
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Birokrasi pemerintahan baik di pusat dan terutama di daerah memegang 

peranan penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Untuk itu birokrat 

pemerintah daerah dituntut untuk bekerja secara profesional dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berupaya meningkatkan kinerjanya.  

Kinerja pegawai tidak terlepas dari faktor-faktor lain yang 

mempengaruhinya seperti budaya organisasi , motivasi dan komitmen.  Budaya 

organisasi terkait  dengan berbagai aspek pada organisasi yang dapat membantu 

pegawai untuk meningkatkan kinerja, motivasi terkait dengan segala kekuatan 

ataupun dorongan yang dapat membantu pegawai untuk bekerja lebih baik dan 

komitmen sama saja maknanya dengan menjalankan kewajiban, tanggung jawab, 

dan janji yang membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Budaya 

organisasi, motivasi dan komitmen pegawai akan berpengaruh pada  peningkatan 

kinerja pegawai.  

Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, telah membawa 

perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) di Indonesia yang mempunyai implikasi langsung terhadap kesiapan 

pengembangan sumber daya manusia, dan ketersediaan sumber daya lainnya. 

Perubahan tersebut membawa dampak pada perubahan budaya organisasi yang 



 

mau tidak mau harus menghadapi serangkaian adaptasi yang harus dilakukan atas 

keberagaman atribut demografi seperti; ras, kesukuan, gender, usia, status fisik, 

agama, pendidikan, dan lain sebagainya.  Konsekuensi atas perubahan tersebut, 

mengharuskan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuannya sebagai 

pemegang kewenangan pembinaan kepegawaian . Hal ini telah diatur berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam rangka 

penyelenggaraan manajemen PNS di lingkungan Pemerintah daerah masing-

masing sesuai dengan norma, standar, prosedur dan pedoman yang ditetapkan. 

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, 

prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara tetap diarahkan pada 

reformasi birokrasi dengan fokus pada upaya-upaya peningkatan kinerja birokrasi 

pemerintah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat; dan mengurangi secara signifikan tingkat 

penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintahan; meningkatkan 

kualitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta 

mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan.   Selanjutnya 

dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara 

telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain berisi perlunya 

menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 

dimaksudkan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dengan laporan kinerja 

sebagai bagian dari penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja. Sebagai 

contoh, sejak tahun 2007 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi 



 

DKI Jakarta diwajibkan mengisi kontrak kinerja yang berbasis hasil dan perilaku. 

Tujuannya agar kinerja PNS Pemprov DKI terukur, disiplin pegawai tidak kendur, 

dan semangat kerja tetap menyala. Kontrak kinerja yang diterapkan dinilai 

memberi dampak positif bagi disiplin PNS. Dalam kontrak kinerja dicantumkan 

sejumlah poin, mulai dari ketepatan waktu tiba di tempat kerja, keberadaan di 

tempat tugas selama jam kerja, kejujuran, kemampuan bekerja secara tim, 

hubungan antarmanusia di lingkungan kerja, dan efektivitas kepemimpinan di 

tempat kerja (Iman, 2008). 

Paradigma pemerintahan dewasa ini mengacu pada optimalisasi kinerja 

aparatur pemerintahan yang professional, jujur, adil dan transparan dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap birokrasi 

pemerintahan, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum sesuai dengan 

yang diharapkan masyarakat, antara lain dicerminkan dengan masih banyaknya 

keluhan masyarakat, baik menyangkut prosedur, kepastian, tanggung jawab, 

moral petugas, serta masih terjadinya praktek pungli yang memperbesar biaya 

pelayanan, dan masih kurang profesionalnya aparatur pemerintah dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih dianggap 

sebagai penghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Aturan / kebijakan / kebijaksanaan yang diberlakukan di tempat kerja, 

tuntutan kebutuhan yang semakin tinggi sebagai dampak krisis ekonomi global 

berakibat  beban kebutuhan hidup Pegawai Negeri Sipil semakin tidak terpuaskan. 

Dengan keterbatasan sumber-sumber yang ada pada manusia, pengaruh 

perekonomian, serta pengaruh lain maka kebutuhan-kebutuhan tersebut semakin 



 

sulit untuk terpenuhi. Hal ini berakibat menurunnya motivasi pegawai dalam 

melaksanakan tugas yang akhirnya membawa dampak negatif terhadap kinerja 

Pegawai. 

Idealnya tiap  perusahaan memiliki budaya organisasi. Yakni suatu sistem 

nilai yang merupakan kesepakatan kolektif dari semua yang terlibat dalam 

perusahaan. Yang dimaksud dengan kesepakatan disini adalah dalam hal cara 

pandang tentang bekerja dan unsur-unsurnya. Suatu sistem nilai merupakan 

konsepsi nilai yang hidup dalam alam pemikiran sekelompok manusia/ individu 

karyawan dan manajemen. Dalam hal ini  budaya organisasi  berkaitan erat 

dengan persepsi terhadap nilai-nilai dan lingkungannya. Lalu persepsi itu 

melahirkan makna dan pandangan hidup yang akan mempengaruhi sikap dan 

tingkah laku pegawai dan manajemen dalam bekerja. Pada hakikatnya, bekerja 

dapat dipandang dari berbagai perspektif seperti bekerja merupakan bentuk 

ibadah,  cara manusia mengaktualisasikan dirinya,  bentuk nyata dari nilai-nilai, 

dan sebagai keyakinan yang dianutnya. Semua pandangan itu dapat menjadi 

motivasi untuk melahirkan karya yang bermutu dalam pencapaian tujuan 

organisasi dan individu. Karena itu setiap karyawan dan manajemen seharusnya 

memiliki sudut pandang  atau pemahaman yang sama tentang makna budaya kerja 

dan batasan bekerja (Mangkuprawira, 2009). 

Menurut Mangkuprawira (2009), budaya kerja dalam organisasi seperti di 

perusahaan diaktualisasikan sangat beragam, bisa dalam bentuk dedikasi/loyalitas, 

tanggung jawab, kerjasama, kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, semangat, mutu 

kerja, keadilan, dan integritas kepribadian. Semua bentuk aktualisasi budaya kerja  

itu sebenarnya bermakna komitmen. Menegakkan komitmen berarti 



 

mengaktualisasikan budaya kerja secara total. Kalau sebagian dari karyawan 

ternyata berkomitmen rendah maka berarti ada gangguan terhadap budaya karena 

itu sosialisasi dan internalisasi budaya kerja sejak karyawan masuk ke perusahaan 

seharusnya menjadi program utama. Selain itu pengembangan sumberdaya 

manusia karyawan utamanya yang menyangkut kecerdasan emosional dan 

kecerdasan sosial harus menjadi prioritas disamping ketrampilan teknis. 

Dukungan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manusia lainnya tidak boleh 

diabaikan. Kalau tidak diprogramkan secara terencana, maka pengingkaran pada 

komitmen sama saja memperlihatkan adanya kekeroposan suatu organisasi. 

Penurunan kredibilitas atau kepercayaan terhadap karyawan pada gilirannya akan 

mengakibatkan hancurnya kredibilitas perusahaan itu sendiri. Dan ini akan 

memperkecil derajad loyalitas pelanggan dan mitra bisnis kepada perusahaan 

tersebut. 

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan kinerja 

sebuah organisasi adalah budaya organisasi. Namun, sebagus apapun budaya 

tersebut bila tidak dipahami oleh pegawai maka akan bersifat sia-sia.  Budaya 

dapat didefinisikan sebagai suatu pola susunan baik material maupun perilaku 

yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam 

memecahkan masalah-masalah para anggotanya (Moeljono, 2003). Budaya 

organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang 

berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggotanya 

(Soedjono, 2005). Budaya Organisasi dapat mempengaruhi dan memberikan 

panduan kepada seluruh pegawai mengenai tata cara untuk mencapai tujuan 

organisasi, sehingga budaya organisasi dapat menjadi instrumen  keunggulan 



 

kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi 

organisasi, dan bila budaya organisasi dapat menjawab atau mengatasi tantangan 

lingkungan dengan cepat dan tepat.  

PP. No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyatakan 

bahwa Dinas daerah merupakan unsur  pelaksana otonomi daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pertanian dan Peternakan Prop. Sulut 

merupakan perangkat Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara dimana dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai Visi selaras dengan Visi 

Pembangunan Pertanian dan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Visi Dinas 

Pertanian dan Peternakan adalah Terwujudnya pertanian modern melalui 

pemberdayaan petani dan keluarganya, pengembangan ketahanan dan keamanan 

pangan, peningkatan nilai tambah serta daya saing produk pertanian. Rumusan 

misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi Dinas Pertanian dan Peternakan 

Provinsi Sulut adalah (1). Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan 

memiliki integritas moral yang tinggi, (2). Mendorong pembangunan pertanian 

menuju pertanian yang tangguh, berdayasaing dan berkelanjutan, (3). 

Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi komoditas 

pertanian dan penganekaragaman konsumsi pangan serta (4). Mendorong 

berkembangnya usaha agribisnis yang dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan petani. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Propinsi 

Sulawesi Utara saat ini terus berupaya untuk meningkatkan SDM Pegawainya. 

Hal ini dilakukan mengingat kualitas SDM Pegawai di Propinsi Sulawesi Utara 

sangatlah penting dan merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk ikut 



 

mensukseskan pelaksanaan  pembangunan di daerah khususnya bidang pertanian 

dan peternakan.  

Dengan adanya SDM yang berkualitas diharapkan akan mendukung 

aktivitas organisasi pada seluruh unit satuan kerja di Propinsi Sulawesi Utara 

termasuk Distanak dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal dan 

profesional untuk kepentingan dan kebutuhan pelayanan publik pada masyarakat.  

Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian terhadap budaya organisasi, motivasi 

dan komitmen pegawai yang membentuk kinerja pegawai yang tinggi sebagai 

implementasi dari visi dan misi organisasi Distanak Propinsi Sulut.   Penelitian ini 

menjadi sangat penting untuk melihat budaya organisasi, motivasi, komitmen dan 

kinerja pegawai sehubungan budaya organisasi di lingkungan pemerintah dinilai 

masyarakat tidak menunjukkan budaya kerja yang mengacu pada efektivitas dan 

efisiensi  sehingga terkesan kurang produktif, seperti tidak mematuhi jam kerja 

dan tidak mengerjakan apapun di kantor (Iman, 2008). Budaya organisasi tersebut 

juga terjadi di Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara, 

berdasarkan pengamatan pegawai yang apel pagi hanya berjumlah sedikit (30 %) 

dari total pegawai karena sebagian besar pegawai datang  terlambat. Disamping 

itu ada pula pegawai yang pulang lebih awal dari akhir jam kerja yang berlaku, 

bahkan ada pegawai  yang hanya sekedar mengisi daftar hadir langsung pulang, 

keluar kantor pada jam kerja untuk urusan pribadi atau jalan-jalan di pusat 

perbelanjaan. Pada saat jam kantor  banyak  ditemui pegawai yang tidak bekerja, 

hanya mengobrol, dan membaca surat kabar atau majalah bahkan melakukan 

“games” di kantor. Berdasarkan laporan harian/bulanan mengenai daftar absensi 

pegawai Distanak Propinsi Sulut, setiap hari selalu ada pegawai yang absen atau 



 

tidak masuk kerja. Hal- hal tersebut mengindikasikan bahwa budaya kerja di 

Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara belum kondusif, padahal 

sebagai bagian dari SKPD Provinsi Sulawesi Utara, Distanak mempunyai beban 

kerja yang cukup berat dalam melaksanakan program-program atau kegiatan 

pengembangan pertanian dan peternakan di Sulawesi utara sehingga sering terjadi 

lembur oleh sebagian pegawai di bidang/unit kerja tertentu. Hal ini bisa 

menyebabkan budaya organisasi tidak baik, demotivasi, kurang komitmen  dan 

menurunnya kinerja karyawan. Apabila hal ini terjadi, maka budaya organisasi, 

motivasi dan komitmen bukannya dapat meningkatkan kinerja tetapi sebaliknya 

yaitu akan menurunkan kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.   Rumusan Masalah 

  Untuk mencapai visi dan misi organisasi, maka dibutuhkan pegawai yang 

memiliki motivasi, komitmen dan kinerja yang tinggi. Selain itu, untuk mencapai 

tujuan organisasi tersebut, dibutuhkan suatu pelaksanaan budaya organisasi yang 

baik, sehingga pemahaman pegawai terhadap budaya organisasi akan semakin 

baik. Oleh karena itu permasalahan yang ada pada Distanak Propinsi Sulawesi 

Utara akan dikaji berdasarkan aspek budaya organisasi, motivasi, komitmen yang 

nantinya akan dilihat hubungannya dengan kinerja pegawai. 

Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah kondisi budaya organisasi, motivasi, komitmen dan kinerja 

berdasarkan kelompok jabatan pegawai di lingkungan Distanak Propinsi 

Sulawesi Utara ? 

2. Bagaimana hubungan budaya organisasi, motivasi, komitmen dengan kinerja 

pegawai Distanak Propinsi Sulawesi Utara ? 

3. Strategi apa yang perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja pegawai 

di lingkungan Distanak Propinsi Sulawesi Utara? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengkaji kondisi budaya organisasi, motivasi, komitmen dan kinerja 

berdasarkan kelompok jabatan pegawai di lingkungan Distanak Propinsi 

Sulawesi Utara. 

2. Menganalisis hubungan budaya organisasi, motivasi,  komitmen dengan 

kinerja pegawai Distanak Propinsi Sulawesi Utara. 

3. Merumuskan strategi yang perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki 

kinerja pegawai di lingkungan Distanak Propinsi Sulawesi Utara.  
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