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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Otonomi daerah di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 telah 

membuat perubahan yang sangat mendasar dalam sistem penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan sistem pengelolaan sumber pendapatan daerah.  

Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut memberikan 

kesempatan kepada daerah untuk membangun daerahnya sendiri sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. Penerapan paradigma good governance telah memberikan 

nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara Negara, sektor swasta dan 

masyarakat. Prinsip dasar yang diterapkan adalah transparansi, partisipasi dan 

akuntabilitas. Apabila hal tersebut diterapkan maka akan dirasakan manfaatnya 

oleh pihak-pihak terkait. 

Perubahan kebijakan pemerintah berdampak pada perubahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan kesiapan pengembangan sumber daya 

manusia serta kesediaan sumber daya lainnya. Kebijakan perubahan juga juga 

berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Hal ini 

menunjukan bahwa dalam mencapai tujuan organisasi diperlukan aparatur 

pemerintah yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi 

kaidah, nilai dan norma sehingga tercipta etika kerja yang bertanggung jawab 

sebagai suatu budaya kerja (Mohamad dkk, 2004). 

Dengan semakin kritisnya masyarakat Indonesia mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan sistem pemerintahan pada era sekarang ini membuat 
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pemerintah harus lebih memberikan respon yang positip yaitu dengan melakukan 

pembaharuan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan manajemen 

pemerintahan. Kenyataan ini mendorong untuk dilakukannya berbagai daya dan 

upaya yang mengarah kepada perbaikan manajemen pemerintahan secara 

menyeluruh.  

Salah satu fokus dari perubahan manajemen pemerintahan di Indonesia 

adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam 

sistem manajemen tersebut sehingga terciptanya pegawai yang handal, 

professional serta mampu beradaptasi untuk mencapai visi dan misinya. 

Kenyataan saat ini menurut persepsi masyarakat dan hasil evaluasi Depdagri, 

dikatakan bahwa kinerja PNS belum produktif. PNS belum mengerjakan tugas 

dan kewajibannya dengan baik, pegawai melakukan hal-hal yang sama sekali 

bukan untuk kepentingan tugas dan fungsinya di tempat kerja.  

Menurut Susilo (2000), secara tidak sengaja dan tanpa disadari umumnya 

pegawai larut dalam kesibukan sehari-hari untuk memperbesar kekuasaan, 

wewenang, dan perannya serta mengejar target fisik dengan memanfaatkan 

peluang diantara celah-celah ketentuan formal dan prosedur administrasi yang 

berbelit-belit yang diciptakan. Perilaku ini sulit untuk berubah bahkan sering 

mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya pegawai selaku aparatur Negara.  

Terealisasinya pencapaian visi dan misi suatu organisasi apabila pegawai 

dalam organisasi mendapatkan kepuasan dengan pekerjaannya. Pegawai yang mendapat 

kepuasan kerja cenderung bekerja efektif, efesien bila dibandingkan dengan pegawai 

yang kurang dan tidak puas dengan pekerjaannya (Robbins, 1996).            
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Hasibuan (2003), menyatakan bahwa kepuasan kerja pegawai menjadi perhatian 

dan pertimbangan pimpinan agar tercapainya kinerja pegawai yang optimal. 

Kepuasan kerja pegawai merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan dan 

prestasi kerja dalam mendukung terwujudnya tujuan organisasi. 

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur staf 

yang membantu Bupati Kabupaten Sukamara, berdasarkan Undang-Undang 

Nomor : 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Pemekaran serta 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2003 Tentang 

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan, 

pengkoordinasian perangkat daerah, pembinaan administrasi dan aparatur 

pemerintah daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

pemerintahan daerah. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat Daerah 

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

a) Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten; 

b) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah; 

c) Pengelola sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana 

Pemerintah Daerah Kabupaten; 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi sebagaimana tersebut di atas harus dapat menyesuaikan diri dengan 
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dinamika perubahan yang terjadi dilingkungannya. Salah satu kontribusi yang 

terbesar bagi organisasi Pemerintah Kabupaten Sukamara agar dapat menjaga 

kelangsungan hidupnya adalah keberadaan sumber daya manusia yang dimiliki. 

Menurut Rao (1996), kekuatan setiap organisasi adalah para karyawan yang 

bekerja pada organisasi tersebut. Apabila para karyawan yang bekerja 

diperhatikan secara tepat maka mereka akan mengembangkan kemampuannya, 

menggunakannya secara tepat sehingga organisasi tersebut menjadi dinamis dan 

berkembang dengan pesat. Stoner (1994), menyatakan bahwa sumber daya 

manusia merupakan faktor penentu keberhasilan sumber daya lainnya sehingga 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh organisasi. 

Pemerintah Kabupaten Sukamara selama ini telah melakukan penilaian 

kinerja dengan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 

tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri Sipil yang 

dilakukan satu tahun sekali secara berjenjang oleh atasan langsung pegawai yang 

bersangkutan. Cara pengukuran yang digunakan tidak dengan melihat DP3 yang 

telah dilakukan, karena selama ini unsur DP3 yang telah dilaksanakan belum 

mencerminkan sikap dan keadaan pegawai yang sesungguhnya. Penilaian yang 

dilakukan dengan DP3 selama ini belum memberikan pengaruh yang sesuai 

dengan harapan.  

Penilaian Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang diduga dapat 

memberikan motivasi kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. 

Karyawan yang berprestasi seharusnya diberi insentif sebagai apresiasi terhadap 

prestasi kerjanya. Sistem penilaian kinerja yang tidak lengkap dan menyeluruh 
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akan mengakibatkan kekecewaan dan ketidakpastian bagi beberapa kelompok 

yang dinilai. Hal ini akan mengakibatkan penurunan motivasi kerja yang pada 

akhirnya berakibat pada menurunnya produktivitas organisasi.  

Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan faktor-faktor motivasi 

Herzberg yang telah dikombinasi dengan sistem penilaian kinerja yang telah 

dilakukan selama ini yaitu DP3.  

Kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara  harus lebih 

ditingkatkan lagi agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

aparatur pelayan kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Beberapa pengetahuan 

tentang faktor-faktor internal dan ekternal yang saling mempengaruhi diperlukan 

dalam rangka pembinaan aparatur.  

Keadaan dan kondisi motivasi kerja pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah pada saat penelitian ini 

dilaksanakan masih jauh dari apa yang diharapan. Ini dapat dilihat dari banyaknya 

keluhan yang dirasakan oleh para penerima layanan seperti instansi-instansi lain 

dan masyarakat. Dari hasil survei pendahuluan dan tanya jawab singkat dengan 

para pegawai di dapat kesimpulan sementara bahwa para pegawai mengerjakan 

sesuatu pekerjaan berdasarkan perintah atasan sehingga ketergantungan terhadap 

atasan masih sangat kuat. Hal ini berakibat pada terhambatnya pelayanan dan 

penyelesaian terhadap sesuatu pekerjaan. Kemudian hal-hal lain yang 

menyebabkan terhambatnya pelayanan yang harus diberikan yaitu karena 

terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai sehingga bimbingan dan 

arahan dari atasan sangat mereka butuhkan. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis mencoba merumuskan suatu 

permasalahan serta ingin mengetahui dan  meneliti apa yang dapat memotivasi 

kerja pegawai dan bagaimana dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi 

khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah, 

untuk itu penulis mengambil judul seperti judul yang telah disebutkan sebelumya.         

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri pegawai sendiri seperti 

kondisi  motivasi kerja, kualitas,  kuantitas pegawai, kepemimpinan, pendidikan 

dan pelatihan, insentif, hubungan antara teman kerja, dan  sebagainya.  

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat diluar pegawai 

yaitu  berupa lingkungan kerja itu sendiri, dan ketersediaan sarana prasarana 

penunjang pekerjaan. Saat ini belum ada informasi tentang faktor apa yang dapat 

memotivasi karyawan, sehingga karyawan berkinerja dengan baik. Disamping itu, 

dengan mental model pegawai negeri yang penghasilannya sama baik bagi orang yang 

berprestasi maupun tidak berprestasi, membuat motivasi karyawan menjadi menurun. 

Dengan demikian, seberapa erat hubungan antara motivasi dengan kinerja masih 

perlu diterliti.   

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas pegawai melalui 

sistem evaluasi kinerja (DP3) yang obyektif, lengkap dan berkesinambungan 

diharapkan dapat memacu serta meningkatkan produktivitas pegawai. Pada 

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi yang terjadi selama ini di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sukamara propinsi Kalimantan Tengah dimana terdapat ketidak 
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puasan layanan yang diberikan dari para pegawai kepada penerima layanan, 

sehingga permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kondisi motivasi kerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sukamara saat ini ?  

2. Adakah hubungan antara motivasi kerja dan kinerja pegawai Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sukamara ? 

3. Faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap motivasi kerja dan 

kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah : 

1. Menganalisa kondisi motivasi kerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sukamara Kalimantan Tengah saat ini. 

2. Menganalisis hubungan motivasi kerja dengan kinerja pegawai Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sukamara. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi kerja dan 

kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan 

Tengah. 

4. Merumuskan langkah-langkah manajerial operasional yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan motivasi kerja dan kinerja pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sukamara. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara dan pihak lain yang 

berkepentingan 

1 Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran praktis 

dari teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta lebih 

mempertajam wawasan berpikir, menganalisa dan memberikan pemecahan 

dari permasalahan yang dihadapi khususnya mengenai aspek-aspek sumber 

daya manusia.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sukamara dalam upaya memberikan pemecahan dari masalah 

melalui peningkatan motivasi kerja dan kinerja pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sukamara guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 

3. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai negeri sipil. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi pada lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada 

pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah.                      

Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah penelitian yang bertujuan untuk 

menelaah serta mengkaji pengaruh faktor-faktor motivasi dan kinerja pegawai di 
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Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah dengan 

membedakan keragaman responden dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembatasan ruang lingkup rencana 

penelitian ini yaitu untuk lebih mempermudah dan fokus kepada faktor-faktor 

motivasi kerja guna meningkatkan kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sukamara Kalimantan Tengah serta pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh 

organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara. 
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