
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar  Belakang  Masalah 

Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 

Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  dalam Kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia merupakan strategi baru, sebagai landasan 

ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah 

dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua perangkat lunak ini diyakini akan membawa 

perubahan mendasar pada pola hubungan pemerintahan dan keuangan antara pusat 

dan daerah.  

Misi utama dari kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi, yaitu 

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih rendah. 

Secara teoritis, desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata. 

Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat 

dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di 

seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di 

masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui 

pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling 

rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap secara empiris, desentralisasi 

berhubungan positif dengan kualitas. 
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan landasan yuridis bagi 

pengembangan otonomi daerah yang diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada 

kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab kepada pemerintah Pusat secara proporsional. Undang-

undang ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk 

membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi 

masyarakatnya. Dalam arti, daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat 

untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi 

kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat, 

desentralisasi ini akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. 

Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari command and 

control menjadi berorientasi pada tuntutan dan  kebutuhan publik. Orientasi yang 

demikian akan menjadi dasar bagi terlaksananya peran pemerintah daerah sebagai 

stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses 

pembangunan.  

Untuk mampu menjalankan perannya, pemerintah daerah harus didukung oleh 

sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas. Sumberdaya manusia aparatur yang 

tangguh dan berdaya saing tinggi harus dijadikan sebagai keunggulan daerah, agar 

dapat menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat, artinya 

sebagian besar kewenangan dilimpahkan kepada daerah kabupaten dan kota, tanpa 

diimbangi dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai, terutama 
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sumberdaya manusia aparatur sebagai pelayan dan motivator pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat.   

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 atas 

perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 

UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan 

otonomi daerah adalah untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan 

kreativitas daerah secara aktif.  

Kebijakan Otonomi Daerah yang ada pada saat ini menandai awal dari suatu 

perubahan fundamental dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan di 

Indonesia. Pada zaman pemerintahan Orde Baru, pembangunan menjadi misi 

terpenting pemerintah (developmentalism) dan pemerintah yang pada masa itu 

menjadikan dirinya sebagai pusat kendali proses pembangunan itu (sentralisasi di 

tingkat nasional), kini harus mereposisi diri sebagai pelayan dan pemberdaya 

masyarakat dan harus menyebarkan aktivitasnya ke berbagai pusat (plusentris) di 

tingkat lokal. Dengan kata lain, arus baru kehidupan politik adalah realitas pergeseran 

kekuasaan dari pusat (sentral) menuju lokus-lokus daerah (desentral) dan berbasis 

pada kekuatan masyarakat sendiri (society) (Lembaga Informasi Nasional,2002). 

Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, perubahan paradigma 

sekaligus juga ikut melepaskan makna hegemoni paham teknokrasi yang masih terus 

dirasakan sekarang ini. Sebuah pemerintahan yang membuat konsep Otonomi Daerah 

sulit melepaskan orientasi pembangunannya, dan kepercayaannya kepada peran 
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negara sebagai mesin pembangunan tersebut. Dengan satu tawaran  paradigma baru, 

maka otonomi daerah tidak semata-mata sebagai kesiapan kepastian aparatur Daerah, 

atau menyangkut kesuburan ekonomi pemerintah semata.  

Dalam lima dasawarsa ini, bangsa Indonesia telah memulai proses perubahan 

mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan yang akan mempengaruhi segala dimensi 

kehidupan bangsa, baik dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Apalagi 

setelah keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman 

organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah 

membentuk berbagai macam organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan 

otonomi dalam rangka kemajuan dan kesejahteraan rakyat, dunia usaha dan daerah itu 

sendiri.  

Sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Siak telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah Peraturan 

Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Kabupaten Siak. Perubahan status itu 

tentunya disertai dengan pendelegasian kewenangan yang lebih luas dalam mengelola 

sumberdaya manusia aparatur, sebagai konsekuensi atas diimplemetasikannya 

otonomi daerah, sehingga perubahan status tersebut telah menyebabkan terjadinya 

perubahan yang cukup besar dalam struktur organisasi dan perubahan dalam sistem 

kerja. Adapun bentuk kebijakan pembentukan struktur organisasi tersebut diarahkan 

kepada pembentukan badan, dinas dan kantor. Dengan demikian dibentuklah salah 

satunya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa peran sumberdaya manusia dalam pencapaian tujuan 
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organisasi adalah sangat penting, karena dinamika organisasi sangat dipengaruhi oleh 

kinerja sumberdaya manusianya. Sementara itu, pencapaian kinerja yang diharapkan 

organisasi dapat dicapai, apabila strategi pengembangan sumberdaya manusia 

organisasi tersebut akurat, terencana, dan terpadu. Strategi pengembangan 

sumberdaya manusia yang terarah akan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja 

secara produktif, inovatif, dan kreatif, yang pada akhirnya organisasi akan memiliki 

kinerja yang baik. Oleh karena itu, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Siak perlu memperhatikan aspek manajemen sumberdaya manusia, terutama aspek 

motivasi kerja anggota. 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak merupakan salah satu 

kantor yang berfungsi sebagai pengawal Perda dan Keputusan Bupati yang 

implementasinya adalah  pengamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah 

Kabupaten Siak. Kondisi wilayah Kabupaten Siak yang sangat strategis dan kaya 

akan sumber daya alam menjadikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Siak semakin berat. Beban kerja yang akan dipikul dalam melakukan pengamanan 

dan ketertiban masyarakat wilayah Kabupaten Siak tentulah  harus didukung oleh 

sumber daya manusia yang handal.  Disamping itu model kepemimpinan dalam 

melakukan manajemen organisasi harus profesional, sehingga tujuan dari organisasi 

akan tercapai.  

Dalam rangka mengimbangi perkembangan percepatan pembangunan yang 

sangat pesat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM pada Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, agar dalam mengimplementasikan Peraturan 

Daerah yang ada lebih efektif dan efisien. Pengukuran kinerja terhadap suatu 
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organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun terakhir ini, terutama 

setelah banyaknya keluhan dari para pengguna jasa yang menyatakan bahwa kinerja 

organisasi publik adalah sumber kelambanan, pungli dan inefisiensi (Dwiyanto,1995). 

Lebih lanjut Dwiyanto menjelaskan bahwa citra organisasi publik di negara 

berkembang, termasuk Indonesia dalam melayani kepentingan masyarakat pada 

umumnya amat buruk jika dibandingkan dengan organisasi swasta. Karenanya 

tidaklah mengherankan kalau organisasi swasta seringkali dijadikan sebagai alternatif 

pilihan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik.  

 Sebelum dikeluarkannya peraturan daerah tentang pembentukan struktur 

organisasi dan tata kerja lembaga daerah, Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Siak 

berada dibawah naungan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Siak. Namun setelah terbentuknya struktur organisasi yang baru, Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Siak yang telah dibentuk dan dipimpin oleh seorang Kepala 

Kantor menghadapi  permasalahan. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten 

Siak dinilai rendah tingkat disiplin kerjanya dan tidak memiliki motivasi tinggi, 

sehingga produktifitas kerja menurun. Rendahnya kinerja Anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Siak kemungkinan juga disebabkan oleh rendahnya rata-

rata tingkat pendidikan anggota. Tingkat Pendidikan Anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Siak yang rendah artinya memiliki dampak terhadap pembangunan 

di Kabupaten Siak. Potensi pembangunan Kabupaten Siak dan PAD yang dapat 

diperoleh menjadi sulit terealisasikan jika kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Siak rendah. Daya tarik Kabupaten Siak sebagai daerah yang memiliki 
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potensi ekonomi tinggi dapat menurun, jika masalah ketertiban dan keamana daerah 

tidak dapat dikelola dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak mempunyai banyak kewenangan 

dalam melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran 

Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, sehingga perlu aparatur yang profesional 

dalam mengatasi berbagai kendala didaerah untuk mendukung pencapaian Visi dan 

Misi Kabupaten Siak  khususnya Visi  dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Siak.   

Untuk lebih memantapkan dalam melaksanakan visi dan misi Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, diperlukan sumber daya manusia yang tangguh 

serta sarana dan prasarana  yang memadai. Aspek sumber  daya  yang tersedia dalam 

organisasi merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan 

organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Namun demikian dalam kenyataanya, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih mempunyai 

kendala antara lain keterbatasan personil, rendahnya motivasi kerja serta rendahnya 

rasa tanggung jawab anggota. Namun masih banyak hal-hal lain yang harus dianalisis 

menyangkut motivasi dan kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Siak, 

sehingga permasalahan yang timbul dapat dipecahkan. Disamping itu dalam kegiatan 

sehari-hari, terlihat sebahagian besar anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Siak tidak memiliki  corporate culture, yaitu tidak menunjukkan budaya yang 

mengacu pada efektifitas dan efisiensi yang tinggi, terkesan kurang produktif. Bukan 

rahasia lagi, banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang selalu 
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datang terlambat dan pulang lebih awal dari jam yang telah ditentukan serta sering 

meninggalkan tugas dengan berbagai macam alasan, sehingga terlihat seperti malas, 

tidak termotivasi, kurang tanggung jawab dan kurang bergairah dalam melaksanakan 

tugas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap produktifitas yang dihasilkan, sehingga 

tujuan dari organisasi tidak akan tercapai, dimana hal ini mengindikasikan motivasi 

kerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak rendah yang selalu 

mengabaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.  

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka perlu di tempuh usaha-usaha melalui 

perbaikan kinerja organisasi, agar kegiatan organisasi dalam melakukan pengamanan 

dan penertiban wilayah dapat ditingkatkan. Dalam konteks organisasi publik, 

penilaian kinerja organisasi merupakan suatu hal yang  penting, karena dengan 

adanya kinerja maka akan diketahui tingkat pencapaian hasil yang telah dicapai, atau 

akan diketahui seberapa jauh pelaksanaan tugas-tugas yang  dapat dilaksanakan.  

Pendapat-pendapat para ahli tentang kinerja organisasi menyiratkan bahwa 

pengukuran kinerja sesungguhnya sangat penting untuk melihat sampai sejauh mana 

tujuan organisasi telah tercapai. Dalam konteks demikian maka penelitian mengenai 

kinerja organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak memiliki 

makna penting, terlebih lagi kantor dimaksud memiliki kaitan tugas yang sangat berat 

untuk mengamankan seluruh Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati  yang 

belakangan ini menjadi isu yang cukup mendasar seiring dengan perkembangan 

pendekatan sustainable development. 

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas, perlu kiranya ditemukan dan 

diidentifikasi penyebab rendahnya kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja 
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Kabupaten Siak serta pengaruhnya terhadap kinerja, sehingga akan ditemukan 

permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi rendahnya kinerja anggota. Dengan 

demikian permasalahan-permasalahan tersebut akan dianalisa dengan melihat faktor 

demografi anggota, sehingga ditemukan pemecahan masalah dalam meningkatkan 

motivasi kerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak 

1.2. Rumusan Masalah 

Beranjak dari adanya permasalahan yang timbul terhadap kinerja anggota 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak dalam melakukan tugasnya terhadap 

pengamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Kabupaten Siak, mendorong untuk 

melakukan penelitian penyebab rendahnya kinerja anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Siak yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian : 

a. Bagaimanakah profil demografi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Siak? 

b. Bagaimanakah pengaruh faktor demografi terhadap motivasi kerja dan kinerja 

anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak ? 

c. Bagaimanakah hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak ? 

d. Bagaimanakah rekomendasi bagi peningkatan kinerja anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Siak? 

1.3. Tujuan Penelitian. 

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah untuk : 
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a. Mengidentifikasi profil demografi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Siak. 

b. Menganalisis pengaruh faktor demografi terhadap motivasi kerja dan kinerja 

anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak. 

c. Menganalisis hubungan motivasi kerja dengan kinerja anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Siak. 

d. Merumuskan rekomendasi bagi peningkatan kinerja anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Siak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang “Analisis Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Motivasi 

dan Kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak” diharapkan dapat 

memberikan manfaat : 

a. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan pada kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Siak. 

b. Meningkatkan pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu manajemen 

khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia pada kantor dimana tempat penulis 

bekerja. 

c. Menjadi bahan referensi bagi penelitian lanjutan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, tapi tidak 

termasuk yang berada di tiap-tiap Kecamatan. Hal tersebut merupakan keterbatasan 

penelitian disebabkan anggota yang berada di kecamatan lebih dominan menjadi  
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tanggung jawab Camat yang mempunyai kebijakan sendiri dan permasalahannya 

yang berbeda. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




