
BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi Daerah di Indonesia membawa kita pada suatu wacana baru 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana terjadi suatu perubahan yang 

paling mendasar dalam proses dan mekanismenya. Terjadinya pro dan kontra 

tentang pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya dilakukan revisi dari UU 

No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 menjadi UU No.32 tahun 2004 dan 

UU No.33 tahun 2004 yang pada intinya adalah untuk menyempurnakan 

pelaksanaan otonomi daerah.  

Paradigma lama yang bersifat sentralistik telah ditinggalkan dan beralih 

pada paradigma baru yang bersifat desentralisasi, yang secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang selama ini 

kita anut.  Dengan adanya paradigma baru tersebut, maka aparat pemerintah yang 

merupakan kelompok pelaksana kegiatan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan 

program-program pemerintah, dituntut untuk lebih tanggap dan profesional 

dibidangnya serta mempunyai kemampuan untuk dapat mengimplementasikan 

visi dan misi menjadi kenyataan.  

Sejalan dengan hal itu Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Bogor dan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2005 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. 

Suatu instansi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh 

seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
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melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang 

pengendalian operasional yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban, 

perlindungan masyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan kinerja yang baik dari 

pegawai maupun organisasi. Menurut Rivai dan Basri (2005), kinerja merupakan 

hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok dalam suatu perusahaan 

yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya 

pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak 

bertentangan dengan etika.  

Berdasarkan laporan kinerja tahunan dan pengamatan peneliti, kinerja 

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol.PP) Kab.Bogor belum mancapai harapan 

sebagaimana visi dan misi kerja yang tertuang dalam Rencana Strategis 

(RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini 

dilihat dari adanya tindakan indispliner yang dilakukan oleh pegawai Sat.Pol.PP, 

tindakan indispliner ini akan berpengaruh terhadap kinerja individu maupun 

kinerja organisasi. Contoh tindakan indispliner dari data absensi pegawai Sat 

Pol.PP yang dapat dilihat pada  Tabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi Tahunan Daftar Hadir dan Apel Pagi/Sore  Pegawai Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Sejak Januari  – Desember 2005 

Bulan 
Keterangan 

HK Skt Ijin Cuti DD DL Pkt LPkt Pdk TK TA 
Jan 20 33 58 40 360 360 360 360 - 43 387 
Feb 18 18 29 44 324 324 324 324 - 58 366 
Mar 21 20 28 21 378 378 378 378 21 54 321 
Apr 20 35 16 3 360 402 360 360 40 74 378 
Mei 20 20 24 15 360 391 360 360 20 87 347 
Juni 22 49 53 17 396 474 396 306 - 212 405 
Juli 21 17 41 23 378 384 378 378 - 176 335 

Augt 22 5 14 - 396 396 396 396 - 89 305 
Sept 21 - - - 378 384 378 378 - 56 389 
Okt 20 6 - - 360 376 360 360 15 245 379 
Nov 16 21 17 - 288 315 288 288 - 141 393 
Des 22 13 27 34 396 415 396 396 - 97 388 
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Keterangan: 
HK : Hari Kerja 
Skt : Sakit 
DD : Dinas Dalam (Setiap HK minimal 18 orang) 
DL : Dinas Luar (Setiap HK minimal 18 orang) 
Pkt : Piket (1 x 24 jam = 18 orang) 
LPkt : Lepas Piket (1 x 24 jam = 18 orang) 
Pdk : Pendidikan 
TK : Tidak Kerja (tanpa keterangan) 
TA : Tidak Apel 
 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa setiap bulan terdapat pegawai yang tidak 

masuk kerja (TK) dan banyak yang tidak mengikuti apel (TA). Hal ini dapat 

diindikasikan bahwa disiplin pegawai tidak sesuai dengan harapan dari dinas dan 

dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Untuk itu diperlukan suatu sistem 

penilaian kinerja di Sat.Pol.PP. 

Penilaian kinerja sangat penting bagi suatu organisasi. Dengan penilaian 

kinerja suatu organisasi dapat mengetahui sampai sejauh mana faktor manusia 

dapat menunjang tujuan suatu organisasi. Melalui penilaian kinerja, organisasi 

dapat memilih dan menempatkan orang yang tepat untuk menduduki suatu 

jabatan. Penilaian kinerja diharapkan mampu memenuhi fungsi-fungsi 

kepegawaian lainnya yang berkaitan dengan mutasi, demosi, promosi, rotasi, 

kebutuhan pelatihan serta pemberian umpan balik dan sebagai alat untuk memberi 

arahan terhadap perbaikan kinerja yang akan datang. 

Sat.Pol.PP secara formal telah memiliki pelaksanaan penilaian kinerja bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). 

Dan dalam kurun waktu hampir dua tahun ini Sat.Pol.PP secara intern memiliki 

penilaian kinerja untuk seluruh pegawai tanpa memperhatikan status 

kepegawaiannya. Pada penelitian awal dalam pelaksanaan penilaian kinerja di 

Sat.Pol.PP adanya permasalahan meskipun penilaian kinerja telah selesai 
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dilaksanakan tetapi pegawai yang dinilai kurang mengetahui seberapa jauh 

mereka telah memenuhi atau melaksanakan  pekerjaan sesuai dengan harapan. 

Disamping itu, penilaian juga masih cenderung bersifat subjektif yaitu dengan 

memperkirakan hasil kinerja pegawai sesuai perasaan penilai.  

Setiap organisasi memerlukan sistem penilaian kinerja yang baik, menurut 

Jowarski dan Kohli (dalam Pettijohn and Taylor, 2000) dengan dilakukannya 

penilaian kinerja maka akan memberikan manfaat diantaranya yaitu dapat 

mengetahui, role clarity, kinerja pegawai, dan kepuasaan kerja serta komitmen 

organisasi.  

Jika melihat Tabel 1 yang menunjukkan tingkat kemangkiran pegawai 

Sat.Pol.PP yang cukup tinggi, menimbulkan suatu pertanyaan mengapa hal 

tersebut bisa terjadi?. Menurut penelitian yang dilakukan Kuntjoro (2002) bahwa 

seorang pegawai memiliki kebutuhan dan kepentingan yang ingin dicapainya 

ditempat ia bekerja, tetapi ketika kebutuhan dan kepentingan tersebut tidak 

tercapai maka pegawai akan merasa tidak puas yang mengakibatkan komitmen 

terhadap organisasi akan luntur. Hal ini tentu saja dapat  menimbulkan berbagai 

gejolak seperti korupsi, kemangkiran, mogok kerja, unjuk rasa, pengunduran diri, 

terlibat tindakan kriminal dan sebagainya. 

Untuk mengetahui komitmen seorang pegawai terhadap organisasi 

tempatnya bekerja bukanlah hal yang mudah. Meskipun komitmen pegawai 

terhadap organisasi merupakan hal yang sangat umum, tetapi masih banyak orang 

yang tidak mengerti arti komitmen secara sungguh-sungguh. Komitmen pegawai 

diperlukan oleh suatu organisasi maupun instansi pemerintah dan merupakan 

faktor penting bagi organisasi dalam rangka mempertahankan kinerja organisasi. 
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Sat.Pol.PP yang tugasnya seringkali bersinggungan dengan kegiatan fisik 

dan memiliki resiko yang cukup tinggi memerlukan pegawai yang memiliki 

komitmen terhadap pekerjaannya. Komitmen organisasi meliputi 

kepercayaan/penerimaan terhadap sasaran-sasaran organisasi, nilai-nilai 

organisasi, kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian dari 

organisasi, serta keinginan untuk bertahan di dalam organisasi. 

Selain komitmen organisasi hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu 

mengetahui kepuasan pegawai terhadap pekerjaannya. Menurut Handoko (1994) 

kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan 

dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasaan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Hal ini nampak dalam 

sikap positif pegawai terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerjanya. Sehingga, kepuasan kerja merupakan salah satu elemen 

yang cukup penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan karena kepuasan kerja 

dapat mempengaruhi perilaku kerja pegawai seperti malas, rajin, produktif, dan 

lain-lain atau mempunyai hubungan dengan beberapa jenis perilaku yang sangat 

penting dalam organisasi.   

Dengan dilakukannya penilaian kinerja di Sat.Pol.PP maka diharapkan 

akan mengetahui komitmen pegawai terhadap instansi dan kepuasan kerja 

pegawai yang akan menunjang kinerja Sat.Pol.PP. Sehingga, visi dan misi 

Sat.Pol.PP akan tercapai sesuai dengan yang tertuang dalam RENSTRA dan 

RENJA yang telah ditetapkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka diperlukan aparat 

yang memiliki kinerja yang baik agar visi dan misi dari Sat.Pol.PP dapat tercapai 

serta dapat melaksanakan tugas di bidang pengendalian operasional yang 

berkaitan dengan ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat dan 

penegakkan Peraturan Daerah secara baik. Untuk itu diperlukan suatu penilaian 

kinerja terhadap pegawai. 

Pelaksanaan penilaian kinerja terhadap pegawai Sat.Pol.PP saat ini 

dirasakan belum dilaksanakan secara optimal. Meskipun, penilaian kinerja telah 

selesai dilaksanakan tetapi pegawai yang dinilai kurang mengetahui seberapa jauh 

mereka telah memenuhi atau melaksanakan  pekerjaan sesuai dengan harapan.  

Dengan dilakukannya penilaian kinerja di Sat.Pol.PP maka diharapkan 

akan mengetahui komitmen pegawai terhadap organisasi dan kepuasan kerja 

pegawai. 

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi pegawai Sat.Pol.PP terhadap penilaian kinerja? 

2. Bagaimana persepsi pegawai terhadap komitmen organisasi? 

3. Bagaimana persepsi pegawai terhadap kepuasan kerja? 

4. Apakah terdapat hubungan antara penilaian kinerja dengan komitmen 

pegawai Sat.Pol.PP terhadap organisasi? 

5. Apakah terdapat hubungan antara penilaian kinerja dengan kepuasan kerja 

pegawai Sat.Pol.PP? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis persepsi pegawai Sat.Pol.PP terhadap penilaian kinerja. 

2. Menganalisis persepsi pegawai terhadap komitmen organisasi. 

3. Menganalisis persepsi pegawai terhadap kepuasan kerja. 

4. Menganalisis hubungan antara penilaian kinerja dengan komitmen pegawai 

Sat.Pol.PP terhadap organisasi. 

5. Menganalisis hubungan antara penilaian kinerja dengan kepuasan kerja 

pegawai Sat.Pol.PP 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Peneliti sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang didapat dan sebagai 

salah satu syarat kelulusan dari Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian 

Bogor. 

2. Memberikan informasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor 

mengenai permasalahan tentang pelaksanaan penilaian kinerja pegawai, 

komitmen pegawai terhadap organisasi dan kepuasan kerja pegawai. 

1.5 Ruang Lingkup 

Mengingat cakupan penilaian kinerja, komitmen organisasi dan kepuasan 

kerja yang luas, maka untuk menyederhanakan pembahasan, penelitian ini dibatasi 

hanya pada persepsi pegawai terhadap pelaksanaan penilaian kinerja di Satuan 

Polisi Pamong Praja dan persepsi terhadap komitmen organisasi serta persepsi 

terhadap kepuasan pegawai. 

 




