
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Reformasi, sebagai sebuah pembahan cukup besar yang terjadi di 

Indonesia menghasilkan beberapa keputusan penting yang mempunyai 

implikasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan penting tersebut 

antara lain lahirnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, di mana terjadi desentralisasi kewenangan dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Desentralisasi, menjadikan 

wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah menjadi lebih besar. Ini 

mempakan tantangan dan peluang yang perlu disikapi dan diatasi oleh 

Pemerintah Daerah, karena pelaksanaan desentralisasi mengandung 

konsekwensi bertambah kompleksnya masalah yang hams dihadapi (Perry 

dalam Suwandi, 1999). Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan kondisi 

dan pennasalahan yang dihadapi saat ini dan di masa mendatang, dituntut 

untuk lebih kreatif dalam mencari terobosan-terobosan guna mencapai visi dan 

misi yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi 

tersebut mempunyai nilai dan arti khusus, mengingat kedudukan Jakarta 

sebagai Ibukota Negara yang mencerminkan citra bangsa dan negara dan 

barometer bagi Daerah lainnya. 

Keberhasilan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam pencapaian visi 

dan misinya sangat memerlukan dukungan dari segenap lapisan masyarakat 
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dan dunia usaha (swasta) serta komitmen dari selumh unit organisasi di 

lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Untuk itu sangat diperlukan 

kerja keras selumh unit organisasi untuk mencapai kineja yang optimal. 

Dengan kinerja optimal dari selumh unit organisasi, akan dihasilkan 

optimalisasi kine j a  Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Optimalisasi kinerja 

unit organisasi sangat bergantung pada sejauh mana pegawai yang ada pada 

organisasi tersebut mau dan mampu bekerja dalam menjalankan tugas dan 

pekejaan yang diberikan kepadanya serta sejauh mana unit organisasi 

melakukan upaya-upaya mendorong tercapai dan dipertahankannya 

optimalisasi kinerja para pegawainya. 

Seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan 

kepadanya tidak semata didasarkan pada hal-ha1 yang bersifat teknis, tetapi 

juga dipengamhi oleh faktor-faktor non teknis yang muncul dalam kehidupan 

pribadi dan organisasi. Hal ini dikarenakan bekerja adalah menghasilkan 

sebuah karya dan berkarya tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan 

individu dan ekonomi seseorang. Berkarya menjadikan seseorang memiliki 

arti, tidak hanya di mata organisasi di mana yang bersangkutan berada, tetapi 

juga di mata lingkungan masyarakat dan keluarganya. 

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Biro Organisasi dan 

Tatalaksana, Sekretariat Daerah Propinsi DIU Jakarta sebanyak 45 orang. 

Mereka mempakan bagian dari 112.870 orang pegawai yang bekerja di 

lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Jumlah pegawai yang besar 
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tersebut masih belum menjamin terlaksananya fungsi-fungsi unit organisasi 

dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan baik secara internal dari 

para pimpinan unit organisasi dan secara ekstemal yaitu masyarakat. yang 

memerlukan pelayanan. 

Masalah tersebut akan menjadi lebih serius lagi dengan ditetapkannya 

restrukturisasi organisasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah secara penuh sebagai implementasi Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- 

undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus 

Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Bertambahnya jumlah pegawai 

akan mengakibatkan banyak pegawai yang tadinya menduduki jabatan 

(stmktural) tidak lagi memperoleh kesempatan menduduki jabatan 

berdasarkan struktur yang baru, mereka akan mengalami hambatan psikologis 

dalam bekerja yang akan mempengaruhi kepuasan kerja mereka. Hal ini 

tentunya menuntut upaya-upaya kreatif clan inovatif dalam menemukan solusi 

yang tepat, memmuskan dan menerapkan kebijakan secara adil dan bijak, 

sehingga upaya pembinaan kepada para pegawai dapat terlaksana dengan baik, 

kehidupan organisasi berjalan dengan lancar dan kinerja organisasi dapat 

selalu optimal. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan kehidupan 

organisasi yang kondusif, di mana satu di antara elememya adalah kepuasan 

kerja para pegawai yang berada di organisasi tersebut. Untuk itu kiranya 

organisasi perlu mencari jawaban di antaranya dari pertanyaan-pertanyaan 
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berikut ; Apakah strategi dan rencana kegiatan yang ditetapkan organisasi 

telah sesuai dengan fungsi, dan tugasnya ? Sejauh mana para pegawai 

(pimpinan dan staf) terlibat dalam perencanaan dan strategi serta pelaksanaan 

kegiatan tersebut ? Apakah pekejaan yang diberikan kepada para pegawai 

sesuai dengan kemampuannya dan bagaimana hasil pelaksanaannya ? Apakah 

penerapan reward and punishment dan right and delegation telah bejalan 

efektif ? Sejauh mana para pegawai memahami peranannya dalam organisasi 

dan bagaimana pelaksanaan peran tersebut ? 

Peranan didefinisikan sebagai suatu rantai yang menghubungkan 

kegiatan atau pekerjaan dan pribadi secara timbal balik. Orang-orang yang 

melaksanakan pekerjaan di suatu organisasi karena mereka menerima dan 

menempati peranan pada organisasi tersebut, mereka ditunjuk menduduki 

suatu jabatan pada lingkungan kerja. Ini berarti semua SDM (pegawai) dalam 

organisasi merniliki peranan. Besar kecilnya peranan seseorang dalam 

lingkungan kerja sepadan dengan kedudukan dan jenis pekejaan yang 

dilakukan, semakin tinggi kedudukan seseorang semakin besar peran yang 

dimainkan dalam organisasi. 

Peranan semua pekerja dalam organisasi sama penting, dan sesuai 

dengan bidangnya masing-masing, karena hasil pekerjaanlkaryanya akan 

mempengaruhi hasil keseluruhan. Ketertarikan (semangat) untuk dapat 

berperan dalam organisasi melalui karyanya menyebabkan pegawai tersebut 

mau bekerja, sehingga peran sering dinilai sebagai motivasi. 
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Peranan sebagai pekerja ditentukan oleh adanya kemampuan dan 

kesempatd peluang, peranan sebagai pekerja akan dilakukan dengan baik 

apabila pekerja tersebut merasakan adanya keseimbangan dalam memenuhi 

kebutuhamya dalam organisasi. Keseimbangan tersebut dapat berupa 

keseimbangan antara jasmani dan rohani maupun keseimbangan kepentingan 

organisasi dan pekeja itu sendiri. 

Pada umumnya pekerja termasuk Pegawai Negeri Sipil mengabaikan 

masalah peranan mereka dalam unit organisasinya. IN dapat terjadi 

disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak adanya keseimbangan yang mereka 

rasakan dalam memenuhi kebutuhamya dalam organisasi. Hal ini berakibat 

kepada kurangnya semangat untuk berperan terhadap keberhasilan pencapaian 

fungsi dan tugas organisasi. 

Pelaksanaan pekerjaan pegawai pada umumnya d i u l a i  dari 

kedatangan ke tempat kerja, kepuasan keja merupakan indikator dari motivasi 

seorang pegawai untuk datang bekerja. Seorang pegawai yang merasa puas 

dalam pekejaannya akan datang tepat pada waktunya, sebaliknya pegawai 

yang tidak memperoleh kepuasan kerja akan sering datang terlambat atau 

tidak datang sama sekali. 

Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang diperoleh pegawai, 

semakin positif sikap yang mereka tunjukkan terhadap pekerjaannya. Pegawai 

yang memperoleh kepuasan kerja akan berprestasi kerja lebih baik dari pada 

pegawai yang tidak memperoleh kepuasan kerja. Sebaliknya apabila mereka 

tidak mengalami kepuasan dalam bekerja, biasanya mereka melakukan 
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berbagai cara, di antaranya bekeja dengan seenaknya, sekedar asal terlihat 

beke rja dan agar terhindar dari tegoran atau mereka mengurangi karya mereka. 

Organisasi-organisasi dengan karyawan yang lebih terpuaskan 

cenderung lebih efektif dibandingkan organisasi-organisasi dengan karyawan 

yang kurang terpuaskan (Robbins, 1996). Hal ini setidaknya menunjukkan 

betapa pentingnya arti kepuasan keja baik bagi pegawai maupun bagi 

organisasi. 

Demikian pula halnya dengan pegawai Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta, Semakin banyak pegawai yang memperoleh kepuasan kerja, akan 

semakin cepat pencapaian visi Jakarta, yaitu "Menjadikan Jakarta sejajar 

dengan kota-kota besar lain di dunia dan dihuni oleh penduduk yang 

sejahtera" (RUPBS DKl Jakarta 1994-2005, 1999), karena kepuasan kerja 

akan dibawa karyawan dalam kehidupan di luar kerja (Robbins, 1996) 

Semakin banyak pegawai yang tidak mengalami kepuasan kerja, 

lambat laun akan membawa kerugian, tidak hanya bagi pegawai-pegawai 

tersebut, tetapi juga bagi unit organisasi dimana mereka bertugas dan 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan, pada satu sisi terjadi 

peningkatan belanja pegawai (biaya pengobatan karena sakit atau stres), 

sedangkan disisi lain terjadi penurunan produktifitas, yang berakibat pada 

penurunan kinerja unit organisasi dan kinerja Pemerintah Propinsi. 

Untuk itu analisislkajian mengenai kepuasan keja pegawai di 

lingkungan Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Daerah Propinsi DKI 

Jakarta diperlukan sebagai masukaddata awal dalam upaya memotivasi 
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pegawai sehingga pemberdayaan di unit organisasi dapat berjalan dengan baik 

dan kine j a  pegawai serta organisasi dapat ditingkatkan. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Pada satu sisi, untuk mewujudkan visi dan misi Jakarta 

memerlukan dukungan birokrasi yang efektif dan efisien, aparatur yang 

profesional, berdisiplin dan berdedikasi tinggi. Di sisi lain bertambahnya 

jumlah aparat, tidak menjadikan perubahan aparatur pada birokrasi di 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang sampai saat ini dirasakan masih 

kurang profesional, kurang tanggap mengantisipasi keadaan, kurang 

berorientasi pada pelayanan masyarakat serta kurang inovatif dengan jiwa 

wirausaha yang tinggi. 

Strategi dan rencana kegiatan unit organisasi belum mencerminkan 

pemenuhan tugas dan fungsi yang ada. Pada umumnya penyusunan 

rencana dan strategi serta pelaksanaannya belum memanfaatkan sumber 

daya unit organisasi secara optimal, khususnya SDM. 

Sistem reward andpunishment yang ada belum efektif. Ada kesan 

bekerja sungguh-sungguh dan bekeja apa adanya sama saja, penghasilan 

sama, kenaikan pangkat jika telah waktunya akan naik, promosi masih 

lebih mengedepankan sisi senioritaskepangkatan (kurang memperhatikan 

unjuk kerja). Hal ini menjadikan motivasi pegawai dalam bekerja rendah, 
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ditambah lagi dengan masih sedikit pegawai yang memahami peranan 

mereka dalam organisasi. 

Kondisi yang ada menunjukan, pegawai dalam bekerja cendemng 

bersifat mtinitas, pola kerja pegawai masih berorientasi sekedar untuk asal 

terlihat bekerja atau jika diperintah, dalam bekerja terkesan mekanistik, 

tidak mengkaitkan hasil kerjanya dengan hasil secara keselumhan, kurang 

termotivasi dan tidak memandang bahwa pekerjaan sebagai suatu yang 

dinamis, bahkan banyak pegawai sering terlambat masuk k e j a  dan pulang 

lebih cepat atau sering tidak masuk kantor dengan alasan yang kurang 

dapat dipertanggung jawabkan. Mereka kurang motivasi, setidaknya untuk 

datang bekerja. Hal ini diantaranya mencerminkan bahwa mereka 

mengalami ketidak puasan dalam bekerja. 

2. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah tersebut, penelitian dibatasi pada masalah 

kepuasan kerja (job satisfaction) dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, dan upaya memotivasi pegawai di Biro Organisasi dan 

Tatalaksana, Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta. 

3. Perumusan Mnsalah 

Permasalahan utama yang menjadi topik bahasan dalam penelitian 

ini dimmuskan sebagai berikut : 

1. Sejauh mana tingkat Kepuasan Kerja pegawai di Biro Organisasi dan 

Tatalaksana dan apakah ada perbedaan tingkat kepuasan kerja antar 

kelompok pegawai ?. 
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2. Faktor-faktor apa saja yang mempengamhi Kepuasan Kerja pegawai 

baik secara individu maupun kelompok dan adakah perbedaan faktor- 

faktor tersebut ?. 

3. Sejauh mana Kepuasan Keja  tersebut berpengaruh pada Kineja 

(Kualitas Ke j a )  pegawai ?. 

4. Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan dalam upaya memotivasi 

pegawai agar Kinerjanya (Kualitas Kerja) meningkat ?. 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis tingkat Kepuasan Keja  dan perbedaan tingkat kepuasan 

pegawai di Biro Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat Daerah Propinsi 

DKI Jakarta; 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengamhi Kepuasan Kerja pegawai 

baik secara individu maupun kelompok dan perbedaan faktor-faktor 

tersebut; 

3. Menganalisis hubungan Kepuasan Kerja pegawai dengan Kinerja (Kualitas 

KerjaLayanan); 

4. Memmuskan kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam memotivasi 

pegawai untuk memperoleh kepuasan kerja agar kine janya (aspek kualitas 

kerja) meningkat. 
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D. Manfaat 

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini di antaranya adalah : 

1. Bagi penulis, sebagai wahana untuk mengaplikasikan pemahaman penulis 

tentang teori-teori mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia, 

khususnya yang diberikan dan diperoleh selama penulis mengikuti 

perkuliahan pada MMA. IPB; 

2. Bagi InstansiNnit dan Pemerintah Propuinsi DKI Jakarta, sebagai 

masukan data dasar (benchmark) untuk penelitian dan kajian dalam 

bidang perberdayaan organisasi; 

3. Bagi Iptek, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai data dasar 

(benchmark data) untuk peneiitian sejenis dalam bidangnya bagi 

pengembangan Iptek 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian meliputi identifikasi sejauh mana tingkat 

kepuasan kerja pegawai dan faktor-faktor pentingldominan apa saja yang 

menyebabkan kepuasan kerja pegawai di Biro Organisasi dan Tatalaksana, 

Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta serta adakah hubungan antara 

kepuasan kerja dirnaksud dengan kinerja (kualitas kerjallayanan), selain itu 

juga melakukan analisis tentang kebijakan yang perlu dilakukan dalam 

memotivasi pegawai agar kinerja (kualitas kerjallayanan) dapat ditingkatkan. 
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