
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perbaikan kinerja aparat pelayanan publik merupakan salah satu isu penting 

dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Tuntutan perbaikan kinerja aparat publik semakin besar jika dikaitkan dengan upaya 

Pemerintah untuk meningkatkan dayasaing negara dalam persaingan global. Kesan 

buruk sudah disandang oleh aparat pemerintah (sektor publik) dalam hal pelayanan 

dari dulu. Hal ini antara lain dapat diindikasikan dari besarnya dana yang digunakan 

untuk membiayai aparatur pemerintah, namun hal itu ternyata tidak diimbangi 

dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang maksimal. Sebaliknya, kualitas 

pelayanan yang diberikan instansi pemerintah dapat dinilai sangat buruk. Masyarakat 

telah bersedia mengorbankan (sacrifice) sebagian sumber dayanya untuk negara 

dengan membayar berbagai macam pungutan, baik pajak, retribusi dan sebagainya, 

sehingga masyarakat mengharapkan kepuasan (satisfaction) yang maksimal atas 

pelayanan yang diberikan oleh negara. Salah satu keluhan masyarakat yang sering 

terungkapkan adalah lambatnya waktu pelayanan dan tidak jelasnya prosedur dan 

biaya pelayanan. Ungkapan-ungkapan yang berkembang selama ini, seperti “kalau 

bisa dilakukan besok kenapa harus sekarang? “kalau bisa dipersulit kenapa harus 

dipermudah?” menunjukkan bahwa budaya pelayanan pada instansi pemerintahan 

masih belum berorientasi pada kepuasan masyarakat selaku pelanggannya. Hal yang 

demikian bukan saja mengakibatkan pemborosan sumberdaya tetapi juga kualitas 

jasa yang dihasilkan menjadi sangat buruk. 

Sektor publik (pemerintahan) pada dasarnya adalah perusahaan yang 

menghasilkan produk berupa jasa pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat 
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langsung dinikmati oleh masyarakat maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat 

secara tidak langsung. Salah satu prinsip dalam pelaksanaan tugas instansi 

pemerintah adalah transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang 

telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance), yang terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi 

dan akuntabilitas. Pemerintah belum sepenuhnya mampu menerapkan ketiga pilar 

utama tersebut dalam pelayanan. Dengan kondisi demikian, seandainya negara 

sebagai penyedia layanan harus bersaing dengan swasta dengan produk pelayanan 

yang sama, dapat diperkirakan bahwa secara perlahan namun pasti negara akan 

bangkrut karena biaya produksi sangat tinggi, sedang pendapatan akan berkurang 

drastis akibat ditinggalkan oleh para pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan 

yang diberikan. 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting 

pemerintah di samping distribusi, regulasi, dan proteksi. Fungsi tersebut merupakan 

aktualisasi riil kontrak sosial yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam 

konteks hubungan Principal-Agent. Berdasarkan kerangka kerja tersebut, pemerintah 

selanjutnya melakukan proses pengaturan alokasi sumberdaya publik dengan cara 

menyeimbangkan aspek penerimaan dan pengeluaraan untuk memaksimalisasi 

penyediaan kebutuhan pelayanan kolektif. Preskripsi tersebut hampir bertolak 

belakang dengan praksis pelayanan publik yang dimotori pemerintah, termasuk 

untuk konteks Indonesia kontemporer. Sebagai pelaksana kontrak sosial yang 

digariskan sebelumnya, pemerintah justru menimbulkan banyak masalah bagi publik 

yang menjadi kliennya. Sangat masuk akal jika pemerintah kemudian mendapat 

berbagai stigma negatif. Jauh dari menjadi bagian dari solusi (a part of solution), 
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pemerintah justru menjadi bagian dari masalah (a part of problem), bahkan masalah 

utama, dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Sinyalemen terakhir ini 

bukan tanpa dasar, fenomena malpraktek pelayanan publik sudah menjadi bagian 

integral dari penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Hal itu dapat dilacak 

dari banyaknya keluhan yang dilontarkan masyarakat berkaitan dengan buruknya 

kinerja pelayanan publik. Pelayanan yang bertele-tele dan cenderung birokratis, 

biaya yang tinggi, pungutan-pungutan tambahan, perilaku aparat yang lebih bersikap 

sebagai pejabat ketimbang abdi masyarakat, pelayanan yang diskriminatif, dan 

sederetan persoalan lainnya adalah potret kelabu yang mengafirmasi sinyalemen di 

atas. Studi yang dilakukan Pusat Studi Pengembangan Kawasan (2001) di beberapa 

kota di Indonesia seperti Pontianak, Tangerang, Medan, Semarang, Denpasar, 

Mataram, Banjarmasin, Palu, dan Sawahlunto juga memperlihatkan kecenderungan 

yang sama. Sebuah studi juga dilakukan oleh sebuah LSM (Lembaga Swadaya 

Masyarakat) Forum Pengembangan Sumberdaya Manusia Dini (2004) menunjukkan 

bahwa tingkat kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Rembang masih sangat 

rendah. 

Indonesia yang sedang mengalami berbagai masalah internal sejak lepas dari 

Orde Baru, seharusnya lebih memiliki kepedulian dan lebih agressif dalam 

merespons dan menerapkan Reinventing Government yang telah terbukti 

memberikan manfaat. Ada banyak inovasi yang dapat dilakukan di negara kita 

dengan mempelajari pengalaman dari negara tetangga. Misalnya, belajar dari 

pengalaman Malaysia, inovasi dapat dilakukan dalam konteks Citizens’s service 

delivery dan information access dengan menerapkan Electronic Labor Exchange 

(ELX) yang bertujuan untuk memperbaiki mobilisasi sumberdaya manusia dan 
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memantapkan penempatan sumberdaya manusia sesuai dengan lowongan pekerjaan 

yang ada, dan ini dilakukan melalui pusat pelayanan satu atap. Tentu kita dapat juga 

belajar banyak dari Korea Selatan yang dapat dikatakan sudah sangat maju dan 

diakui hebat oleh PBB dalam menerapkan Reinventing Government.  

Bergulirnya era reformasi sebagai dampak krisis multidimensi yang melanda 

negara kita telah melahirkan tuntutan perubahan yang juga bersifat multidimensional. 

Krisis multidimensi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan negara dalam aspek 

keuangan. Pada sisi lain kompleksitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif meningkat secara tajam tanpa diimbangi 

dengan peningkatan keuangan daerah untuk membiayainya. Akibatnya pelayanan 

publik menjadi terbengkalai seperti rusaknya sarana dan prasarana transportasi, 

saluran irigasi, pendidikan serta kesehatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Salah satu perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca 

krisis multidimensi adalah penerapan otonomi daerah dengan lahirnya UU No. 22 

Tahun 1999 yang diamandemen dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang diamandemen dengan UU 

No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Penerapan demokratisasi pemerintahan melalui otonomi daerah membawa 

perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni 

berkurangnya secara signifikan patronasi dan kooptasi pusat terhadap daerah.  

Undang-undang Pemerintah Daerah No.32 Tahun 2004 merupakan revisi dari 

Undang-undang Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999. Undang-undang Pemerintah 

Daerah Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi Pemerintahan daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, 
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dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya 

saing daerah. Undang-undang tersebut menjadi acuan agar pemerintah daerah dapat 

meningkatkan pelayanan publik secara kontinyu. 

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah 

daerah untuk mengelola dan memanfaatkan segala potensi daerah dalam upaya 

mencapai kemandirian. Agar pemanfaatan sumber daya dan sumber dana 

pembangunan efektif dan efisien, maka pemerintah daerah harus mampu menyusun 

strategi pembangunan yang tepat. Keberadaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah semakin membuka 

peluang yang sangat besar bagi terciptanya pemerataan perekonomian di daerah 

terhadap kegiatan ekonomi secara global, sehingga  merupakan peluang dan 

sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten 

Rembang yang harus dijawab dengan sebaik-baiknya. Penerapan otonomi daerah 

juga memberikan konsekuensi pada bertambah banyaknya wewenang dan tanggung 

jawab pemerintah daerah yang tentu saja menuntut adanya peningkatan kinerja 

pemerintah dan kinerja sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional, 

terampil, terbuka dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. 

Mengacu pada peraturan tentang otonomi daerah serta peraturan-peraturan lain 

seperti Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Lembaga Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2006-2009 maka, 

Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Tahun 2006-2010. Dalam RPJM tersebut ada beberapa program 
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pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Rembang, salah satunya 

adalah agenda pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Rembang dan sasarannya adalah meningkatnya pelayanan sosial. 

Berdasarkan penerapan otonomi daerah dan tantangan untuk melaksanakan 

RPJM, maka diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap birokrasi pemerintah 

daerah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penggerak atau pelaksana kebijakan 

pemerintah di daerah. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan pegawai negeri 

sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dituntut untuk mampu 

merespon dengan cepat setiap perubahan yang terjadi. Masyarakat semakin kritis dan 

berani menuntut haknya dalam memperoleh pelayanan prima dari aparatur 

pemerintah. Pemerintah daerah harus didukung oleh sumber daya manusia (aparat) 

yang berkualitas agar mampu menjalankan peranannya, sehubungan dengan itu 

sumber daya manusia aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan 

teknis dan manajerial, profesionalisme, komitmen serta berdaya saing tinggi 

sehingga dapat dijadikan salah satu keunggulan daerah yang diharapkan dapat 

menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah secara efektif yaitu, 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan demokratisasi, 

meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 

Kewenangan dilimpahkan kepada daerah kabupaten dan kota tidak akan ada artinya 

jika tanpa diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. 

Sebagaimana yang dikemukakan Iglesias dalam Kaho (1997), bahwa faktor-

faktor yang dapat memprediksi keberhasilan pemerintahan daerah dalam 

melaksanakan otonominya terdiri dari : 
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a)  Resources (sumber daya), termasuk didalamnya Sumber Daya Manusia 

(aparatur) dan Sumber Daya Non Manusia (dana, sarana, perlengkapan dan 

sebagainya); 

b)  Structure (struktur), berkaitan dengan peranan dan hubungan organisasional 

yang berkaitan dengan program; 

c)  Technology (teknologi), berkaitan dengan pengetahuan dan perilaku yang 

dimiliki badan-badan yang mendukung kegiatan organisasi; 

d)  Support (dukungan), menunjuk kepada dukungan secara keseluruhan dari 

setiap pegawai yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi; 

e)  Leadership (kepemimpinan), kepemimpinan merupakan faktor yang 

dominan yaitu menunjuk kepada kemampuan dalam memanfaatkan masukan 

secara kritis.  

Faktor-faktor tersebut menunjukkan suatu kenyataan yang memperkuat 

pernyataan di atas yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan 

unsur terpenting dalam setiap organisasi termasuk organisasi publik. Manajemen 

mempunyai tugas agar pegawai memiliki semangat kerja dan moral yang tinggi serta 

ulet dalam bekerja. Pegawai yang puas dengan apa yang diperolehnya dari organisasi 

akan memberikan lebih dari apa yang diharapkan dan ia akan terus berusaha 

memperbaiki kinerjanya. Pegawai yang kepuasan kerjanya rendah, cenderung 

melihat pekerjaan sebagai hal yang menjemukan dan membosankan, sehingga ia 

bekerja dengan terpaksa dan asal-asalan. Organisasi diharapkan mampu mengenali 

faktor-faktor apa saja yang membuat pegawai puas bekerja di organisasi tersebut. 

Kepuasan kerja dari pegawai akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut. 
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Kepuasan kerja merupakan hal penting karena dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja pegawai. Pegawai yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan 

memandang pekerjaan sebagai hal yang menyenangkan, sebaliknya pegawai yang 

memiliki kepuasan kerja rendah akan melihat pekerjaannya sebagai hal yang 

menjemukan dan membosankan, sehingga pegawai tersebut bekerja dalam keadaan 

terpaksa.  Pegawai yang bekerja dalam keadaan terpaksa ia akan memiliki hasil kerja 

(performance) yang buruk.  Organisasi yang memiliki pegawai yang mayoritas 

kepuasannya rendah, maka tingkat produktivitas organisasi secara keseluruhan juga 

rendah dan situasi ini akan merugikan organisasi. 

 Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan sebagai salah satu instrument dari 

pemerintah yang mempunyai tanggung jawab untuk mencatat atau mengetahui 

perkembangan masyarakat yang berada didalam wilayahnya, perkembangan 

masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya adalah tentang perkembangan jumlah 

penduduk dan salah satu kantor yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk 

mendapatkan haknya sebagai warga Negara. Kantor Catatan Sipil dan 

Kependudukan diharapkan dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, 

mengingat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang hak-haknya telah 

meningkat, maka upaya-upaya meningkatkan komitmen pegawai melalui pemenuhan 

kepuasan kerja karyawan yang efektif merupakan hal penting untuk diperhatikan.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat 

diangkat dalam penelitian di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten 

Rembang adalah sebagai berikut : 
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a. Melihat hasil studi dari Forum Pengembangan Sumberdaya Manusia Dini (2004) 

menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan publik di Kabupaten Rembang 

masih rendah, bagaimana persepsi pegawai Kantor Catatan Sipil dan 

Kependudukan terhadap kinerja dan kepuasan kerjanya? 

b. Apakah kepuasan kerja pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan 

berhubungan dengan kinerjanya?  

c. Faktor-faktor kepuasan kerja apa saja yang ada hubungannya dengan kinerja 

pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang? 

d. Apakah upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan kepuasan kerja pegawai 

di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang agar kinerjanya 

menjadi lebih baik. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Menelaah persepsi pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten 

Rembang mengenai faktor-faktor kepuasan kerja dan kinerjanya  

b. Menganalisis keeratan hubungan faktor-faktor kepuasan kerja yang berhubungan 

dengan kinerja pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten 

Rembang 

c. Memberikan rekomendasi mengenai upaya yang perlu diprioritaskan dalam 

meningkatkan kepuasan kerja pegawai, agar kinerjanya semakin baik. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat tidak 

hanya bagi penulis, namun juga bagi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan 

pihak lainnya yang berkepentingan.  

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar praktis dalam 

mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh, serta dapat memperkaya 

wawasan berpikir dan menganalisa permasalahan. 

2. Bagi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, hasil penelitian diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah melalui pengambilan langkah-langkah yang 

efektif dalam meningkatkan kepuasan kerja PNS, agar kinerjanya meningkat 

guna pencapaian tujuan organisasi. 

3. Hasil penelitian ini nantinya dapat jadikan sebagai referensi bagi penelitian lebih 

lanjut, mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan / PNS. 

 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus pengkajian dalam penelitian ini hanya akan ditekankan pada faktor-

faktor kepuasan yang mempengaruhi kinerja pegawai tanpa membedakan keragaman 

responden. Sehingga lebih mudah memberikan fokus perhatian terhadap faktor-

faktor yang diteliti untuk meningkatkan kinerja pegawai yang berdampak kepada 

pencapaian tujuan organisasi. Tujuan pembatasan ruang lingkup penelitian ini adalah 

agar pembahasan tesis ini sesuai dan fokus dengan cakupan judul dan tidak terlalu 

melebar. 




