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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Perkembangan zaman yang semakin maju, masalah sumber daya 

manusia (SDM) menjadi perhatian bagi organisasi agar dapat bertahan. 

SDM merupakan aset terpenting bagi organisasi karena berperan sebagai 

subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional. SDM juga merupakan 

unsur investasi yang efektif, jika dikelola dan dikembangkan dengan baik 

akan berpengaruh  pada imbalan jangka panjang ke dalam organisasi dalam 

bentuk kinerja semakin baik. 

Organisasi dituntut untuk memperoleh, mengembangkan dan 

mempertahankan SDM yang berkualitas. Kualitas SDM ditentukan oleh 

sejauh mana  pengelolaan di bidang ini mampu menunjang dan memuaskan 

keinginan organisasi. Manajemen SDM menurut Yuniarsih dan Suwatno 

(2008) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan SDM yang memusatkan 

kepada praktek dan kebijakan, serta fungsi-fungsi manajemen untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

Kinerja organisasi berhubungan dengan kinerja pegawai mengenai 

kualitas dan kreativitas pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan agar tujuan 

organisasi tercapai. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi seperti 

modal dan mesin tidak bisa memberikan hasil yang optimum apabila tidak 

didukung oleh SDM yang mempunyai kinerja optimum. Menurut  Lubis 

(2008) organisasi yang berhasil dan maju karena kinerja pegawainya baik,  

kinerja dalam suatu organisasi berdasarkan dari sistem formal dan 

terstruktur yang dibuat oleh masing-masing organisasi.   

Kinerja merupakan hasil kerja yang diperoleh  pegawai disuatu 

organisasi dengan cara  melakukan penilaian kinerja. Tujuan dari penilaian 

kinerja pegawai yaitu  organisasi dapat mengetahui apakah kegiatan yang 

dilakukan oleh pegawai sesuai atau  tidak  dengan tujuan organisasi. Kinerja 

juga ada untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi 

penggunaan cara yang produktif untuk menggunakan sumber-sumber secara 

efisien agar menghasilkan kualitas yang tinggi. Kinerja mengikut sertakan 

pendayagunaan secara terpadu SDM, ketrampilan, barang modal, teknologi, 

manajemen, informasi dan sumber lain. Upaya peningkatan kualitas SDM 

agar menghasilkan kinerja yang baik dapat dilakukan dengan cara 

pemberian  motivasi dan pelatihan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari  

Wibowo (2005), Mangkuprawira dan Hubeis (2007), Tjahjono dan Gunarsih 

(2008), Robbins (2009), serta Mangkunegara (2009) yaitu  kinerja pegawai 

dapat dipengaruhi oleh faktor seperti kemampuan (didapatkan dari 

pelatihan) dan motivasi.   

Kinerja pegawai perlu didukung oleh kualitas SDM yang memadai. 

Kualitas tersebut dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang baik. Brown 

dalam Sutiyono (2010) menyatakan pelatihan merupakan salah satu  
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kegiatan pokok dalam pengembangan SDM. Kondisi dan tuntutan 

lingkungan yang selalu berubah, serta perkembangan  ilmu dan teknologi,  

menyebabkan organisasi atau  lembaga harus selalu menyesuaikan diri, 

maka SDM yang ada dalam organisasi harus selalu ditingkatkan 

kemampuannya, sebagian besar kegiatan pengembangan SDM dilakukan 

melalui program pelatihan. 

Pelatihan dimaksudkan untuk memberikan tambahan bekal 

keterampilan serta pengetahuan pegawai untuk bekerja agar lebih 

profesional, dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif 

dan efisien. Tujuan dari pelatihan juga sebagai upaya untuk pengembangan 

SDM. Menurut Hardjana (2001)  pelatihan merupakan kegiatan yang 

dirancang untuk meningkatkan kinerja pekerja dalam pekerjaan yang 

diserahkan kepada mereka. Pelatihan yang dibuat oleh organisasi 

seharusnya dilakukan secara sistematis dengan metode yang tepat serta 

dijalankan secara sungguh-sungguh dan teratur. 

Pegawai yang telah mendapatkan kompetensi yang sesuai tanpa ada 

kemauan, dorongan yang menimbulkan semangat kerja tidak dapat 

meningkatkan kinerja. Motivasi merupakan dorongan seseorang untuk 

melakukan sesuatu dan dapat ditempatkan sebagai bagian basic atau dasar 

dari kegiatan manajemen. Seorang pegawai harus memiliki keinginan, 

kegairahan dan dorongan untuk berprestasi tinggi sehingga termotivasi 

dalam melakukan pekerjaannya. Motivasi  dapat merangsang pegawai untuk 

lebih giat dan bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.    

Kota Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, pusat 

kegiatan perekonomian dan pemerintahan. Jakarta melakukan banyak 

pembangunan sehingga kota ini menjadi maju dan menarik perhatian 

masyarakat sebagai tempat usaha, kerja, maupun tempat tinggal (Bappeda  

DKI 2013). Menurut UU No. 28 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah 

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Perizinan Bangunan, sebelum mendirikan bangunan masyarakat terlebih 

dahulu membuat izin mendirikan bangunan. Izin tersebut lebih dikenal 

dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  

Terdapat beberapa izin terkait dengan bangunan, yaitu (1) IMB yang 

merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk 

membangun baru, mengubah, memperluas, atau mengurangi bangunan 

gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. (2) 

Izin Penggunaan Bangunan (IPB), yaitu izin yang diberikan kepada 

perorangan atau badan hukum setelah bangunan selesai dilaksanakan sesuai 

IMB dan telah memenuhi persyaratan fungsi perlengkapan bangunan. (3) 

Izin Kelaikan menggunakan Bangunan (KMB) adalah izin yang diberikan 

kepada perorangan atau badan hukum setelah habis masa berlaku IPB (yaitu 

5 tahun untuk bangunan  non rumah tinggal dan 10 tahun untuk bangunan 

rumah tinggal) dan telah dilakukan pengkajian bangunan oleh konsultan 

pengkaji bangunan serta dinilai memenuhi persyaratan kelaikan untuk 

berfungsinya bangunan.  

IPB dan KMB saat ini telah digantikan dengan Sertifikat Layak 

Fungsi (SLF). Sertifikat Layak Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah 



3 

 

dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan 

berdasar hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat 

untuk dapat dimanfaatkan.  

IMB  dikeluarkan oleh pemerintah daerah Jakarta melalui Dinas 

Perizinan Bangunan. Berita di media online menyebutkan terdapat beberapa 

bangunan di Jakarta yang tidak memiliki izin bangunan dan dibongkar. Hal 

ini menjadi pertanyaan bagaimana kinerja dari pegawai Suku Dinas 

Perizinan Bangunan DKI Jakarta. Suku Dinas Perizinan Bangunan DKI 

Jakarta berada dalam satu kawasan dengan Kantor Walikota yang ada di 

setiap wilayah Jakarta seperti barat, timur, utara, selatan dan pusat. Tujuan 

dari organisasi ini adalah sebagai organisasi Pemerintah yang memberikan 

pelayanan dalam penertiban perizinan dan kelaikan bangunan. 

Penjajakan dilakukan untuk mengetahui kondisi motivasi, pelatihan, 

dan kinerja pegawai pada Suku Dinas Perizinan Bangunan DKI Jakarta. 

Hasil yang diperoleh rekapitulasi penilaian kinerja pertahun dari 2011 

sampai dengan  2013 tidak mengalami peningkatan. Nilai kinerja pegawai di 

tiga wilayah seperti Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara berkisar 

antara 97 dan 98 persen. Penilaian kinerja yang baik ini bertolak belakang 

dengan nilai penyelesaian Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) 

yang tidak terselesaikan mengalami peningkatan setiap tahun hampir 

sebesar 1 persen.  

Kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta yang belum baik dalam 

pelayanan publik dapat juga dilihat berdasarkan data lembaga pengawas 

pelayanan publik yang lebih dikenal dengan Ombudsman Republik 

Indonesia yang menilai sepanjang tahun 2013 belum ada kemajuan. Catatan 

akhir tahun Ombudsman (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran 

pemerintah dalam mengembangkan pelayanan publik masih rendah, terdapat 

tiga pemerintah daerah menempati laporan pengaduan masyarakat 

terbanyak, salah satunya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir 

mencapai 400 laporan. Jumlah pelaporan ketidakpuasan mengenai 

pelayanan publik ini naik dari tahun sebelumnya yang jumlahnya 370 

laporan. 

Terdapat indikasi penurunan motivasi pada pegawai, yaitu kesediaan 

pegawai untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan semangat bila 

ada imbalan yang diberikan. Oleh karena itu, masih diperlukan pengawasan 

yang baik dan tinggi dari atasan kepada pegawai dalam pelaksanaan 

pekerjaan.  

Program pelatihan yang disediakan oleh Dinas Pusat secara umum 

terdiri dari: pelatihan pelayanan prima, autocad, retribusi, pelatihan 

leadership, konseptor, manajemen proyek dan bendaharawan. Data 

mengenai pelatihan ada pada lampiran 1, menunjukkan bahwa terdapat 

sejumlah  pegawai  yang belum pernah mengikuti pelatihan dasar dalam  

melakukan pelayanan publik. Penentuan pelaksanaan pelatihan pada Suku 

Dinas Perizinan Bangunan Jakarta belum melalui tahapan seperti: pra 

pelatihan (analisis kebutuhan pelatihan), pelaksanaan pelatihan dan pasca 

pelatihan.  

Berdasarkan uraian diatas variabel-variabel seperti kinerja, motivasi 

dan pelatihan masih menarik untuk diteliti karena kinerja sampai saat ini 
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merupakan hal yang penting untuk diketahui suatu organisasi baik itu di 

pemerintahan atau swasta. Penilaian kinerja bermanfaat bagi Suku Dinas 

Perizinan Bangunan DKI Jakarta agar dapat mengetahui segala kegiatan 

yang dilakukan oleh pegawai sesuai atau tidak dengan tujuan dari 

organisasi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

semakin banyak masalah yang menjadi tantangan dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). Peran sebagai unsur dari aparatur negara mempunyai andil yang 

cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Tugas yang 

dihadapi oleh PNS lebih berat dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat, karena semakin kritisnya masyarakat terutama terhadap 

kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, apalagi Jakarta dengan Jokowi dan 

Ahok sebagai pemimpin barunya  memiliki visi untuk merubah Jakarta 

menjadi Jakata baru.  

 

 

 Perumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keragaan motivasi, pelatihan dan kinerja dari pegawai Suku 

Dinas Perizinan Bangunan DKI Jakarta? 

2. Bagaimana kesenjangan kinerja yang diharapkan dengan persepsi 

pegawai? 

3. Apakah terdapat hubungan antara motivasi dan pelatihan terhadap 

kinerja pegawai Suku Dinas Perizinan Bangunan DKI Jakarta?  

4. Apakah terdapat pengaruh antara motivasi, pelatihan terhadap kinerja 

pegawai Suku Dinas Perizinan Bangunan DKI Jakarta? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan  

guna mencapai berbagai tujuan berikut: 

1. Menganalisis keragaan motivasi, pelatihan dan kinerja dari pegawai 

Suku Dinas Perizinan Bangunan DKI Jakarta. 

2. Menganalisis kesenjangan kinerja yang diharapkan dengan persepsi 

pegawai. 

3. Menganalisis hubungan antara motivasi dan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai Suku Dinas Perizinan Bangunan DKI Jakarta. 

4. Menganalisis pengaruh antara motivasi dan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai Suku Dinas Perizinan Bangunan DKI Jakarta. 
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Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana pelatihan yang tepat dan 

dilakukan oleh organisasi serta untuk mengetahui motivasi kerja 

pegawai agar dapat meningkatkan kinerja.  

2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang 

manajemen sumber daya manusia terkait dengan motivasi, pelatihan dan 

kinerja.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Penelitian ini menganalisa pengaruh motivasi dan pelatihan terhadap 

kinerja pegawai. Pengujian akan dilakukan pada pegawai Suku Dinas 

Perizinan Bangunan DKI Jakarta yang terdapat pada wilayah Jakarta Timur, 

Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Kinerja penting untuk diketahui agar 

pencapaian tujuan organisasi untuk dapat memberikan pelayanan yang 

terbaik dalam bidang administrasi mengenai perizinan, kelaikan dan 

pemanfaatan bangunan tercapai. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 

 

Kinerja 

 

 

Pegawai negeri sipil (PNS) menurut Undang-undang No.5 Tahun 

2014 tentang aparatur sipil negara adalah setiap Warga Negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau 

diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 1 ayat 15 Undang-undang No. 5 

Tahun 2014, PNS  terdiri dari  pusat dan daerah. Pengukuran kinerja bagi 

PNS penting untuk dilakukan agar pegawai selalu memberikan  kinerja yang 

terbaik dengan mengacu tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama (Rivai 2008). Menurut Hariandja (2009) kinerja 
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