
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gubernur Kepala Daerah mempunyai peranan penting dalam 

proses pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena 

kedudukan dan peranan tersebut, salah satu karakteristik yang harus 

dimiliki oleh seorang Gubernur Kepala Daerah adalah berkualitas dan 

mampu menerapkan kepemimpinan yang tepat di lingkungan organisasi 

administrasi daerah. Sebagai Kepala Daerah, Gubernur mempunyai 

tugas dan kewajiban meliputi pertarna, tugas administratiflmanajerial, 

yaitu tugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, 

mengendalikan, dan mengawasi jalannya proses organisasi 

pemerintahan daerah ke arah pencapaian tujuan. Kedua, tugas manajer 

publik, yaitu tugas menggerakan partisipasi masyarakat, membimbing, 

dan membina kehidupan masyarakat untuk ikut secara aktif dalam 

pembangunan. Ketiga, tugas membina idiologi dan politik dalam negeri 

serta membina kesatuan bangsa sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan dalam upaya mengamankan dan mengamalkan Pancasila 

dan UUD 1945. Keempat, tugas 'pemerintah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah, dan 

tugas-tugas lainnya. 

Memperhatikan kedudukan dan peranan serta tuntutan tugas dan 

kewajiban yang harus dijalankan oleh Gubernur, maka diperlukan kinerja 
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kewajiban yang dilakukan oleh Gubernur dapat terlaksana dengan baik. 

Hal ini akan sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan 

kegiatan protokol secara langsung. Selain itu, pimpinan harus dapat 

memberikan motivasi atau dorongan yang kuat kepada pegawai untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi, kreativitas dan 

inovasi terhadap setiap penanganan masalah. 

Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka dapat dipastikan akan 

membawa dampak yang sangat besar bagi aparatur negara dalam 

menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ditambah lagi dengan 

pesatnya kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi seperti 

sejarang ini. 

Bersamaan dengan ha1 tersebut, Biro Administrasi Pimpinan dan 

Protokol (APP) Propinsi DKI Jakarta sebagai unit yang melayani secara 

langsung para pimpinan atau pejabat teras Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta dalam melaksanakan urusan Tata Usaha dan kebutuhan serta 

fasilitas pimpinan mulai dari Gubernur, para Wakil Gubernur dan Sekda 

Propinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, 

Biro APP Propinsi DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Daerah 

(Perda) Nomor 10 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja 

Sekretariat Dewan Pe~lakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi DKI 

Jakarta. 
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Adapun tugas pokok .dan fungsinya antara lain adalah 

melaksanakan urusan tata usaha, kebutuhan fasiltas pimpinan atau 

pejabat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, protokol, pelayanan tamu, 

perjalanan dinas para pimpinan dan pejabat Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta serta melakukan pembinaan sandi dan telekomunikasi. Di 

samping itu, tugas khusus yang diberikan pimpinan atau pejabat teras 

memerlukan penyelesaiaan secara cepat dan tepat serta memiliki kinerja 

yang profesional. Salah satu instrumen yang memiliki keterkaitan atau 

pengaruh yang penting dalam peningkatan kinerja pegawai adalah 

melalui pemotivasian pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya. Motivasi pegawai merupakan bagian inheren dalam diri 

pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Oleh 

karena itu, kajian-kajian maupun penelitian-penelitian mengenai motivasi 

merupakan ha1 yang penting dalam menentukan atau memformulasikan 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan ha1 tersebut. 

Berkaitan dengan ha1 tersebut di atas, Biro APP Propinsi DKI 

Jakarta sebagai organisasi yang mengemban tugas dan tanggung jawab 

terhadap pelayanan yang optimal dalam rangka pembangunan Kota 

Jakarta, memerlukan aparatur yang handal, trampil, kreatif, produktif dan 

profesional serta memiliki motivasi yang tinggi. Oleh karena itu, melalu 

penelitian ini dilakukan berbagai aspek yang terkait atau memiliki 

pengaruh (dampak) terhadap kinerja Biro APP Propinsi DKI Jakarta. 
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B. ldentifikasi Masalah 

Pada uraian latar belakang di atas telah dikemukakan bahwa 

salah satu tugas pokok Biro APP Propinsi DKI Jakarta adalah 

memberikan pelayanan di bidang protokol yang dilaksanakan oleh 

Gubernur propinsi DKI Jakarta dan para Wakil Gubernur termasuk 

Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab yang diemban oleh Biro APP Propinsi DKI Jakarta 

tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang terindikasi sebagai 

berikut : 

1. Disiplin dan kinerja pegawai pada Biro APP Propinsi DKI Jakarta 

cenderung menurun atau masih rendah. Hal ini terlihat dari 

kehadiran pegawai yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang 

sudah ditentukan. 

2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam pelayanan, 

karena belum secara penuh dan merata memberikan kemampuan 

pendidikan yang memadai. 

3. Kurangnya motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai, karena 

pegawai pada umumnya tidak memperoleh umpan balik (feedback) 

yang jelas berkaitan dengan peningkatan kinerjanya, sehingga dalam 

upaya melakukan pembenahan diri sulit untuk dilakukan. 

4. Terbatasnya berbagai fasilitas kerja yang dapat menjadi penghambat 

kelancaran kegiatan. 
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C. Perurnusan Masalah 

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini 

lebih memfokuskan perhatian pada beberapa permasalahan berikut ini : 

1. Faktor-faktor motivasi apa saja yang perlu diperhatikan dan 

dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai pada 

Biro APP Propinsi DKI Jakarta. 

2. Upaya apa saja yang perlu dilakukan agar pegawai Biro APP Propinsi 

DKI Jakarta termotivasi, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya 

secara optimal. 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengkaji kondisi motivasi pegawai di lingkungan Biro APP Propinsi 

DKI Jakarta saat ini. 

2. Melakukan analisis korelasi antar faktor motivasi pegawai di 

lingkungan Biro APP Propinsi DKI Jakarta saat ini. 

3. Merumuskan alternatif kebijakan yang dapat ditempuh untuk 

memotivasi pegawai, sehingga pada akhirnya dapat memberikan 

kinerja yang optimal khususnya bagi Biro APP Propinsi DKI Jakarta. 

2. Manfaat 

Melalui penelitian ini diharapkan hasilnya akan dapat dijadikan 

snhaoai hahan nnrtirnhannan vann herh~rhl~nnan rlnnnan mntivaei rlan 
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kinerja sumberdaya manusia pada Biro APP Propinsi DKI Jakarta dan 

unit terkait lainnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan pula dapat 

memberikan solusi alternatif dalam rangka peningkatan kinerja 

sumberdaya manusia yang profesional. Dengan demikian akan tercapai 

tujuan dan sasaran organisasi Biro APP Propinsi DKI Jakarta. 

Selain itu, secara khusus bagi penulis sendiri penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dan pengimplementasian 

bekal ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama menjalani 

perkuliahan di Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, 

Kekhususan Sumberdaya Manusia, lnstitut Pertanian Bogor. Penulis 

juga berharap hasil penelitian ini ,dapat menambah cakrawala bagi 

peneliti-peneliti lain dengan topik sejenis, baik di lingkungan Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta maupun di lingkungan Magister Manajemen 

Agribisnis, lnstitut ~ertanian Bogor. 

http://www.mb.ipb.ac.id




