
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

 Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas terdiri dari 

beberapa pulau besar  antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa 

Tenggara, Maluku  dan Papua.  Luas Wilayah perairan  Indonesia   sekitar 2/3 dari 

luas seluruh wilayah Indonesia, dengan garis panjang pantai sekitar 82.000 km, 

yang merupakan garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Kanada, 

Amerika dan Rusia serta terdiri dari lebih 17.000 pulau.  Potensi wilayah laut dan 

pesisir tersebut mengandung sejumlah potensi yang dapat dimanfaatkan  antara 

lain meliputi: sumberdaya dapat diperbaharui, sumberdaya tak dapat diperbaharui;  

energi kelautan seperti energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (Ocean 

Thermal Energy Conversion); dan jasa-jasa lingkungan serta Potensi temuan-

temuan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam di laut yang 

mempunyai nilai ekonomi dan sejarah yang tinggi (Dahuri,1996) 

Sejalan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang 

berjalan saat ini, telah terjadi kegiatan eksploitasi sumberdaya tersebut secara 

besar-besaran dan jauh dari kaidah pemanfaatan sumberdaya kelautan dan 

perikanan yang lestari, sehingga aktivitas ini menyebabkan kerusakan sumberdaya 

perikanan dan lingkungannya. Kegiatan penangkapan ikan tanpa ijin yang 

dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (illegal fishing) yang marak terjadi di seluruh 

perairan Indonesia, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan yang merusak 

sumberdaya ikan dan lingkungannya seperti bahan peledak, bahan beracun dan 

penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Selain itu juga, saat ini 
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mulai maraknya pengambilan karang hias dan ikan karang untuk perdagangan dan 

penambangan karang untuk bahan bangunan. Menurut data Departemen Kelautan 

dan Perikanan (2004), total kerugian akibat pencurian ikan di seluruh perairan 

Indonesia mencapai US $ 1.924.050.000. Dan  menurut FAO dalam DKP (2004) 

ikan yang ditangkap secara ilegal mencapai 1,5 juta ton per tahun. Kerusakan 

terumbu karang mencapai 65% (kondisi sangat rusak) akibat penangkapan ikan 

yang tidak bertanggung jawab. 

Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 

Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden No. 10 

Tahun 2005 tentang Unit organisasi dan Tugas Esselon I Kementerian Negara 

Republik Indonesia, mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengatur dan pemberi 

kebijakan dalam pemanfaatan juga melakukan pengawasan dan pengendalian agar 

aspek kelestarian potensi ini dapat berlanjut dan tidak dilakukan secara 

berlebihan.  Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan 

perikanan didasarkan kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan, yang  merupakan landasan yuridis bagi pemanfaatan sumberdaya 

perikanan dan kelautan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian 

sumberdaya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan 

perikanan nasional.  

 Dalam rangka menjaga agar pemanfaatan sumberdaya perikanan dan 

kelautan dilakukan secara lestari, maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan No. 07 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen 

Kelautan dan Perikanan, tugas pengawasan ini diemban oleh Direktorat Jenderal 
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Pengwasan dan Pengenalian Sumberdaya  Kelautan dan Perikanan.  Tugas pokok 

dan fungsinya  adalah melakukan pengawasan dan pengendalian sumberdaya 

kelautan dan perikanan agar pemanfaatannya memperhatikan kaidah kelestarian 

yang berkelanjutan. Beberapa bidang yang ditangani oleh Direktorat Jenderal 

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah 

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, Pengawasan dan 

Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Penegakan hukum terhadap pelaku 

pelanggaran (perusakan) sumberdaya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah 

perairan Indonesia, penyediaan prasarana dan sarana pengawasan, serta 

pembinaan terhadap armada kapal pengawas. 

   Salah satu acuan kerja di dalam pengawasan dan pengendalian sumber 

daya kelautan dan perikanan adalah Undang-undang No. 31 Tahun 2004.  Oleh 

karenanya Direktorat Jenderal pengawasan dan Pengendalian sumber daya 

kelautan dan perikanan dituntut agar dapat melaksanakan pengawasan sebagai 

diamanatkan dalam undang-undang tersebut.  Agar mampu menjalankan amanat  

tersebut, tentunya dibutuhkan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di bidang 

pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan, berupa 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri bahkan sampai 

dengan Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun setelah 

2 (dua) tahun diterbitkannya undang-undang tersebut, belum banyak peraturan 

pelaksanaan yang diterbitkan. Sampai saat ini baru Peraturan Presiden tentang 

pembentukan pengadilan perikanan dan dua Peraturan Menteri yang sudah 

dikeluarkan, yaitu yang mengatur Vessel Monitoring System (VMS) dan yang 

berkaitan dengan pengawasan perikanan tangkap. Peraturan Pemerintah mengenai 
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Pengawasan dan Peraturan lain yang terkait dengan Pengawasan dan 

Pengendalian Perikanan Budidaya, Pencemaran, Ekosistem, Penindakan 

pelanggaran masih belum terselesaikan.  

 Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan membutuhkan dana 

operasional lapangan dan dana pembinaan. Penyerapan dana sebagai salah satu 

indikator pencapaian sasaran menunjukkan bahwa dalam dua tahun terkhir banyak 

dana tidak terserap. Pada tahun 2002 penyerapan dana sebesar 92,78 persen dan 

tahun 2003 sebesar 97,07 persen, tetapi pada tahun 2004 kemampuan penyerapan 

dana menurun menjadi  48,92 persen dan tahun 2005 kembali meningkat menjadi 

65,2 persen. Melihat kemampuan penyerapan dana dalam dua tahun terakhir ini 

mengindikasikan bahwa pencapaian sasaran kurang terpenuhi.  

Peraturan pelaksanaan sebagai dasar pengawasan dan pengendalian yang 

masih belum terselesaikan serta daya serap keuangan yang belum optimal, 

merupakan indikasi bahwa masik kurang tercapainya sasaran dalam dua tahun 

terakhir ini. Pencapaian sasaran yang belum optimal juga mempunyai pengaruh 

terhadap pencapaian kinerja secara opimal. Untuk mencapai kinerja organisasi 

yang optimal, perlu didukung berbagai faktor antara lain motivasi pegawai,  

kemampuan pegawai serta disiplin pegawai, sehingga mampu melaksanakan 

keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien, 

efektif dan terpadu. Dalam hal ini motivasi merupakan suatu usaha dan keinginan  

yang mempengaruhi kegairahan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 

satu orgainsasi (Zainun, 1989). Motivasi merupakan konsep yang digunakan 

untuk menggambarkan dorongan-dorongan yang timbul pada atau di dalam diri 

seorang individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Dapat diartikan 
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bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 

sehingga orang tersebut dapat melakukan sesuatu dengan produktif dan optimal.  

Namun disadari bahwa dalam upaya mencapai harapan tersebut,  

Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan 

Perikanan dihadapkan pada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 

sumberdaya manusia antara lain latar belakang pegawai yang mayoritas 

berpendidikan strata satu dan terdiri dari berbagai jurusan baik bidang kelautan, 

perikanan dan bidang pendidikan lainnya. Pegawai Ditjen P2SDKP   selain dari 

Direktorat Jenderal Perikanan  juga berasal dari pindahan berbagai Departemen 

dan Non Departemen, sehingga kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja juga 

beragam. Namun hal ini dapat ditanggulangi dengan adanya kegiatan pelatihan 

atau peningkatan kemampuan pegawai, sehingga kualifikasi pegawai dapat 

memenuhi tuntutan tugas pokok dan fungsi.  

Di satu sisi upaya untuk meningkatkan kemampuan melalui pelatihan 

sudah dilakukan, namun pencapaian sasaran belum mencapai seperti yang 

diharapkan. Oleh karenanya diperlukan usaha untuk mendorong para pegawai 

untuk lebih meningkatkan etos kerja, disipilin, berorientasi kepada penyelesaian 

pekerjaan, mempunyai inisiatif sehingga produktivitas akan meningkat dan 

pencapaian sasaran memenuhi target, dengan demikian kinerja pegawai juga akan 

meningkat. Menurut Zainun (1989) Usaha untuk mendorong, menggerakkan dan 

mengarahkan potensi individu kearah pemanfaatan yang optimal sesuai dengan 

tujuan dan sasaran organisasi merupakan bagian dari konsep motivasi.   

   Dengan demikian pembinaan sumberdaya manusia di Direktorat Jenderal 

Pengawasan dan Pengendalian Kelautan dan Perikanan  perlu mendapat perhatian 
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yang serius. Alternatif pembinaan sumberdaya manusia selain peningkatan 

kemampuan adalah upaya untuk menggerakkan dan mengarahkan kemampuan 

pegawai tersebut untuk meningkatkan kinerja.  

Motivasi aparatur dapat dikembangkan melalui identifikasi faktor-faktor 

motivasi yang berpengaruh, kemudian dianalisis hubungannya dengan faktor 

kinerja. Berdasarkan kedua hal tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan program 

pengembangan kinerja dengan memanfaatkan faktor-faktor motivasi tersebut. 

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian perihal ”Analisis Motivasi 

dalam Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur pada Direktorat Jenderal Pengawasan 

dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan 

Perikanan”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaiimana kondisi motivasi dan kinerja pegawai Direktorat Jenderal 

Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan ? 

2. Faktor-faktor motivasi apa sajakah yang berpengaruh  terhadap kinerja 

pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan ? 

3. Bagaimana upaya-upaya dalam pengembangan kinerja bagi aparatur 

Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan 

Perikanan ? 



 7

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut :      

a. Mengidentifikasi kondisi motivasi dan kinerja pegawai Direktorat Jenderal 

Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

b. Menganalisis faktor-faktor motivasi yang berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan 

c. Merumuskan rekomendasi sebagai upaya-upaya pengembangan kinerja bagi 

aparatur Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya 

Kelautan dan Perikanan.  

   

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan 

bagi pengambil kebijakan dalam mengelola faktor-faktor motivasi yang 

berpengaruh pada aparatur yang ada dalam upaya meningkatkan kinerja 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan dan pengendalian 

sumberdaya kelautan dan perikanan. 

 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian  

 Penelitian dibatasi hanya pada aparatur Direktorat Jenderal Pengawasan 

dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bertugas di Jakarta. 

Fokus pengkajian ditekankan pada faktor-faktor motivasi yang berpengaruh pada 

aparatur pada masing-masing eselon III, dan IV  dalam upaya meningkatkan 
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kinerjanya. Khusus eselon I dan II yang terdiri dari Direktur Jenderal dan Direktur 

lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 

dan Perikanan dijadikan sebagai sumber informasi. 

 

 

 

 

 

  




