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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Menghadapi tantangan globalisasi yang sangat berat, masyarakat di negara 

berkembang harus menyiapkan diri baik secara fisik, mental, sosial, emosional 

maupun spiritual. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang 

memiliki kualitas prima baik dari segi kecerdasan, sikap mental, motivasi yang 

tinggi dan visi kedepan karena SDM merupakan modal utama dalam membangun 

bangsa dan negara.  

Beberapa tahun terakhir ini banyak fungsi SDM berperan melalui visi, 

strategi, struktur dan sistem baru, namun demikian untuk kelangsungan 

transformasi fungsi-fungsi SDM, profesional SDM harus mengembangkan dan 

menunjukkan kompetensi baru untuk memenuhi peran dan tanggung jawab 

mereka. Organisasi sebagai tempat SDM bernaung juga berbeda, salah satunya 

adalah organisasi Pemerintah Negara Indonesia, dimana SDM yang bekerja disana 

biasa disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jaminan hari tua dengan adanya dana 

pensiun adalah salah satu daya tarik yang membuat sebagian besar masyarakat 

memilih bekerja di instansi pemerintah. Dana pensiun inilah yang membedakan 

pegawai pemerintahan dengan pegawai swasta, karena tidak semua organisasi non 

pemerintahan menyediakan uang pensiun untuk pegawainya yang purna tugas. 

Instansi pemerintah sebagai organisasi yang bekerja untuk kepentingan 

masyarakat, banyak melakukan pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan 

publik atau melakukan pelayanan publik, sehingga memang dibutuhkan banyak 

sekali tenaga pegawai untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Tetapi 

kendala yang dihadapi untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga adalah juga 

dibutuhkannya lebih banyak lagi dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk 

menggaji pegawainya. 

Sistem kerja kontrak merupakan salah satu fenomena perubahan 

menyeluruh yang banyak dilakukan oleh organisasi pada era ini, termasuk 

organisasi-organisasi pemerintahan di Indonesia. Mereka yang dipekerjakan 

dengan sistem ini adalah mereka yang bekerja berdasarkan kontrak yang dibuat 

antara individu dengan instansi pemerintah terkait dengan waktu bekerja yang 

telah ditetapkan, serta apabila masa kontrak berakhir maka dapat diperpanjang 

atau diakhiri oleh instansi atau individu yang bersangkutan dan atau dapat 

diangkat menjadi PNS sesuai dengan kinerja yang telah ditunjukkan. Selain itu, 

mereka juga tidak diidentikkan dengan organisasi tempat mereka bekerja, serta 

tidak diminta untuk menunjukkan komitmen pada organisasi seperti mereka yang 

mempunyai status PNS. Bahkan para pekerja kontrak ini biasanya tidak diberikan 

atau hanya mendapatkan sedikit tunjangan kesehatan, pensiun atau tunjangan-

tunjangan lainnya yang biasanya diterima dan menjadi hak PNS.  

Hal serupa juga terjadi pada pegawai kontrak yang bekerja pada organisasi 

pemerintah di Indonesia. Salah satu alasan Pemerintah Indonesia memilih untuk 

memakai sistem kontrak pada sebagian besar pegawainya adalah dengan alasan 

penghematan. Dana penggajian yang dapat dihemat dengan menggunakan 

pegawai kontrak misalnya pos untuk membayar tunjangan kesehatan atau 

tunjangan fungsional dan biaya pelatihan yang mahal. Status sebagai pegawai 
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kontrak membuat individu tersebut dianggap tidak berhak atas tunjangan-

tunjangan dan fasilitas pelatihan sampai nanti diangkat menjadi PNS. Belum lagi 

adanya sanksi pemecatan apabila dinilai kurang produktif atau ancaman denda 

dengan nominal yang cukup besar untuk pemutusan hubungan kerja sebelum 

masa kontrak berlaku. Begitu banyaknya pasal dalam kontrak yang amat 

memberatkan pegawai, tetapi mereka yang memilih sistem kerja ini tetap dengan 

sukarela melakukannya dikarenakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan 

adanya iming-iming akan segera diangkat menjadi PNS, yang notabene berarti 

kelak akan lebih terjamin kesejahteraannya serta adanya uang pensiun saat purna 

tugas.  

Seperti halnya yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 

pemilihan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) sebagai tambahan 

pegawai dimaksudkan untuk mengawal dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan 

transfer teknologi dan pembinaan kelembagaan kelompok untuk mencapai target 

peningkatan produksi perikanan khususnya perikanan budidaya. PPTK ini 

ditempatkan diseluruh kabupaten atau kota di 33 provinsi, banyak kendala yang 

dihadapi PPTK diantaranya waktu kerja yang tidak membedakan hari kerja atau 

hari libur banyaknya daerah binaan yang harus ditangani dan lokasi yang sangat 

jauh untuk dijangkau serta memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit.  

Banyak kasus yang merupakan contoh tekanan bagi para pekerja kontrak di 

instansi pemerintah khususnya bagi PPTK. Tekanan-tekanan lain juga muncul di 

tempat kerja misalnya sebagai pegawai dengan status tidak tetap, bisa jadi mereka 

sering dianggap rendah oleh rekan-rekan sekerja yang berbeda status. Berbagai 

macam kondisi yang memprihatinkan tersebut anehnya tidak langsung membuat 

para PPTK tersebut beralih pekerjaan. Banyak di antara mereka yang memilih 

untuk tetap bertahan, bahkan jumlah tenaga kontrak menunjukkan pertambahan 

setiap tahunnya karena ditempatkan di daerah masing-masing untuk menambah 

motivasi dalam bekerja. 

Schnake (1991) mendefinisikan Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) sebagai kecenderungan kepada fungsional, peraturan ekstra, kehidupan 

pro-sosial, dan diarahkan untuk dilakukan oleh setiap individu, kelompok yang 

berada di dalam organisasi tersebut. OCB mengubah suasana organisasi yang 

formal menjadi santai dan penuh dengan kerjasama sehingga diharapkan  

ketegangan diantara para pegawai dapat dikurangi, tercipta suasana nyaman dan 

dapat meningkatkan produktivitas kerja.  

OCB yang berlaku dalam setiap instansi kemungkinan tidak akan banyak 

membantu, karena seringkali mereka tidak dianggap sebagai bagian dari instansi 

tersebut. Menurut Kebanyakan pegawai menganggap pegawai kontrak hanyalah 

sebagai pelengkap atau asisten yang akan memudahkan pekerjaan mereka dalam 

melayani publik. OCB hanya membantu pada saat baru saja masuk dalam 

organisasi yang bersangkutan, dimana tercipta kondisi tutorial untuk memudahkan 

pegawai baru memahami ritme pekerjaan. Persamaan antara pegawai dengan 

status tetap dan kontrak.adalah loyalitas mereka pada instansi yang dapat 

dikarenakan keterpaksaan atau sukarela serta kepatuhan dan partisipasi yang 

memang dituntut oleh setiap organisasi pada setiap pegawainya. Bagaimanapun 

juga walau hanya berstatus tidak tetap, mereka mempunyai loyalitas yang tinggi 

pada instansi, hal ini terbukti dengan banyaknya pegawai kontrak yang bertahan 

dan menunggu sampai diangkat menjadi PNS, sedangkan kepatuhan dan 
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partisipasi mereka pada organisasi tentu saja didasarkan pada keinginan untuk 

secepatnya diangkat menjadi PNS.  

OCB pegawai kontrak pada lembaga pemerintah adalah motivasi mereka 

yang kuat untuk tetap bertahan bekerja di lembaga pemerintah. Apabila motivasi 

kerja pegawai-pegawai tersebut termasuk kategori tinggi maka mereka akan dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tuntutan pemerintah dan 

masyarakat. Motivasi kerja yang tinggi juga akan dapat tercapai salah satunya 

apabila seseorang merasakan kepuasan kerja. 

Mathis dan Jackson (2001) menyatakan bahwa pegawai yang relatif puas 

dengan pekerjaannya akan lebih setia dan berkomitmen. Apabila seseorang 

merasa mendapatkan kepuasan dari pekerjaan yang dilakukannya selama ini, 

maka itu cukup menjadi motivasinya untuk tetap tinggal dan bertahan akan segala 

kondisi memprihatinkan yang harus diterima. Pegawai yang memiliki komitmen 

terhadap organisasi memiliki kemungkinan untuk tetap bertahan di organisasi 

lebih tinggi ketimbang individu-individu yang tidak memiliki komitmen. Pegawai 

yang memiliki komitmen tinggi cenderung menunjukkan keterlibatan yang tinggi 

yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Hal di atas juga berlaku bagi 

pekerja kontrak di organisasi pemerintah.  

Fenomena permasalahan di seputar pegawai kontrak dalam instansi-instansi 

pemerintah memang belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Selalu saja 

permasalahan yang sama tentang kesejahteraan dan waktu pengangkatan yang 

terlalu lama muncul dan terangkat kembali ke permukaan. Kepuasan kerja, 

budaya organisasi, komitmen dan loyalitas pegawai kontrak merupakan salah satu 

faktor pembangun dan pendukung motivasi agar tetap bertahan bekerja pada 

organisasinya (Testa 1999). Banyaknya kritikan dan keluhan terhadap prestasi dan 

produktivitas kerja pegawai negeri, hal tersebut merupakan salah satu pertanda 

kurangnya komitmen dan loyalitas pegawai negeri terhadap organisasinya. 

Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan tentang komitmen serta loyalitas 

maupun OCB para pegawai kontrak di lembaga pemerintah. Apabila disandingkan 

dengan pegawai negeri tetap pastilah akan muncul asumsi rendahnya faktor OCB 

para pegawai kontrak tersebut.  

Menurut Bolino et al. (2002), OCB adalah sesuatu yang sifatnya dilakukan 

secara sukarela tanpa adanya paksaan. Pada pegawai negeri yang berstatus 

permanen saja tingkat OCB-nya menjadi suatu tanda tanya besar, apalagi pada 

pegawai kontrak yang notabene komitmen dan loyalitasnya pada organisasi tidak 

menjadi suatu keharusan. Dikarenakan alasan tersebut, maka mempekerjakan 

pegawai kontrak juga dapat menimbulkan resiko baru yaitu stagnasi kinerja 

organisasi. Padahal hasil yang diinginkan oleh pemerintah adalah adanya 

peningkatan kinerja organisasi dengan efisiensi pengeluaran. Suatu realita yang 

dapat dijadikan pegangan bahwa bukan hal di atas yang terjadi adalah tingkat 

turnover pegawai kontrak di lembaga pemerintah. Pegawai kontrak, terutama di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan banyak yang tetap bertahan 

sampai bertahun-tahun. Maka bisa diandaikan bahwa mereka cukup punya 

loyalitas, komitmen dan motivasi di tempat kerja mereka, sehingga akan secara 

sukarela mengamalkan OCB. Apabila hal itu yang terjadi maka itu berarti 

efisiensi dengan mempekerjakan pegawai kontrak dapat dikatakan berhasil.  

Penelitian tentang OCB pada pegawai kontrak yang bekerja di lembaga 

pemerintahan juga sudah pernah dilakukan oleh Adam G. Aloitabi di Kuwait 
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(2001). Sampel untuk penelitian ini diambil dari sembilan kantor pemerintahan di 

Kuwait. Dalam penelitian ini Adam mencoba mencari korelasi antara OCB pada 

pegawai kontrak di instansi pemerintah dengan Job Satisfaction, Perception of 

Fairness dan Organizational Commitment. Melihat ulasan di atas dan berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Adam G. Aloitabi tersebut, akan sangat 

menarik untuk mengetahui realita OCB di seputar pegawai kontrak yang bekerja 

di istansi-instansi pemerintahan di Indonesia, terutama pegawai kontrak di 

Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta faktor-faktor apa yang 

memengaruhinya dalam melakukan pekerjaannya. Disamping itu akan menarik 

juga untuk mengetahui solusi apakah yang sedang dilakukan oleh pemerintah 

untuk mengatasi masalah pegawai kontraknya. 

 

 

Rumusan Masalah 

Banyaknya pegawai kontrak di Kementerian Kelautan dan Perikanan 

khususnya di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya merupakan salah satu 

fenomena tersendiri. Setiap tahun terdapat sejumlah pegawai kontrak baru untuk 

menggantikan pegawai yang kontraknya tidak diperpanjang karena mengundurkan 

diri atau diangkat sebagai PNS di salah satu instansi pemerintah. Jumlah pegawai 

kontrak yang banyak tersebut, menimbulkan sejumlah permasalahan, salah 

satunya tentang kinerja mereka. Pada setiap organisasi, tidak terkecuali organisasi 

pemerintah terdapat OCB yaitu aturan tidak resmi yang bersifat sukarela. Dengan 

adanya OCB diharapkan pegawai kontrak dapat lebih menyatu dengan lingkungan 

pekerjaannya. OCB sangat dibutuhkan di organisasi pemerintahan, dimana 

pekerjaan utamanya adalah melakukan pelayanan dengan sukarela dengan 

memberikan penyuluhan dan member laporan perkembangan kepada kantor pusat. 

Beberapa aspek yang dibutuhkan dan sekaligus dapat menentukan tinggi 

rendahnya kadar OCB para pegawai baik kontrak ataupun permanen adalah 

komitmen, loyalitas, kepatuhan dan partisipasi mereka terhadap instansi 

pemerintah yang menaungi.  

Melihat banyaknya pegawai kontrak yang bertahan mungkin mereka 

mempunyai ketiga faktor yaitu tingkat loyalitas, kepatuhan dan partisipasi atau 

bisa diandaikan bahwa alasan mereka tetap tinggal adalah karena merasakan 

adanya komitmen dan memiliki loyalitas serta mempunyai motivasi kerja yang 

tinggi. Apabila hal tersebut yang terjadi pada pegawai petugas pendamping tenaga 

kontrak, maka dapat diasumsikan bahwa mereka juga secara sukarela telah 

melakukan OCB di tempat kerja. Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di 

atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :  

1. Bagaimana pengaruh faktor kepuasan kerja, budaya organisasi, komitmen, 

dan loyalitas PPTK terhadap motivasi kerjanya. 

2. Bagaimana pengaruh faktor kepuasan kerja terhadap loyalitas PPTK. 

3. Bagaimana pengaruh faktor motivasi kerja PPTK terhadap OCB. 

4. Bagaimana implikasi manajerial yang dapat meningkatkan OCB PPTK. 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, dapat diidentifikasi tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Menganalisis pengaruh faktor kepuasan kerja, budaya organisasi, 

komitmen, dan loyalitas kerja PPTK terhadap motivasi kerjanya.  

2. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas kerja PPTK.  

3. Menganalisis pengaruh faktor motivasi kerja PPTK terhadap OCB. 

4. Merumuskan implikasi manajerial yang dapat meningkatkan OCB PPTK. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian dilakukan pastilah mempunyai suatu tujuan agar kelak 

dapat berguna bagi orang lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pimpinan 

agar lebih memperhatikan kepuasan kerja, budaya organisasi, komitmen 

para pegawai dan loyalitas PPTK serta OCB yang ada di lingkungan 

tersebut dan pengelolaan pegawai PPTK  

2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pembaca dan sebagai 

referensi bidang SDM terutama permasalahan seputar PPTK yang bekerja 

di KKP.  

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Kepuasan Kerja Pegawai dan Motivasi Kerja 

Kepuasan kerja merupakan cerminan dari perasaan pekerja terhadap 

pekerjaannya. Hal ini akan nampak dari perilaku dan sifat positif para pekerjanya 

terhadap pekerjaan yang dihadapinya dan juga terhadap lingkungan kerjanya. 

Sebaliknya para pegawai yang tidak merasakan kepuasan kerja akan bersikap 

negatif terhadap pekerjaannya, ataupun ketidakpuasan tersebut akan ditunjukkan 

dalam bentuk yang berbeda-beda (Asa’ad 2001). 

Ketidakpuasan pegawai ini seharusnya dapat dideteksi oleh organisasi. 

Menurut Muchinsky dalam Soedjono (2005), variabel-variabel yang dapat 

dijadikan indikasi menurunnya faktor kepuasan kerja adalah sebagai berikut: 

1. Absenteeism : tingginya tingkat absensi pegawai 

2. Turnover : tingginya tingkat keluar masuk pegawai 

3. Job performance : menurunnya tingkat produktivitas kerja atau prestasi 

kerja pegawai 

Apabila indikasi menurunnya kepuasan kerja tersebut tidak segera dilihat 

dan ditindak lanjuti oleh organisasi maka dapat menimbulkan kerugian. Mengacu 

pada pendapat Handoko (2001), dampak kepuasan kerja perlu dipantau dengan 

mengaitkan output yang dihasilkan, yang meliputi faktor faktor seperti 

produktivitas kerja menurun, turnover meningkat dan efektifitas lainnya seperti 
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