
 

 

I PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Reformasi Birokrasi (RB) telah ditunjukkan oleh banyak negara, baik 

negara maju maupun negara berkembang. Contohnya, Negara China, 

restrukturisasi pemerintah pusat dan organisasi pemerintah daerah dilakukan agar 

fungsi birokrasi berjalan efisien (PBB 1997). Negara China, melalui reformasi 

administrasi, berhasil melakukan perubahan pada organisasi layanan publik dalam 

merevitalisasi fungsinya, memperkuat fungsi perencanaan makro dan 

manajemennya. Selain itu, Amerika Serikat beberapa abad yang lalu menyadari 

pentingnya melakukan perubahan pada sistem birokrasi negaranya. Sadar bahwa 

masalah masyarakat bisa muncul akibat revolusi industri saat itu, para birokrat 

mengambil sikap. Banyaknya pendatang yang datang bekerja dapat berdampak 

negatif bagi masyarakat, sehingga birokrat membuat kebijakan publik lebih terarah 

dan berpihak pada masyarakat (Haning 2015). Indonesia dapat mengambil 

pembelajaran dari kedua negara tersebut. 

Awal berdirinya RB di Indonesia karena pada masa Orde Baru, praktik 

KKN dan kepentingan penguasa seakan-akan merupakan perilaku birokrat. Bahkan 

birokrasi yang berjalan di dalamnya seolah dibangun untuk memperkuat penguasa 

dan diterbangkan sebagai kerajaan resmi (Thoha 2012). Padahal fungsi birokrasi 

inilah yang menentukan kemiskinan, ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi 

suatu negara (Rasul dan Rogger 2017). Perilaku birokrat yang cenderung 

melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin mengurangi citra negatif 

birokrasi publik di masyarakat (Dwiyanto et al. 2002). Idealnya birokrasi 

melakukan penataan administrasi kebijakan publik dan terlepas dari semua 

kepentingan politik. Namun, pada kenyataannya birokrat saat ini memiliki 

keterkaitan yang erat dengan kepentingan politik (Haning 2015). Maka dari itu pada 

era reformasi tahun 2010 tantangan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan 

masyarakat terhadap layanan publik.  

Program RB di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2010, yakni dengan 

dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. Sebagai langkah implementasi program 

ini adalah pembuatan Road Map RB dengan siklus 5 tahunan, dimana tahun 2020-

2024 masuk dalam siklus ketiga RB di Indonesia. Tujuan RB sesuai GDRB 2010-

2025 adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa 

disebut good governance government, dengan output birokrasi pemerintahan yang 

profesional, memiliki integritas yang tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi 

negara. Melalui program tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata 

pada capaian kinerja pemerintah dalam visi terwujudnya pemerintahan kelas dunia. 

Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan yang kurang berjalan dengan baik dan perlu diperbaiki serta ditata 

ulang. Dengan kata lain, RB adalah langkah strategis untuk membangun aparatur 

negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan nasional. 
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Gambar 1.1 menggambarkan Ombudsman RI pada periode tahun 2019 

menerima laporan atau pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam 

pelayanan publik sebanyak 7.903 laporan. Laporan-laporan yang telah diregistrasi 

pada total periode 2014-2019 yang ditutup sebanyak 9.525 laporan. Laporan yang 

ditutup pada total periode 2014-2019 adalah penutupan laporan yang diregistrasi 

pada periode tahun berjalan dan periode tahun-tahun sebelumnya yang disesuaikan 

dengan kapasitas pagu anggaran. Program RB merupakan upaya pemerintah dalam 

menciptakan birokrasi yang baik menuju good governance government. Para 

aparatur negara diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang efektif, 

efisien, professional, dan berintegritas. 

 

 

Pelaksanaan RB perlu terus dilakukan dan dikembangkan baik sistem 

pelayanan salah satunya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selalu menjadi 

lebih baik. Lalu, terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur. Salah satu 

aparatur negara pemerintahaan non kementrian adalah Arsip Nasional Republik 

Indonesia atau dikenal sebagai ANRI. 

Pelayanan tersebut dapat diukur dengan penilaian kinerja pegawai baik 

untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan personal dari pegawai itu 

sendiri, maka dalam praktiknya penilaian kinerja haruslah objektif, transparan dan 

terukur, sehingga diharapkan akan mampu melihat implementasi kerja yang kearah 

peningkatan semangat kerja dan produktivitas. Proses penilaian kinerja pegawai 

haruslah berdasarkan standar, norma dan tuntutan perkembangan internal 

organisasi dan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Penilaian kinerja pun 

bukan semata-mata hanya untuk memenuhi formalitas, namun juga mampu menjadi 

alat untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai bagian dari tanggung jawab 

yang melekat pada pegawai-pegawai tersebut. 

ANRI sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan 

tugas negara di bidang kearsipan berperan menyelenggarakan kearsipan nasional 

yang bermutu, mampu menjamin penyelamatan arsip sebagai bahan 

pertanggungjawaban nasional serta menyediakan bahan pertanggungjawaban 

tersebut guna mendukung kepentingan manajemen pemerintahan dan 

pembangunan. Untuk menjalankan tugas tersebut dibutuhkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) berkualitas dan berkinerja tinggi. Guna mendukung hal tersebut, 

berbagai program Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) telah 

diimplementasikan di dalam organisasi pemerintahan ini. Program-program 

tersebut diantaranya: (1) Program perekrutan pegawai dengan berdasarkan Analisis 

 

Sumber: OMBUDSMAN (2019) 
Gambar 1.1 Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat periode 2014-2019 
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Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan peta jabatan. (2) Program 

seleksi yang didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni sistem seleksi yang 

menerapkan atas kompetensi dan kemampuan individual tanpa memperhatikan 

unsur primordialisme dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

(3) Program pengembangan karir yang berdasarkan penilaian kinerja, kualifikasi 

dan uji kompetensi. (4) Program penyejahteraan pegawai berdasarkan remunerasi. 

(5) Program pengembangan SDM melalui analisa kebutuhan pelatihan pegawai 

atau Training Need Assestment (TNA). (6) Program penilaian kerja pegawai 

berdasarkan kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

Lahirnya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan PP. 46 tahun 2011, 

Perka BKN 1. 2013, Permenpan RB No. 48 Tahun 2014, Permenpan RB No. 13 

Tahun 2016, Perka ANRI No. 4 Tahun 2017 dan Perka ANRI no. 23 Tahun 2017 

menyatakan bahwa target dari SKP adalah layak dan sinkron atas target unit kerja 

tersebut dengan menilai kuantitas, kualitas dan waktu menjawab program RB. SKP 

memuat target kinerja yang akan dicapai oleh seorang PNS dalam satu tahun ke 

depan, yang isinya meliputi 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, 

aspek waktu, dan aspek biaya (PP No. 46, 2011). Adapun perilaku kerja seorang 

PNS dinilai apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang meliputi aspek integritas, orientasi pelayanan, disiplin, 

komitmen, kepemimpinan, dan kerjasama Namun, realisasinya bisa diatas atau 

dibawa target dengan nilai final dari tim penilai atau pejabat penilai dengan 

penilaian SKP dapat terlampau tinggi atau pun rendah karena faktor-faktor 

eksternal, yaitu adanya faktor kedekatan ataupun faktor ketidaksenangan antara 

pejabat penilai dan pegawai yang dinilai juga seringkali menjadi dasar penilaian 

(Sumpeno 2020; Wahyudi 2016). Hal ini mengakibatkan tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) masing-masing PNS dipaksakan baik target maupun realisasinya dalam 

jangka waktu sekian bulan sehingga penilaian SKP dari aspek waktu pun menjadi 

tidak objektif (Juhairah 2016). Begitu pun, jika ada masalah hubungan personal 

antara keduanya bisa jadi penyebab nilai SKP rendah (Sumpeno 2020). Untuk 

menjawab kritikan tersebut penulis ingin membuktikan bahwa ada permasalahan 

implementasi SKP terhadap penilaian kinerja yang ada. Maka dari itu, penulis 

melihat faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai agar sesuai dengan 

program RB. Adanya RB di ANRI diharapkan membawa perubahan dalam 

penataan sistem manajemen aparatur dengan mengoptiomalisasikan peran pegawai 

ANRI salah satunya mengembangkan modal manusia secara kompetensinya.  

Pelaksanaan RB di lingkungan ANRI juga telah dilaksanakan sejak tahun 

2010 (ANRI 2013). Ada delapan area perubahan yang menjadi target reformasi 

birokrasi di ANRI, diantaranya: program manajemen perubahan, penataan 

peraturan perundangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, 

penataan sistem MSDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas 

kinerja, peningkatan kualitas pelayanan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan RB di lingkungan ANRI. Bentuk nyata perubahan manajemen SDM, 

yaitu penataan sistem rekruitmen pegawai yang terbuka, transparan dan akuntabel 

serta mengembangkan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi, 

selain itu menyusun standar kompetensi jabatan dan melakukan penilaian individu 

berdasarkan kompetensi yang akan menghasilkan peta profil kompetensi individu, 

lalu melakukan analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang menghasilkan peringkat 
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jabatan dan harga jabatan, membangun basis data pegawai, serta menerapkan 

sistem penilaian kinerja individu (ANRI 2019).  

Sekalipun ANRI telah menjalankan program RB dengan baik masih 

terdapat persoalan terkait implementasi yang kurang pada kinerja. Ada pun 

beberapa hambatan yang terjadi dalam meningkatkan kinerja SDM di lingkungan 

ANRI (Laporan Tahunan ANRI 2019), diantaranya, yaitu kurangnya inisiatif dalam 

pelaksanaan program, lalu belum meratanya pemahaman pegawai terkait 

penyelenggaraan kearsipan, kurangnya koordinasi antar unit kerja dan banyaknya 

target-target pekerjaan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

kajian guna mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi gejala-gejala tersebut 

terjadi. Menurut Agustina et al. (2013) kinerja pegawai pada lembaga pemerintah 

penting untuk menjadi perhatian karena terkait erat dengan pencapaian tujuan 

organisasi. 

Kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh motivasi bekerja pegawainya. 

Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang tinggi cenderung menghasilkan kinerja 

yang tinggi pula (Rudman 2003). Sementara, pegawai yang memiliki motivasi kerja 

yang rendah berkecenderungan untuk menghasilkan kinerja yang tidak optimal. 

Peningkatan kinerja pegawai dalam suatu organisasi sangat tergantung pada gaya 

manajemen yang diterapkan. Kekeliruan dalam menerapkan gaya manajemen 

organisasi dapat berdampak pada penurunan kinerja dan motivasi pegawai dalam 

bekerja. 

Gaya manajemen suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan 

asumsi manajemennya terhadap apa yang menjadi semangat bekerja pegawainya. 

Jika manajemennya yakin bahwa sebagian besar karyawannya tidak menyukai 

pekerjaannya, maka dari itu gaya manajemen yang ideal adalah otoriter. Sementara 

itu, jika manajemen berasumsi sebagian karyawan menyukai pekerjaannya, maka 

gaya manajemen yang ideal bagi organisasi adalah partisipatif. Berdasarkan asumsi 

tersebut McGregor dan Cutcher Gershenfeld (2006) menyatakan bahwa pada 

dasarnya pegawai tidak termotivasi dan tidak suka bekerja, untuk meningkatkan 

kinerja pegawai dibutuhkan gaya manajemen yang otoriter, tegas melakukan 

intervensi untuk menyelesaikan masalah pekerjaan dan pada dasarnya pekerja 

menyenangi pekerjaannya, termotivasi, kreatif dan bangga terhadap hasil karyanya 

serta bekerja dengan penuh bertanggung jawab dan senang dalam menerima 

tantangan. Begitu pun, untuk meningkatkan kinerja karyawan yang berkarakter 

seperti itu dibutuhkan pendekatan gaya manajemen yang partisipatif dan 

demokratis, dimana dibutuhkan keterlibatan pegawai dalam mengambil keputusan 

dan diberikan lebih banyak tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Gaya manajemen suatu organisasi dapat tercermin dalam penerapan sistem 

penilaian kinerja dan komunikasi internal organisasi yang terjalin dalam aktifitas 

kegiatan organisasi. Penerapan sistem penilaian kinerja yang kurang aspiratif bagi 

para pegawai atau dianggap tidak adil dalam perspektif karyawan dapat 

menurunkan semangat dan kinerja pegawai dalam bekerja. Begitu pula pada 

pengimplementasian komunikasi internal organisasi yang kaku dan kurang 

membuat nyaman pegawai turut berimplikasi pada semangat kerja dan kinerja 

pegawai yang berkecenderungan menjadi rendah. 

Penelitian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai telah 

banyak dilakukan. Faktor-faktor tersebut antara lain sistem evaluasi kinerja, 

komunikasi internal dalam organisasi, dan motivasi kerja pegawai (Rarung et al. 
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2015; Udayanto et al. 2015; Munthe dan Tiorida 2017; Cinintya 2019). Penelitian 

mengenai dampak kinerja pegawai terhadap kinerja sistem evaluasi menunjukkan 

bahwa sistem evaluasi kinerja yang memenuhi standar evaluasi dapat memotivasi 

pegawai untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan produktivitas kinerjanya 

(Rarung et al. 2015). Sementara itu, penelitian tentang hubungan antara kinerja 

karyawan dan komunikasi internal organisasi menunjukkan bahwa mengelola 

komunikasi internal organisasi dapat meningkatkan kinerja pegawai dan 

mendorong pegawai untuk melakukan pekerjaan terbaiknya (Cinintya 2019). 

Sementara itu, penelitian tentang hubungan antara kinerja pegawai dan motivasi 

kerja menunjukkan bahwa motivasi kerja yang tinggi akan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai (Udayanto et al. 2015; Munthe dan Tiorida 2017). 

Padahal menurut penelitian Artha dan Sari (2015) motivasi kerja merupakan faktor 

terpenting yang memengaruhi kinerja pegawai. Menurut penelitian Komara dan 

Nelliawati (2014), Ananda dan Sunuharyo (2018), Irvan dan Heryanto (2019), 

ditemukan bahwa motivasi kerja dapat memediasi variabel lain, sehingga memiliki 

pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kinerja pegawai.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas perlu dilakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Performance Appraisal System, Komunikasi Internal 

Organisasi, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai”. Penelitian yang akan 

dilakukan ini akan mengkaji bagaimana performance appraisal system, komunikasi 

internal organisasi dan motivasi kerja dapat memengaruhi kinerja pegawai. 

 

1.2   Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan adanya permasalahan 

implementasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang terjadi dilihat dari kinerja 

pegawai ANRI untuk mendukung program Reformasi Birokrasi (RB). Penulis 

menduga bahwa kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu 

performance appraisal system, komunikasi organisasi internal dan motivasi 

pegawai. Studi ini mengeksplorasi bagaimana ketiga faktor tersebut memengaruhi 

kinerja pegawai. Berdasarkan penelitian literatur yang dilakukan, ketiga faktor 

tersebut dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja 

pegawai, performance appraisal system dan komunikasi organisasi internal dapat 

memengaruhi kinerja pegawai melalui atau tanpa motivasi pegawai. Untuk 

membahasnya secara sistematis, penulis membagi pertanyaan penelitian menjadi 

beberapa bagian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh performance appraisal system terhadap kinerja 

pegawai di lingkungan ANRI? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di lingkungan 

ANRI? 

3. Bagaimana pengaruh komunikasi internal organisasi terhadap kinerja 

pegawai di lingkungan ANRI? 

4. Bagaimana pengaruh performance appraisal system, komunikasi internal 

organisasi, dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di 

lingkungan ANRI? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Menganalisis pengaruh performance appraisal system terhadap kinerja 

pegawai di lingkungan ANRI. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di 

lingkungan ANRI. 

3. Menganalisis pengaruh komunikasi internal organisasi terhadap kinerja 

pegawai di lingkungan ANRI. 

4. Menganalisis pengaruh total performance appraisal system, komunikasi 

internal organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di 

lingkungan ANRI. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

 Terdapat beberapa manfaat penelitian berupa manfaat praktis dan manfaat 

akademis dari penelitian ini, di antaranya: 

1. Untuk manfaat praktis bagi organisasi ANRI, diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi organisasi ANRI dalam menyelesaikan persoalan 

pengelolaan SDM. Melalui pemetaan masalah, analisa, dan perumusan 

pola-pola strategi manajemen sumber daya manusia, diharapkan dapat 

memberi masukan dalam penyusunan program peningkatan kualitas SDM 

dilingkungan ANRI. 

2. Manfaat akademisnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), dalam hal 

manajemen kinerja. Kemudian, bagi peneliti diharapkan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dan semoga dapat bermanfaat dalam 

melaksanakan pekerjaan yang dilakukan. 

 

1.5   Ruang Lingkup Penelitian 
 Penelitian ini merupakan bagian dari bidang Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) yang meneliti tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

kinerja pegawai. Fokus analisis ditekankan pada faktor performance appraisal 

system, komunikasi internal organisasi, dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan organisasi ANRI.  




