
 
 

I.   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Setelah reformasi pada tahun 1998, daerah-daerah yang terus berjuang 

untuk otonomi daerah dan desentralisasi yang luas mendapat angin segar. 

Perjuangan daerah terakomodir dan terwujud dengan diberlakukannya Undang-

Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 juncto  UU  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut untuk Provinsi Aceh, 

Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang di dalamnya 

mengatur tata cara pengelolaan Pemerintahan di Provinsi Aceh. 

 Kebijakan otonomi daerah diharapkan memberi dampak positif terhadap 

pengembangan wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah akan disesuaikan 

dengan kondisi daerah dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Kebijakan 

otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada 

daerah, diharapkan dapat mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di 

daerah, memberi peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas 

demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada 

gilirannya diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Salah satu tujuan Otonomi daerah adalah memberikan pelayanan 

yang lebih cepat dan lebih menyentuh kepada masyarakat, sehingga dalam 

pelaksanaan otonomi itu selalu dibarengi dengan suatu rancangan kebijakan 

terhadap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 



 
 

Pemekaran wilayah ini pada awalnya diharapkan dapat mendorong 

peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi 

wilayahnya untuk penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya bagi Kabupaten 

Aceh Timur. Pemekaran daerah yang menyebabkan perpindahan ibukota 

Kabupaten memberikan konsekwensi kepada perpindahan tempat kerja bagi 

dinas-dinas dan lembaga yang ada di pemerintahan Kabupaten Aceh Timur ke 

pusat pemerintahan ibukota yang baru. Dimasa transisi ini tentunya memberikan 

konsekwensi yang bernilai  positif maupun negatif bagi pegawai  akibat proses 

perpindahan ini 

Dari segi positif dengan adanya perpindahan ini memberikan peluang lebih 

besar untuk menduduki jabatan baru bagi pegawai yang selama ini belum 

memperoleh jabatan. Dari segi negatif  dapat dilihat terutama dari aspek  motivasi 

kerja  pegawai yang ada di Sekretariat Kabupaten Aceh Timur pada khususnya, 

dinas-dinas dan lembaga lain yang ada di pemerintahan Kabupaten Aceh Timur 

pada umumnya, bahwa dengan perpindahan kantor ke Idi Rayeuk membuat 

semangat kerja mereka menurun, hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran 

mereka dalam menjalankan tugas ke Idi Rayeuk. 

Pemekaran Kabupaten Aceh Timur didasari atas Undang-Undang dan 

dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan suatu 

keharusan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2007 merupakan dasar dari 

proses perpindahan ibukota Kabupaten Aceh Timur. Terciptanya wilayah 

administrasi baru menurut Saefulhakim (2004) secara logika harus dapat 

menciptakan hal-hal sebagai berikut : 



 
 

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kewenangan 

lebih kepada masyarakat lokal untuk mengelola potensi sumberdaya wilayah 

secara arif dan bijaksana 

2. Partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat meningkat 

3. Efisiensi, produktivitas serta pemeliharaan kelestariannya 

4. Akumulasi nilai tambah secara lokal dan kesejahteraan masyarakat meningkat 

5. Prinsip keadilan dalam kesejahteraan dan kesejahteraan yang berkeadilan 

lebih tercipta, sehingga ketahanan nasional semakin kuat. 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 

dilaporkan rendah. Malah mereka diduga bekerja bukan karena amanah, tapi 

hanya mengharapkan gaji semata. Pernyataan bernada sindiran itu disampaikan 

Wakil Bupati Aceh Timur Nasruddin Abubakar, saat melakukan Inspeksi 

mendadak (Sidak) ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Aceh Timur pada 

tanggal 17 November 2008 di Langsa (Serambi Indonesia, November 2008). Dari 

pernyataaan yang dilontarkan oleh Wakil Bupati terlihat bahwa telah terjadi suatu 

gejala penurunan motivasi kerja dari pegawai yang ada di pemerintahan 

Kabupaten Aceh Timur. Motivasi kerja yang menurun dari pegawai ini bisa 

dilihat pada perilaku kerja dan disiplin kerja selama ini dalam menjalankan tugas. 

Dampak perpindahan pusat ibukota pemerintahan dari kota Langsa ke Idi Rayeuk 

mempengaruhi motivasi dan gairah bekerja pegawai yang ada di Pemerintahan 

Kabupaten Aceh Timur. Hal ini dikarenakan pendapatan (gaji) yang diperoleh 

apabila terus menerus menjalankan rutinitas untuk bekerja ke Idi Rayeuk akan 

menurun karena adanya biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan apabila bertugas. 



 
 

 Kinerja karyawan tidak terlepas dari faktor-faktor motivasi dimana 

motivasi terkait dengan segala kekuatan ataupun dorongan yang dapat membantu 

pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Faktor motivasi  seorang 

pegawai dapat dilihat dari tingkat kehadirannya, bahwa pegawai Sekretariat 

Kabupaten Aceh Timur tingkat kehadirannya sangat rendah  jika dibandingkan 

sebelum perpindahan ibukota Kabupaten Aceh Timur ke Idi Rayeuk. Gejala yang 

kurang baik ini apabila tidak ditindaklanjuti akan berdampak buruk bagi citra 

pemerintah Kabupaten Aceh Timur, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah 

yang tepat guna meningkatkan motivasi kerja pegawai, dalam hal ini pegawai 

Sekretariat Kabupaten Aceh Timur. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Keberhasilan suatu organisasi adalah bergantung pada kinerja sumberdaya 

manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Untuk menghasilkan kinerja 

optimal dari anggotanya organisasi perlu menetapkan strategi yang tepat,  dalam 

mengelola anggotanya agar mau mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

   Menurut Mangkuprawira (2008), kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama. Dampak dari perpindahan ini ternyata berakibat kepada 

motivasi pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur 

pada umumnya dan pada Sekretariat Daerah pada khususnya. Keberhasilan suatu 

kerja dilihat dari periode tertentu yang dalam hal ini dampak dari jarak dan waktu 



 
 

yang panjang dari Langsa ke Idi Rayeuk telah menimbulkan kendala dalam 

menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka.  

Penelitian ini mencoba menelaah dampak perpindahan ibukota Kabupaten 

terhadap motivasi pegawai Sekretariat Kabupaten Aceh Timur. Permasalahan 

utama tersebut di atas dirinci melalui beberapa pertanyaan  berikut : 

1.  Bagaimanakah persepsi pegawai Sekretariat Kabupaten Aceh Timur terhadap 

  perpindahan ibukota Kabupaten? 

2. Faktor apa dari perpindahan yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai di 

 Sekretariat Kabupaten Aceh Timur menurun? 

3. Implikasi manajerial apa yang dapat digunakan untuk Sekretariat Kabupaten 

Aceh Timur dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga mampu 

memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya akibat dari 

perpindahan ibukota Kabupaten? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain : 

1. Untuk mengetahui persepsi pegawai Sekretariat Kabupaten Aceh Timur 

 terhadap perpindahan ibukota Kabupaten 

2. Menelaah faktor apa dari perpindahan yang mempengaruhi motivasi kerja 

pegawai  di Sekretariat Kabupaten Aceh Timur menurun 

3. Merumuskan implikasi manajerial yang dapat digunakan oleh Sekretariat 

 Kabupaten Aceh Timur  guna mampu memberikan pelayanan  yang optimal 

 kepada masyarakat. 

 

 



 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian Analisis Dampak Perpindahan Ibukota Kabupaten Terhadap 

Motivasi Kerja Pegawai Sekretariat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh ini 

bermanfat untuk: 

1. Bahan pertimbangan bagi stakeholder di Sekretariat Daerah Kabupaten   

Aceh Timur dan pihak lainnya dalam manajemen perubahan di Kabupaten 

Aceh Timur. 

2. Selain itu juga, penelitian ini sebagai sarana belajar untuk 

mengimplementasikan pengetahuan yang telah penulis dapat selama kuliah di 

Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor. 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 

Responden yang diwawancarai adalah responden yang merupakan seluruh 

pegawai Sekretariat Kabupaten Aceh Timur sebagai induk pemerintahan di 

Kabupaten Aceh Timur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan objek 

penelitian dibatasi pada penelitian terhadap motivasi  kerja pegawai dalam upaya 

pencapaian visi dan misi organisasi. Fokus pengkajian dalam penelitian ini hanya 

akan ditekankan pada faktor-faktor Perpindahan ibukota Kabupaten yang 

berhubungan  dengan  motivasi kerja pegawai.  
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