
BAB. I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Membicarakan tentang kine j a  pegawai pemerintahan selalu 

menjadi menarik perhatian, terutama yang menyangkut kualitas 

kerjanya, sejak orde lama sampai dengan orde baru, bahkan di era 
. . 

reformasi ini sekalipun. Oleh karena itu beberapa pelaku 

manajemen, terutama manajemen sumberdaya manusia, secara 

berkelanjutan telah melakukan berbagai kajian dalam upaya 

meningkatkan kine rja pegawai pemerintahan ini. Un~umnya kajian 

terhadap kinerja maupun kuaiitas kerja pegawai pemerintahan 

tersebut dihubungkan dengan etos ke rja budaya Indonesia maupun 

dari sudut pandang konsep produktivitas. Namun demikian, dari 

kajian-kajian tersebut hingga saat ini masih belum mampu 

meningkatkan kinerja para pegawai pemerintahan (birokrat). 

Pada ski lain, organisasi pemerintah, pada akhir-akl~ir ini 

semakin mendapat sorotan masyarakat yang menuntut untuk lebil~ 

clitingkatkan kinerjanya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin 

tingginya kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah secara keseluruhan. Menyadari tuntutan dan 

pcrscpsi masyarakat yang berkembang saat ini, upaya pembenahan 

kine rja aparatur terutama menghadapi mi le~um ketiga dijadikan 

prioritas utama dalam perubahan dan pembaharuan manajemen 
. . 
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pen~erintahan. Prioritas pembenahan aparatur pemerintahan ini 

sebenarnya telah menjadi prioritas pada periode pembangunan 

nasional sebelumnya. Melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia (yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara), 

secara tegas telah memprioritaskan pembenahan aparatur 

pemerintah. Namun demikian, upaya ini masih belum mampu 

menghasilkan kinerja aparat pemerintah yang sesuai dengan 

tuntutan masyarakat, yaitu aparat pemerintah yang mampu beke rja 

secara profesional, berdaya guna dan berl~asil guna. 

Bagi Pemerintah DKI Jakarta, permasalahan apwatur 

pemerintah ini menjadi perhatian utama pada beberapa tahun 

terakhir ini, sebelum era reformasi tiba. Melalui visinya untitk 

menjadikan Jakarta sebagai Kota Layanan dan terus berupaya 

mensejajarkan diri dengan kota-kota besar di dunia, telah berupaya 

melakukan berbagai pembenahan nxelalui sosialisasi konsep 

Reinventing Goverr~rrrer~t Mnnngernent (REGOM). Jika disimak dari 

upaya pembenahan melaiui sosialisasi konsep REGOM tersebut, 

fokus utamanya tidak iain adalah upaya untuk membenahi kine rja 

aparatur pemerintah secara umum dan khususnya aparatur 

Pemerintah DKI Jakarta. Namun demikian, dari upaya-upaya 

tersebut masih belum n~enunjukkan hasit yang nyata. Dari 

kerxyataan ini, jika diperhatikan dengan seksama, permasafahannya 

adalah sulit ditemukannya titik awal ( s t~r t i r~g  poirrt) upaya 
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pembenahan aparatur Pemerintah DKI Jakarta atau dengan kata 

lain dari mana upaya pembenahan aparatur tersebut dibenahi. 

Seiring dengan upaya yang sedang dilakukan oleh 

Pemerintah DKI Jakarta tersebut, permasalahan yang berkaitan 

ciengan upaya pemberdayaan aparatur merupakan masalah penting 

unt~~is dikaji. Hai ini dikarenakan posisi strategis Jakarta sebagai 

pintu gerbang negara dan sekaligus menjadi tolok ukur 

perkembangan negara. Melalui pemberdayaan aparatur tersebut 

berbagai tantangan yang dihadapi oieh Pemerintah DKI Jakarta, 

yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan dan pembar.,, n*qnan 

Jakarta, diharapkan dapat diantisipasi. Selain itu, melalui aparatur 

pemerintah yang diberdayakan tersebut, diharapkan Jakarta secara 

khusus dan Indonesia umumnya dapat mengimbangi dan bahkan 
- 

unggul di persaingan globai. Uengan demikian, upaya 

pen~berdayaai~ aparatur merupakan upaya sekaIigus harapan yang 

dapat menghadapi masa depan yang semakin cepat berubah serh 

tingginya intensitas pengarun perubahan tersebut terhadap 

berbagai aktivitas pemerintahan cian pembanpnan di Jakarta 

maupun di Indonesia. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan fenomena yang melatar belakangi tersebut, 

terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam 
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upaya melakukan pemberdayaan aparatur Pemerintah DKI Jakarta. 

Indikator-indikator permasalahan yang berkaitan dengan tingginya 

tuntutan terhadap upaya pemberdayaan aparatur di lingkungan 

Pemerintah DKI Jakarta dapat diidentifikasikan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Upaya Pemerintah DKI Jakarta yang berupaya mengarahkan 

Jakarta sesuai dengan visinya, yaitu menjadikan Jakarta sebagai 

Kota Layanan (Sewice Cihj), 

2. Tingginya dinarnika Iingkungan yang mengakibatkan semakin 

dewasanya masyarakat ibukota yang berimplikasi terhadap 

tingginya kesadaran masyarakat tersebut terhadap kualitas 

pelayanan sektor publik. Kondisi ini semakin men~~njukkan 

kebutuhan yang tinggi atau tuntutan dari masyarakat terhadap 

peningkatan kualitas layanan yang diberikan pemerintah, 

3. Peraturan perundang-undangan yang n~engatur pen~erintahan 

di daerah dirasakan masih belum akomodatii terhadap 

perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan sesuai 

dengan tuntutan lingkungan, baik di ibukota maupun nasional 

bahkan secara regional, 

4. Tidak seimbangnya kualitas dan kemampuan aparatur 

Pemerintah DKI Jakarta dengan perkembangan lingkungan 

yang terjadi di ibukota sehingga menimbulkan kesan kurang 

reaktifnya aparatur pemerintah terhadap perkembangan 
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lingkungan tersebut. Permasalahan ini pada dasamya belum 

cukup apabila dibenahi dengan menjadikan aparatur tersebut 

reaktif, mengingat di era global ini menuntut aparatur yang 

cenderung bersikap proaktif terhadap permasalahan yang 

berkembang, 

5. Kuatnya indikasi mental aparatur yang lebih mementingkan 

bidang yang ditanganinya (nzental block), sehingga menimbukan 

sulitnya menciptakan rendahnya sinergi organisasi Pemerintah 

DKI Jakarta. 

Permasalahan yang terindikasi tersebut apabila tidak 

diantisipasi akan menimbulkan permasalahan besar di masa 

mendatang terutama tidak mampunya Pemerintah DKI Jakarta 

daiam mengahaciapi perkembangan lingkungan. Jika ha1 ini te rjadi 

akan sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercavaan dari 

masyarakat. Oleh karenai~ya, dalam menghadapi ha1 tersebut perlu 

dilakukan upaya pemberdayaan aparatur agar mampu bekerja 

secara profesional, sehingga dapat menjadikan sektor pemerintah 

mampu berkompetisi di lingkungan global. 

Menyadari pentinpya mengkaji permasalahan di atas, 

maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan 

dengan upaya pen~berdayaan aparatur Pemerintah DKI Jakarta. 

Hal ini tentunya berkaitan dengan aspek motivasi, mengingat secara 

harfiah pemberdayaan memiliki arti yaitu bagaimana aparatur 
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dapat termotivasi dengan sendirinya. Namun mengingat besamya 

dan luasnya cakupan tugas aparatur Pemerintah DKI Jakarta, maka 

fokus perhatian dibatasi pada Biro Bina Penyusunan Program 

(Binagram) Pemerintah DKI Jakarta sebagai studi kasus. 

Adapun beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi pemberdayaan dan motivasi pegawai di 

lingkungan Biro Binagram Pemerintah DKI Jakarta dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya?, 

2. Faktor-faktor motivasi apa saja yang memiliki hubungan 

terhadap pemberdayaan pega~vai untuk menjalankan 

peke jaannya ?, 

3. Upaya apa saja yang perlu dilakukan agar dapat menciptzIcanp 

kondisi pemberdayaan yang dapat mendorong meningkatnya 

kinerja pegawai di Biro Binagram Pemerintah DKI Jakarta?. 

C.  Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut di atas, 

maka penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan dan 

sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dari 

permasalahan yang dirumuskan tersebut, penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan, yaitu : 
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1) Mengidentifikasi kondiii pemberdayaan dan motivasi 

pegawai dl lingkungan Biro Binagram Pemerintah DKI 

Jakarta dalant menjalankan tugas dan fungsinya, 

2) Menganalisis faktor-faktor motivasi yang berhubungan 

terhadap pemberdayaan pegawai dalam menjalankan 

peke rjaannya, 

3) Memformulasikan altematif upaya yang dapat menciptakan 

kondisi pemberdayaan pegawai, sehingga dapat 

nteningkatkan kine janya. 

Dari tujuan yang akan dicapai tersebut, pertama 

penulis akan berupaya mendeskripsikan kondisi nyata 

pemberdayaan dan motivasi aparat di Biro Binagram Pemerintah 

DM Jakarta. Kedua, setelah dikaji kondisi nyata pemberdayaan 

dan motivasi pegawai tersebut, penulis melakukan analisis 

hubungan antara faktor-faktor motivasi yang niernpengaruhi 

pentberdayaan pegawai tersebut. Dari hasil analisis ini 

kemudian dapat diketahui faktor-faktor motivasi yang 

berhubungan nyata dan yang tidak nyata berhubungan dengan 

pemberdayaan. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, 

maka akan dapat memberikan gambaran kepada penulis untuk 

memformulasikan berbagai upaya yang dapat rne~iciptakan 

kondisi peinberdayaan di Biro Binagram Pemerintah DKI 

Jakarta. 
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2. Manfaat 

Dengan dicapainya tujuan penelitian di atas, penulis 

berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitL~ 

adanya gambaran nyata kondisi pemberdayaan dan motivasi 

aparat di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta umumnya dan 

khususnya aparat di Biro Binagram. Selain itu, hasil penelitian 

ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada 

Pemerintah DKI Jakarta dalam membuat kebijakan yang 

berkaitan dengan upaya peningkatan kimerja aparat di 

lingkungan Pemerintah DKI Jakarts. Dezgan derrrikizn akan 

dapat membantu Pemerintah DKI Jskart;! &!am 

rnempertimbangkan berbagai upaya pemberdayaan aparatnya. 
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