
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Siak terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 

1999 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Adanya 

beberapa perubahan Undang-Undang khususnya: Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 berimplikasi sangat luas.  Konsekuensi logis dari perubahan tersebut 

menuntut adanya perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan 

di daerah. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 yang fokus utamanya pada pelaksanaan Otonomi daerah memberikan 

keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan melaksanakan berbagai 

kewenangan yang dilimpahkan. Hal ini dapat menimbulkan situasi yang dilematis, 

daerah berhak untuk menentukan arah dalam pembangunannya,  namun di lain 

pihak juga menimbulkan permasalahan bagaimana menjalani kewenangan 

tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut berdampak pada 

perubahan penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan perubahan tersebut, 

maka orientasi dan kompetensi aparatur harus dikembangkan dalam rangka 

merespon perubahan, perbaikan serta peningkatan sumber daya manusia 

 Sejalan dengan hal tersebut, penerapan otonomi daerah kabupaten/kota 

yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata 

dan bertanggung jawab tercermin dalam pemberian kewenangan dan tanggung 
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jawab pemerintah yang selama ini sebagian besar berada di Pemerintah Pusat 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik yang menyangkut penentuan 

kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat. 

Dalam suatu institusi pemerintahan modern, perumusan visi dan misi 

dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Melalui 

perumusan visi dan misi masyarakat dapat mengetahui seberapa jauh komitmen 

dan strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan pada berbagai 

aspek kehidupan di masa yang akan datang sehingga dapat dijadikan sebagai 

landasan untuk memilih strategi dan kebijakan dalam rangka memanfaatkan 

peluang sekaligus dapat mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan dan 

perubahan peradaban dunia. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagai unsur pelaksana pemerintahan 

di daerah, dengan tugas pokok dan fungsinya adalah penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan administrasi dan tata 

laksana, termasuk pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah 

yang berada di Kabupaten Siak yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan tugas di bidang tata pemerintahan, ekonomi pembangunan, dan 

administrasi daerah. Visi Sekretariat Daerah adalah : “Profesional dalam 

Pelayanan Administrasi dan Pengelolaan Manajemen Pemerintahan”. 

Pernyataan visi di atas memuat makna sebagai berikut : 

a. Profesional dalam pelayanan administrasi. 

b. Profesional dalam pengelolaan manajemen pemerintahan.   
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Terwujudnya Visi yang dikemukakan tersebut, merupakan tantangan yang 

harus dihadapi sekaligus diwujudkan oleh segenap Aparat Sekretariat Daerah 

Kabupaten Siak. Misi merupakan pernyataan tentang cara bagaimana organisasi 

dapat mewujudkan visi yang ditetapkan, dengan demikian misi merupakan 

perumusan tentang hakekat didirikannya organisasi. Misi Sekretariat Daerah harus 

dapat mendukung dan menyukseskan misi Kabupaten Siak. Salah satu Misi 

Kabupaten Siak yang berkompeten langsung dengan Rencana Strategis Sekretariat 

Daerah adalah “Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah 

demi terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance)”. 

Selanjutnya untuk mendukung misi Kabupaten Siak tersebut, maka misi 

Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut : 

a. Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Daerah yang Profesional. 

b. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Daerah yang Prima. 

c. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana. 

Ditinjau dari prosedur dan struktur organisasi pemerintahan pada 

umumnya, Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, bercirikan birokrasi yang ketat dan 

cenderung  menghambat  pelayanan kepada masyarakat, sehingga berpengaruh 

pada produktivitas kerja pegawai. Kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap 

produktivitas kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak masih banyak 

masalah, di antaranya sebagai berikut : a) rendahnya kualitas output pekerjaan, b) 

rendahnya pengetahuan tentang tugas, c) sedikitnya jumlah pekerjaan yang 

diselesaikan, d) kemampuan yang masih rendah, e) kurang inisiatif, f) tidak ada 

kerja sama, g) kurang tanggung jawab, h) lamanya penyelesaian pekerjaan, i) 

tingkat ketidakhadiran tinggi, j) kurang pengawasan kepada bawahan, k) 
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kurangnya motivasi bawahan, l) gaji yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidup,  

m) tunjangan yang belum memadai, n) hubungan kerja yang belum baik antara 

atasan dan bawahan, o) rendahnya dorongan kerja, p) kondisi kerja kurang 

kondusif. (Lakip Setda Kabupaten Siak, 2003-2004). 

Permasalahan-permasalahan di atas menyebabkan rendahnya produktivitas 

kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, yang pada akhirnya 

berdampak pada pencapaian tujuan secara umum.  Produktivitas kerja pegawai 

tersebut, menggambarkan penampilan kerja dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya. Produktivitas kerja yang rendah akan berdampak pada pelaksanaan 

administrasi pemerintahan daerah. Keberhasilan administrasi pemerintahan daerah 

memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, produktif, terampil, 

profesional, mampu bekerja sama, berinisiatif, berkomunikasi dan menguasai 

IPTEK. Keberhasilan tersebut erat hubungannya dengan produktivitas kerja 

pegawai. 

1.1.1.  Identifikasi Masalah 

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sebagai pelaksana 

pemerintahan, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Bupati Siak. Birokrasi pemerintahan diatur 

dan dijalankan oleh Sekretaris Daerah. Awal berdirinya Kabupaten Siak hingga 

sampai saat ini atau selama kurun waktu 7 tahun telah terjadi beberapa kali 

penggantian kepemimpinan.  Prosesi pergantian kepemimpinan  biasanya diikuti 

dengan perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan yang tidak berkesinambungan 

akan berimplikasi kepada munculnya permasalahan-permasalahan dalam 

mewujudkan visi dan misi daerah. Oleh karena itu, dikhawatirkan pergantian 
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kepemimpinan akan menimbulkan permasalahan dan berhubungan terhadap 

birokrasi yang telah ada.  Sebagai akibatnya birokrasi menjadi tidak efisien dan 

lamban.  

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang sangat berperan dalam 

pencapaian keberhasilan suatu organisasi. Faktor penentu keberhasilan berfungsi 

untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan visi 

dan misi organisasi secara efisien dan efektif. Kepemimpinan yang baru 

menginginkan perubahan yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan  

produktivitas kerjanya. Penelitian ini hanya difokuskan untuk mengetahui 

persepsi kepemimpinan terhadap produktivitas kerja pegawai, pengaruh antara 

motivasi kerja dengan produktivitas kerja pegawai dan langkah-langkah 

manajerial yang harus di lakukan terhadap produktivitas kerja pegawai.  Pada 

penelitian ini dikaji berdasarkan karakteristik responden yang meliputi jenis 

kelamin, pangkat, jabatan struktural, pendidikan, status keluarga dan juga 

termasuk jumlah tanggungan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan antara pola kepemimpinan berdasarkan persepsi 

produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak ? 

2. Apakah ada hubungan antara motivasi kerja berdasarkan persepsi 

produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak ? 

3. Apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja 

pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Siak ? 
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1.3.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka 

tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menganalisis persepsi kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. 

2. Menganalisis persepsi antara motivasi kerja terhadap produktivitas kerja  

pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. 

3. Merumuskan langkah-langkah manajerial dilakukan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.  

1.4.  Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menggali unsur-

unsur yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai, khususnya 

mengenai kepemimpinan dan motivasi kerja pegawai, yang selanjutnya akan 

dapat dimanfaatkan untuk pengembangan strategi implementasi program. Hasil 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga dapat dijadikan 

sebagai pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, dapat 

dijadikan sebagai informasi  penelitian lebih lanjut. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada  hubungan kepemimpinan dan motivasi kerja  

terhadap produktivitas kerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. 

 

 

 




