegiatan dan 

tugas. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu kepala KUA kecamatan 

Batu Brak saat mengunjungi kantor PAKI yang mengatakan bahwa 

selama memberikan bimbingan, PAKI selalu mengarahkan dengan baik, 

terang, dan sesuai dengan tupoksi yang ada sehingga hasil kerja pun 

memperoleh predikat baik dan telah sesuai dengan yang seharusnya.
23

 

 

3. Soasialisasi 

Langkah jitu kementerian Agama dalam mensosialisasikan 5 nilai 

budaya kerja kementerian agama dan dianggap populer serta kekinian adalah 

dengan penyematan pin bertuliskan nilai-nilai budaya yang wajib dikenakan 

                                                 
23

 Mizan Ependi, kepela KUA Kec. Batu Brak, Wawancara, (tanggal 07 Desember 2015) 
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oleh setiap pegawai kementerian agama dengan desain yang cukup elegan 

dengan warna dan bentuk yang menarik.  

 

4. Nilai Budaya Kemenag dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PAKI 

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat 

Berikut ini akan diuraikan hasil kajian lapangan yang berkaitan dengan 

variabel penelitian, yaitu implementasi lima nilai budaya kementerian agama 

dalam meningkatkan kinerja pegawai seksi Pendidikan Agama dan 

Keagamaan Islam. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi dan staff 

seksi PAKI kementerian agama kabupaten lampung barat, seputar penerapan 

budaya kementreian agama dalam meningkatkan kinerjanya yang 

terindikasikan melalui peranan budaya kementerian agama sebagai “nilai”, 

jawaban rata-rata positif. Nilai budaya kementerian agama dituangkan jelas 

dalam bentuk indikator yang dipaparan dan dirangkum dalam kata-kata yang 

sangat familiar dan mudah dipahami.  

Selain itu, nilai budaya kementerian agama juga diterapkan langsung 

dalam bentuk penggunaan pin yang wajib dikenakan pada seragam pegawai 

setiap hari kerja. Hal ini dilakukan untuk memberi tauladan secara langsung 

dan responsif ketika membaca isi pin tersebut. 

Dalam rumusan fungsi, tujuan dan sasaran dari nilai budaya 

kementerian agama menunjukkan semangat perubahan baru yang dipandang 
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oleh seluruh pegawai PAKI sebagai upaya yang sangat baik, mengingat akan 

kerinduan kemenag dengan sebuah perubahan mental yang sesuai dengan nilai 

keagamaan dan jauh dari indikasi negative seorang pegawai.  

Penerapan nilai budaya kementerian agama dalam pandangan pegawai 

PAKI Kemenag Lampung Barat, merupakan metode yang sangat tepat dan 

jitu serta cepat dipahami untuk diaplikasikan oleh setiap pegawai di 

lingkungan kementerian agama secara umum. Penerapan nilai budaya 

kementerian agama selalu digaungkan  disetiap pertemuan para pegawai dan 

saat pembinaan oleh pimpinan dan tokoh kementerian agama tercapai suatu 

pemahaman yang sama dan rasional guna tercapainya visi nilai ini secara 

menyeluruh. Kreativitas penggunaan metode sosialisasi dengan pin 

memungkinkan nilai budaya kementerian agama lebih dihargai dan menjadi 

kebanggaan tersendiri yang tidak diterapkan oleh instansi lain, sehingga dapat 

dilihat orang lain yang sekaligus sebagai syi‟ar keagamaan dan teladan kerja. 

Dalam proses peningkatan kinerja pegawai, nilai budaya kementerian 

agama sebagai kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan instansi 

melalui peningkatan pencapaian tujuan yang sesuai dengan rencana yang 

disusun. Nilai budaya kementerian agama sebagai patokan atau tolok ukur 

mengatur pegawai kemenag secara umum, khususnya pegawai PAKI, juga 

mampu memberikan kenyamanan baik bagi pegawai maupun bagi sasaran 

binaan dalam memberikan pelayanan terbaik pada lembaga pendidikan, 

ponpes dan ormas islam di bawahnya.  
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Oleh karena itu dengan nilai budaya kementerian agama menjadikan 

pegawai yang cakap dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan. 

Membimbing diri sendiri dan binaan dalam menyusun, melaksanakan 

program kegiatan dan tugas sampai evaluasi dari pekerjaan yang dilaksanakan 

oleh seksi PAKI. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, pegawai didorong untuk 

menanamkan secara kontinyu, serta bila perlu mengikuti pelatihan-pelatihan 

yang akan memberikan pengalaman dan pengetahuan, hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan pegawai pengetahuan baru dan pengalaman juga untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi intra dan antar personal pada ranah 

tugas seksi PAKI. 

Kepopuleran nilai budaya kementerian agama juga mendapat respons 

yang positif dari pegawai. Bentuk komunikasi dijalankan secara dialogis dan 

multi arah dengan penggunaan pin, dalam arti terjadi proses komunikasi tidak 

langsung antar pegawai dan. Nilai budaya kementerian agama mampu 

diterapkan dalam setiap kelompok kerja. Proses pengawasan berlangsung 

melalui evaluasi hasil kerja, persiapan pemeriksaan laporan dan evaluasi 

secara keseluruhan yang berkaitan dengan kinerja pegawai. 

Dalam proses internalisasi dengan seluruh komponen kemenag, nilai 

budaya kementerian agama selalu tepat dan representatif terhadap semua hal 

sehingga tidak ada rasa kecanggungan dari pegawai, dengan tidak 

mengabaikan kode etik dalam organisasi dan jenjang kepangkatan. Nilai 
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budaya kementerian agama secara langsung mampu memberikan reward 

kepada pegawai melalui nilai-nilai etis yang diperoleh pegawai. Selain itu, 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab nilai budaya kementerian 

agama selalu mengiringi proses dengan terus tersosialisasi yang terarah dan 

merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial diantara pegawai.  

Nilai budaya kementerian agama selalu sesuai dengan arah tujuan dan 

bahkan cita-cita keagamaan yang dimiliki oleh instansi kemenag itu sendiri. 

Mekanisme pembagian tugas dan pembinaan berjalan menurut tupoksi yang 

ada namun tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi kearifan dan 

kebijaksanaan yang dikaitkan dengan kondisi lembaga binaan melalui forum 

rapat yang demokratis. Mengatur orang adalah suatu hal yang kompleks 

karena orang yang diatur (binaan) dan instansi atau bidang yang mengatur 

(seksi PAKI) sering mempunyai pendapat, pengalaman, kematangan 

pemikiran, kemauan dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda.  

Penerapan nilai budaya kementerian agama juga dalam menghadapi 

keadaan tersebut sering melihat situasi dan kondisi sebelum dilakukan 

penerapan secara menyeluruh. Nilai budaya kementerian agama sebagai 

mampu memberikan motivasi baik secara teknis maupun psikis dengan isyarat 

petunjuk dan pengarahan dengan penerapan keteladanan. 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa nilai budaya kementerian 

agama memiliki fungsi yang sangat baik dari sisi metodis ataupun psikologis. 

Dalam hal ini nilai budaya kementerian agama dengan penggunaan cara yang 
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sangat popular dan terud dipopulerkan mampu menjadi “gebrakan” baru yang 

mudah diadaptasikan serta diteladani oleh seluruh pegawai PAKI 

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas-

tugasnya dan dengan kata-kata yang bernilai tinggi serta “unik” mampu 

memotivasi pegawai untuk melakukan pekerjaannya dengan baik.  

 

 

 

 


