
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

    Latar Belakang 

  Dalam era globalisasi ini, tidak hanya kalangan bisnis saja yang harus 

memiliki daya saing yang tinggi dalam mempertahankan dan mengembangkan 

usahanya. Birokrat, dalam hal ini pegawai pemerintah daerah dituntut untuk 

bekerja secara profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama 

dalam memberikan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien. 

Masyarakat semakin kritis dan berani menuntut haknya dalam memperoleh 

pelayanan prima dari aparatur pemerintah. Oleh karenanya aparatur pemerintah 

harus berupaya meningkatkan kinerjanya. Sejalan dengan itu, pengembangan 

sumberdaya manusia aparatur merupakan suatu keharusan dan prioritas utama di 

semua bidang dan golongan. Peningkatan kualitas dan kinerja aparatur pemerintah 

diharapkan dapat dilihat dalam bentuk pelayanan, panutan dan pengayoman 

kepada masyarakat secara baik. 

Pencapaian kinerja yang diharapkan, memerlukan pegawai dengan motivasi 

kerja tinggi yang tergerak melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan sempurna. 

Selayaknya, pengembangan sumber daya manusia disertai dengan memperhatikan 

tingkat kesejahteraan aparatur, dikarenakan efektivitas, produktivitas, dan kualitas 

pribadi sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan yang ditawarkan organisasi, 

seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang  mendukung kelancaran tugas 

maupun jabatan serta jaminan hari tua. Upaya memenuhi hal tersebut dapat 

menciptakan keamanan dan kenyamanan kerja, sehingga meningkatkan kinerja 

dan memperkecil kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dalam 

pekerjaannya seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. 
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Namun dalam kegiatan sehari-hari, terlihat sebagian besar pegawai instansi 

pemerintah tidak memiliki semangat corporate culture yaitu tidak menunjukkan 

budaya yang mengacu pada efektivitas dan efisiensi yang tinggi sehingga terkesan 

kurang produktif. Bukan rahasia lagi bahwa banyak pegawai yang datang 

terlambat dan pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan. Di samping itu 

banyak pegawai yang tidak masuk kantor dengan alasan yang bermacam-macam. 

Alasan yang klasik adalah tidak adanya pekerjaan, bila masuk kantor hanya diam 

termenung tanpa ada yang dikerjakan karena semua pekerjaan sudah dikerjakan 

oleh pegawai lain sehingga menimbulkan kejenuhan yang berdampak malas masuk 

kantor. Hal demikian tidak sesuai dengan upaya pemerintah untuk membangun 

Indonesia Baru dimana diperlukan upaya maksimal dari aparatur pemerintah 

dalam memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. 

Permasalahan pegawai seperti diuraikan di atas terdapat pula pada Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, 

dimana berdasarkan pengamatan, pegawai yang apel pagi hanya sebagian kecil 

saja. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pegawai yang datang terlambat. Di 

samping itu ada pula pegawai yang pulang lebih awal dari jam kerja yang berlaku. 

Dalam kantor banyak ditemui pegawai yang tidak bekerja, hanya mengobrol, dan 

membaca surat kabar atau majalah. Ada juga pegawai yang keluar kantor pada jam 

kerja untuk urusan pribadi seperti ke restoran atau ke mal dalam waktu yang lama. 

Hal di atas, sebagian indikasi terdapatnya motivasi kerja yang rendah dari pegawai, 

dimana terkesan mengabaikan tugasnya dan mempermalukan organisasi. Selain itu, 

terdapat UPT yang belum berfungsi dengan baik seperti UPT Pelabuhan Laut 

dikarenakan pelabuhan yang ada masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat 
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mengakibatkan pegawai tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003. Hal 

tersebut menimbulkan dilema tersendiri bagi pegawai sehingga menjadi tidak 

termotivasi bekerja, bertolak belakang dengan pegawai pada UPT yang telah 

berfungsi dengan baik seperti UPT Balai PKB dan UPT Pelabuhan Penyeberangan. 

Adapun UPT Terminal Angkutan Jalan tidak memiliki wewenang penuh dalam 

mengurusi terminal-terminal bus di DKI Jakarta, karena terdapat Suku Dinas yang 

membawahi terminal di wilayahnya dan Dinas yang mengatur kebijakan 

administrasi. UPT Terminal Angkutan Jalan hanya mengurusi fungsi pengusahaan 

fasilitas terminal, perencanaan dan pembangunan terminal, pemeliharaan terminal, 

dan pengawasan operasional terminal. Hal tersebut membuat UPT Terminal 

Angkutan Jalan tidak mandiri dalam menentukan kebijakan-kebijakan mengenai 

terminal angkutan jalan, sehingga berpengaruh terhadap kondisi motivasi kerja dan 

kinerja pegawainya.  

Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta memiliki empat UPT yaitu UPT 

Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, UPT Pelabuhan Penyeberangan, UPT 

Pelabuhan Laut, dan UPT Terminal Angkutan Jalan. Semua UPT adalah ujung 

tombak Dinas, karena merupakan pelaksana teknis di lapangan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat. Setiap hari kerja keberadaan UPT Balai PKB 

dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan berupa uji laik jalan terhadap 

kendaraan bermotor, seperti angkutan umum, angkutan barang, kendaraan sewa 

dan pariwisata. UPT Terminal Angkutan Jalan melaksanakan pengelolaan terminal 

angkutan jalan di DKI Jakarta, baik pembangunan dan pemeliharaan maupun 

pengawasannya. UPT Pelabuhan Laut melaksanakan pengelolaan jasa angkutan 
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laut, seperti pengelolaan pelabuhan laut. UPT Pelabuhan Penyeberangan 

melaksanakan pengelolaan jasa angkutan penyeberangan menggunakan kapal 

penyeberangan dengan trayek Jakarta – Kepulauan Seribu PP. 

Berdasarkan pengamatan, sebagian besar pegawai UPT Balai PKB memiliki 

disiplin dan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokoknya di 

bidang pengujian kendaraan bermotor. Mereka selalu siap bila ditugaskan dalam 

acara kedinasan sehingga menjadi teladan bagi pegawai unit lainnya. Berbeda 

dengan pegawai pada UPT lainnya yang terkesan tidak menunjukkan motivasi 

kerja sebaik pegawai UPT Balai PKB, bahkan terlihat kurang disiplin, tidak 

produktif, dan kurang kreatif. Hal tersebut sangat berlawanan dengan 

keberadaannya sebagai pengelola jasa angkutan, dimana menuntut motivasi tinggi 

dalam pelaksanaan tugasnya yang tidak ringan. Jasa angkutan laut/penyeberangan 

merupakan suatu hal baru bagi masyarakat dan pegawai DKI, sehingga banyak 

memerlukan pemikiran dan terobosan agar digemari oleh masyarakat. Adapun 

keberadaan pegawai UPT Terminal Angkutan Jalan lebih menggambarkan kondisi 

pegawai negeri yang ada sekarang ini, dimana terdapat pegawai dengan motivasi 

tinggi, sedang, dan rendah. Pegawai dengan motivasi tinggi bekerja dengan rajin, 

disiplin, dan melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga terkesan produktif dan 

kreatif. Pegawai dengan motivasi rendah bekerja kurang bersemangat, sering 

meninggalkan kantor untuk urusan pribadi, tidak disiplin, kurang produktif, dan 

tidak kreatif. Pegawai dengan motivasi sedang, hanya terpacu semangat kerjanya 

sekiranya mendapatkan insentif. Proporsi dari pegawai yang memiliki motivasi 

tinggi, sedang, dan rendah menurut pengamatan hampir seimbang. Terdapatnya 

perbedaan motivasi kerja pegawai menarik untuk diteliti dalam upaya perbaikan 
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kinerja pegawai. Oleh karena UPT yang merupakan ujung tombak dari kegiatan 

perhubungan, dituntut memiliki pegawai dengan motivasi dan kinerja yang tinggi 

agar pelayanan prima di bidang perhubungan dapat terlaksana sebaik-baiknya.  

Selain permasalahan di atas, aparatur perhubungan tentunya memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan unit-unit lainnya. Sebagai insan perhubungan 

memiliki semangat, budaya kerja, dan kepribadian  yang unik sesuai dengan latar 

belakang personal dan pelatihan yang telah dilakukannya. Hal ini menyebabkan, 

motivasi dan kinerja para pegawai akan berbeda satu dengan yang lainnya. 

Perbedaan motivasi dan kenerja ini perlu diteliti, agar diperoleh gambaran 

menyeluruh mengenai motivasi dan kinerja aparatur perhubungan berikut faktor-

faktornya sehingga dapat dijadikan acuan manajemen dalam memelihara dan 

meningkatkan motivasi dan kinerja pegawainya. 

Penelitian motivasi dan kinerja pegawai sangat penting artinya dalam 

pelaksanaan tugas-tugas perhubungan, terutama unit pelaksana teknis sebagai 

ujung tombak di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

Masyarakat menuntut peran prima dari insan perhubungan dalam menyediakan 

jasa-jasa perhubungan, tanpa memperdulikan kondisi internal organisasi dan 

pegawai. Bagi masyarakat yang penting adalah terjaminnya pelayanan jasa 

perhubungan yang memenuhi harapannya, bukan urusannya mengenai 

ketidakdisiplinan pegawai, budaya kerja yang kurang kondusif, sistem kompensasi 

yang kurang memadai, dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu kiranya menemukan faktor-faktor yang 

menjadi sumber motivasi pegawai pada UPT Dinas Perhubungan Propinsi DKI 

Jakarta, yang menurut Pittsburgh dalam Arep dan Tanjung (2003) dibagi menjadi 
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dua bagian yaitu faktor motivator dan faktor pemeliharaan. Faktor motivator 

merupakan faktor motivasi yang menimbulkan perasaan positif atau kepuasan 

kerja yang menyangkut kebutuhan psikologis. Faktor pemeliharaan merupakan 

faktor motivasi yang menimbulkan perasaan negatif atau ketidakpuasan kerja, 

dimana harus disediakan manajemen untuk memenuhi kebutuhan badaniah 

pegawainya. Selanjutnya melihat keterkaitan faktor-faktor tersebut dengan 

motivasi dan kinerja pegawai. Hal ini penting dilakukan agar diperoleh gambaran 

mengenai peran motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

 Rumusan Masalah 

Ada beberapa pertanyaan penting yang menjadi fokus perhatian dalam upaya 

peningkatan motivasi dan kinerja pegawai UPT Dinas Perhubungan Propinsi DKI 

Jakarta, yaitu : 

a. Bagaimanakah kondisi motivasi dan kinerja pegawai UPT Dinas 

Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ? 

b. Faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan motivasi kerja dan 

kinerja pegawai UPT Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ? 

c. Bagaimanakah hubungan motivasi dengan kinerja pegawai pada UPT 

Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta ?  

d. Upaya-upaya apa sajakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

motivasi dan kinerja pegawai UPT Dinas Perhubungan Propinsi DKI 

Jakarta ?  

 Tujuan 

 

a. Melihat  kondisi  motivasi  dan  kinerja  pegawai  UPT  Dinas Perhubungan 

Propinsi DKI Jakarta. 
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b. Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi kerja dan 

kinerja pegawai UPT Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta. 

c. Menganalisis hubungan motivasi dengan kinerja pegawai UPT Dinas 

Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.  

d. Merumuskan upaya-upaya meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai 

UPT Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.  

 Manfaat 

 

a. Untuk Penulis : Sebagai latihan dalam memahami hubungan motivasi 

dengan kinerja pegawai UPT Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta. 

Bila menjadi pimpinan telah memiliki gambaran yang baik, mengenai 

permasalahan motivasi kerja dalam hubungannya dengan peningkatan 

kinerja pegawai.  

b. Untuk Akademis : menjadi sumbangan khasanah kehidupan bagi insan 

akademik dalam hal penelitian motivasi. 

c. Untuk Dinas Perhubungan : menjadi salah satu rekomendasi dan acuan 

baik bagi para pimpinan dalam memotivasi stafnya maupun bagi staf itu 

sendiri agar kinerjanya meningkat dan dapat dipelihara.  

1.5. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah membahas hubungan motivasi 

dengan kinerja pegawai UPT sebagai satu gambaran utuh yang tidak terpisah-pisah. 

Artinya UPT yang terdiri dari empat unit kerja dilihat secara umum tidak terpisah-

pisah. Hal tersebut merupakan keterbatasan penelitian karena diduga spesifikasi 

UPT beragam, seperti jam kerja yang berbeda untuk UPT Pelabuhan 

Penyeberangan dan perbedaan kebijakan tiap UPT terhadap insentif pegawai. 




