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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam kemajuan suatu organisasi dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan 

pengelolaan sumber daya manusia yang baik untuk meningkatkan dukungan 

sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi dan bangsa melalui 

produktivitas pegawai, menurunkan perputaran kerja dan mengurangi tingkat 

absensi sekaligus meningkatkan kepuasan kerja pegawai dan juga pengembangan 

sumber daya manusia. 

Hal ini dapat dipahami sebab kepuasan kerja merupakan satu unsur 

penting dalam peningkatan motivasi kerja dan motivasi kerja merupakan salah 

satu unsur penting dalam peningkatan produktivitas. Selanjutnya pengembangan 

sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan 

keunggulan bersaing dalam lingkungan bisnis yang terus berubah sesuai dengan 

kemajuan jaman. 

Masalah terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dan terutama organisasi 

bisnis di Indonesia dewasa ini adalah rendahnya tingkat produktivitas pekerja. 

Hasil survei yang dilakukan oleh International Labor Organization (ILO) tahun 

2003, yang diyakini masih belum banyak berubah, menunjukkan bahwa 

produktivitas pekerja Indonesia (dan Filipina) adalah terendah di negara-negara 

ASEAN. Tabel 1 menunjukkan perbandingan tingkat produktivitas di beberapa 

negara ASEAN tersebut. 
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Tabel 1. Hasil Survei Tingkat Produktivitas Negara – Negara ASEAN 

No Negara Waktu yang 
Dihabiskan Untuk 

Menyelesaikan 
Pekerjaan (X) 

Upah Per 
Jam  

(US $) 
 

Upah Per 
Unit 

Pekerjaan 
X (US $) 

1 Indonesia/Filipina 8 jam 0.33 cents 2.64 
2 Thailand 2 jam 45 menit 0.92 2.53 
3 Malaysia 1 jam 5 menit 2.90 3.14 
4 Singapura 11 menit 7.48 1.37 
Diolah dari Sumber: Lamotte (2005)  

 

Tantangan yang dihadapi perusahaan seperti perubahan-perubahan 

lingkungan bisnis, lingkungan kerja, menghendaki perusahaan harus melakukan 

pengembangan sumber daya manusianya secara proaktif, sehingga tidak terjadi 

keusangan kemampuan pegawai dan juga untuk meningkatkan produktivitas. 

Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai berbagai aspek seperti perencanaan 

pelatihan, pengelolaan karir dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai 

manusia untuk mememlihara dan meningkatkan loyalitas sumber daya manusia 

terhadap organisasi dengan merencanakan sistem pengupahan, insentif dan bagi 

hasil dan tunjangan-tunjangan serta kesejahteraan yang baik. 

Tujuan utama yang dapat dicapai oleh sebuah perusahaan melalui 

kebijakan dan sistem pengupahan yang tepat adalah untuk menjamin bahwa 

perusahaan itu mampu menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan yang 

berkualitas tinggi. Dengan mempunyai dan menerapkan kebijakan sistem yang 

tepat dan baik, reputasi perusahaan akan terangkat dan sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi akan terpikat melamar kerja ke perusahaan itu. 

Suatu hasil studi lebih lanjut dari Lawler (1983) tentang masalah 

pengupahan menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang efektif akan 

berpengaruh terhadap tingkat kemangkiran, produktivitas dan mutu pekerjaan dari 
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pegawai, serta prestasi dan berbagai perilaku lainnya yang akan mempunyai 

dampak menyeluruh terhadap organisasi atau perusahaan, jadi dengan kata lain 

bahwa sistem remunerasi dapat menjadi motivator penting bagi pencapaian tujuan 

perusahaan secara umum. Namun demikian dalam beberapa hal dapat terjadi 

sebaliknya. Jika kondisinya tidak tepat, memasukkan sistem remunerasi yang 

dikaitkan dengan motivator prestasi justru akan menemui resiko bahwa sistem itu 

menjadi tidak berfungsi dan mengakibatkan situasi yang lebih buruk yang dapat 

mengganggu sasaran perusahaan seperti kontra produktif, inefisiensi dan lainnya. 

Hal tersebut akan terjadi apabila sistem remunerasi yang dikaitkan dengan prestasi 

ini tidak dapat diukur secara tepat, lengkap dan sah. 

PT Pertamina Geothermal Energy merupakan anak perusahaan dari                 

PT Pertamina (Persero) yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dengan 

berkonsentrasi di bidang pengelolaan dan pengembangan energi panas bumi saat 

ini juga tengah berbenah dalam rangka memperbaiki kompetensi pada 

organisasinya, baik kompetensi perusahaan maupun kompetensi tiap individu di 

dalamnya. Hal ini dilaksanakan terutama untuk memperbaiki performa dalam 

perusahaan tersebut dalam rangka mempersiapkan diri menuju World Class 

Geothermal Company, sehingga diharapkan dapat bersaing dengan perusahaan 

lain, bahkan di negara-negara lain. Namun dalam faktanya menurut pihak 

manajerial perusahaan, ternyata masih ada beberapa kendala bagi PT Pertamina 

Geothermal Energy untuk mengembangkan perusahaannya sesuai yang 

diharapkan.  

Salah satu yang dianggap kendala bagi perusahaan adalah belum 

tampaknya peningkatan motivasi maupun produktivitas pegawai walaupun 
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perusahaan telah melakukan penyelarasan upah dengan sistem remunerasi baru 

pada bulan September 2008. Penyelarasan upah tersebut berbasis pada pembagian 

fungsi profesi atau jabatan operasional dan non operasional, daerah lokasi bekerja 

serta tingkat manajerial dari  pegawai. Manajemen mengharapkan adanya 

perubahan yang signifikan dengan adanya penyelarasan upah tersebut, karena jika 

dibandingkan dengan sistem remunerasi yang lama, yaitu tidak adanya apresiasi 

pekerja yang bekerja di area dan proyek dengan menambahkan komponens Indeks 

Lokasi Kerja terhadap Tunjangan Daerah yang digunakan dalam sistem lama, 

tidak diperhatikannya profesi para pekerja berdasarkan proses bisnis Panas Bumi, 

yakni antara fungsi Operasi dan Non-operasi, diharapkan terdapat trade off yang 

berimbang antara peningkatan kesejahteraan seluruh pekerja dan mendapat 

remunerasi yang memadai (pay for performance) dengan tuntutan kinerja untuk 

pencapaian target produksi dan laba oleh Perusahaan. 

Hasil telaah sementara terhadap daftar hadir pada bulan Oktober sampai 

dengan Nopember 2008, menunjukkan bahwa kehadiran pegawai pada bulan-

bulan setelah kenaikan upah masih dianggap rendah. Rata-rata kehadiran pada 2 

(dua) bulan sebelum kenaikan upah sebesar 89%. Setelah kenaikan upah pada 3 

(tiga) bulan terakhir berturut-turut sebesar 90%, 89%, dan 90%. Kehadiran ini 

masih dianggap rendah karena perusahaan menargetkan kehadiran per bulan di 

atas 90%. Hasil telaah wawancara dengan beberapa orang staf dan manajer 

mengenai catatan motivasi pegawai setelah penyelarasan upah, diperoleh catatan 

bahwa penyelarasan upah tersebut tidak terlalu efektif menunjukkan perubahan 

perilaku pegawai yang berhubungan dengan upaya peningkatan kinerja pegawai 

maupun organisasi. Dari hasil pengamatan tersebut diperoleh bahwa tidak ada 
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masalah pada sistem remunerasi baru tapi lebih banyak masalah pada 

implementasi sistem remunerasi baru tersebut.  

Setelah ada kenaikan upah, dari sisi ketepatan kehadiran dan kedisiplinan 

hadir maupun pulang kerja masih tetap sama, tingkat memperpanjang waktu 

istirahat masih tetap sama, tingkat ketepatan penyelesaian pekerjaan dan tingkat 

absensi pegawai juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Semangat 

kerja yang sama seperti sebelum adanya penyelarasan upah dari pegawai tersebut 

menyebabkan banyak pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan harapan 

dan waktu yang diinginkan oleh Perusahaan. Permasalahan pelayanan pada 

pengguna jasa 360 derajat terdapat pada waktu kerja banyak karyawan tidak 

berada ditempatnya sehingga operasional perusahaan belum sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Penelitian ini fokus pada sistem remunerasi finansial langsung yaitu gaji 

atau upah, karena Manajemen ingin mengetahui perubahan sikap pegawai 

terhadap perubahan remunerasi finansial langsung yang baru saja dilakukan oleh 

Perusahaan dengan anggapan bahwa sistem remunerasi finansial langsung yang 

lain dan remunerasi finansial tidak langsung serta remunerasi non finansial yang 

berlaku merupakan adopsi dari sistem remunetasi PT Pertamina (Persero) yang 

selama ini belum dilakukan perubahan, sudah cukup memotivasi pegawai selama 

ini. Penelitian ini dilakukan pada pegawai tetap di Kantor Pusat Jakarta mengingat 

keragaman pegawai di kantor pusat yang terdiri dari berbagai fungsi Operasi, 

Perencanaan dan Pengembangan, Keuangan, K3LL, Manajemen Jasa Penunjang 

dan Administrasi pendukung lain yang dapat mewakili pegawai di area 

geothermal dan proyek pengembangan geothermal di seluruh Indonesia, tidak 
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dilakukan pada pegawai yang berada di area maupun proyek, mengingat jenis 

hubungan kerja yang tidak langsung (outsourcing) yang mendominasi jumlah 

pegawai di area maupun proyek. Pengambilan sampel hanya golongan madya dan 

utama yang merupakan pegawai tetap karena pada umumnya mereka memiliki 

sikap yang sama terhadap sistem remunerasi di PT Pertamina Geothermal Energy 

yang tidak hanya memandang remunerasi sebagai kebutuhan dasar semata, namun 

juga dilihat dari segi kompetensi, lama kerja, senioritas dan lain-lain. Penelitian 

ini dilakukan karena sangat penting bagi PT Pertamina Geothermal Energy untuk 

mengetahui efektivitas sistem remunerasi yang dikaitkan dengan motivasi 

pegawai sehingga dapat diambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang terjadi dan dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja karyawan 

maupun organisasi. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Perusahaan telah berupaya untuk meningkatkan motivasi pegawai dengan 

cara meningkatkan upah atau memperbaiki sistem remunerasi. Namun pada 

kenyataannya tingkat kehadiran pegawai masih sama pada tingkatan rendah, 

terjadi memperpanjang waktu istirahat, dan ketepatan penyelesaian pekerjaan 

masih rendah.  

Melihat kenyataan tersebut, maka muncul pertanyaan yang menjadi 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah sikap pegawai terhadap sistem remunerasi yang baru,  

motivasi, dan kinerja pegawai di PT Pertamina Geothermal Energy? 
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b. Bagaimanakah hubungan sistem remunerasi dengan motivasi pegawai di 

lingkungan PT Pertamina Geothermal Energy? 

c. Bagaimanakah hubungan sistem remunerasi dengan kinerja pegawai di 

lingkungan PT Pertamina Geothermal Energy? 

d. Bagaimanakah hubungan motivasi dengan kinerja pegawai PT Pertamina 

Geothermal Energy? 

e. Bagaimanakah strategi operasional untuk merumuskan perbaikan sistem 

remunerasi agar meningkatkan produktivitas pegawai di lingkungan                 

PT Pertamina Geothermal Energy? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian adalah untuk:  

a. Menganalisis sikap pegawai terhadap motivasi, kinerja, dan implementasi 

sistem remunerasi di PT Pertamina Geothermal Energy. 

b. Menganalisis hubungan implementasi sistem remunerasi dengan motivasi 

pegawai di lingkungan PT Pertamina Geothermal Energy. 

c. Menganalisis hubungan implementasi sistem remunerasi dengan kinerja 

pegawai di lingkungan PT Pertamina Geothermal Energy. 

d. Menganalisis hubungan motivasi dengan kinerja pegawai PT Pertamina 

Geothermal Energy. 

e. Merumuskan perbaikan strategi operasional sistem remunerasi di 

lingkungan   PT Pertamina Geothermal Energy. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini secara akademis berguna untuk: 

- Bagi penulis diharapkan mampu menambah pengetahuan sehubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

- Bagi akademis diharapkan mampu memberikan wawasan sebagai bahan 

referensi untuk mengembangkan konsep Manajemen Sumber Daya 

Manusia, khususnya mengenai pengaruh sistem remunerasi terhadap 

motivasi dan kinerja pegawai. 

b. Manfaat Praktis 

 Bagi perusahaan diharapkan: 

- mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam hal evaluasi 

implementasi kebijakan remunerasi yang telah diberlakukan dengan 

melakukan penelitian perubahan sikap secara ilmiah dan terukur. 

- dapat melakukan penyempurnaan sistem remunerasi yang berkaitan 

dengan pendekatan terhadap kompetensi individu dan aspirasi pegawai 

sehingga dapat diterapkan model remunerasi yang sesuai dengan kondisi 

perusahaan. 

- dapat mengevaluasi motivasi pegawai yang akan berdampak terhadap 

produktivitas perusahaan secara kolektif dalam rangka pencapaian laba 

sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan. 
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1.5. Ruang Lingkup  

 Penelitian ini dibatasi hanya pada lingkup bahasan yang berhubungan 

dengan pengaruh pemberian aspek finansial terhadap motivasi kerja dan kinerja 

pegawai PT Pertamina Geothermal Energy Kantor Pusat Jakarta, masalah yang 

timbul dari pengaruh eksternal dianggap tidak berubah. Penelitian dilakukan pada 

waktu setelah penyelarasan upah baru, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan 

Nopember tahun 2008. 
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