
I. PENDAHULUAN 

I .I. Latar Belakang 

Surnberdaya rnanusia rnerupakan faktor utarna dalarn rnenentukan 

berhasil tidak suatu organisasi. Salah satu karakteristik yang harus dirniliki 

oleh seorang Pirnpinan Dinas adalah berkualitas dan rnarnpu rnenerapkan 

kepernirnpinan yang tepat di lingkungan organisasi adrninistrasi daerah. 

Pernberdayaan surnberdaya rnanusia rnerupakan upaya agar tujuan dan 

sasaran organisasi dapat terpenuhi. Werther dan Davis (1996) 

rnenyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi suatu organisasi adalah 

bagairnana rnengkombinasikan surnberdaya rnanusia dan strategi 

organisasi. Ini akan sangat rnenentukan keberhasilan dalarn pelaksanaan 

kegiatan organisasi. Selain itu, pirnpinan harus dapat rnernberikan 

rnotivasi atau dorongan yang kuat kepada pegawai untuk rnencapai tujuan 

sesuai dengan visi dan rnisi orga'nisasi. 

Dalarn rnewujudkan kepemirnpinan yang tepat di lingkungan 

organisasi adrninistrasi daerah, lernbaga pernerintah khususnya perlu 

rnendapat perhatian agar tennrujud kinerja pegawai yang prima. Keinginan 

tersebut rneliputi pertama, tugas adrninistratif/rnanajerial, yaitu tugas 

rnerencanakan, rnengorganisasiktin, rnengarahkan, dan rnengawasi 

jalannya proses organisasi pernerintahan daerah kearah pencapaian 

tujuan. Kedua, rnernbina ideologi dan politik dalarn negeri serta rnernbina 

kesatuan bangsa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalarn upaya 

rnengarnankan dan rnengarnalkan Pancasila dan UUD 1945. Kefiga, 



tugas rnanajer publik, yaitu tugas rnenggerakkan partisipasi rnasyarakat, 

rnernbirnbing, dan rnernbina kehidupan rnasyarakat untuk ikut secara aktif 

dalarn pembangunan. Keempat, tugas pernerintah berdasarkan peraturan- 

perundang-undangan yang ditugaskan kepada aparatur, dan tugas-tugas 

lainnya. 

Narnun dernikian perhatian tersebut disadari belurn optimal karena 

banyak faktor yang rnernpengaruhinya, baik secara internal rnaupun 

eksternal. Secara internal rnisalnya adalah surnberdaya pegawai yang 

berlatar-belakang pendidikan dasar pertanian dan kehutanan jurnlahnya 

relatif masih kurang serta banyak yang belurn rnernenuhi persyaratan 

adrninistrasi seperti golongan ruang sehingga belurn dapat diberikan 

posisi struktural, sedangkan secara eksternal rnasih belurn arnannya 

tatanan politik dan kearnanan daerah. 

Terbatasnya surnberdaya rnanusia yang rnemiliki latar belakang 

pendidikan yang sesuai dengan tuntutan jabatan yang diternpati saat ini 

merupakan kendala dalarn hubungan kerja baik secara vertikal, horizontal 

dan diagonal. Kendala lain adalah sulitnya rnenyatukan persepsi terhadap 

suatu rnasalah dalam pekerjaan sehingga sukar diperoleh solusi yang 

optimal. Kondisi ini pada gilirannya dapat rnengharnbat pFoses 

peningkatan kinerja aparatur dan organisasi serta akan sulit rnewujudkan 

visi dan rnisi yang telah ditetapkan. 

Selain itu rnasih terdapat kelemahan dalarn proses perencanaan 

pengernbangan surnberdaya rnanusia yang telah ada. Pengembangan 

surnberdaya rnanusia terutarna untuk rneningkatkan pengetahuan dan 



keterarnpilan serta wawasan aparatur belurn terstruktur dengan baik dan 

rnasih terlihat belurn adanya kesesuaian antara latar belakang dan jenjang 

pendidikan dengan bidang tugas yang diernban. Kondisi ini secara 

langsung dapat rnernpengaruhi motivasi aparatur terutarna bagi yang 

rnernenuhi kriteria, narnun rnasih kurang diberi kesernpatan secara 

proposional. Bila kondisi ini tidak terbenahi rnakg surnberdaya rnanusia 

yang berpotensi untuk dapat dikernbangkan agar rneraih prestasi kerja 

dan rnenunjukkan kornpetensinya bagi peningkatan kinerja organisasi 

tidak dapat dirnanfaatkan secara optimal. 

Salah satu alternatif dalarn upaya rneningkatkan kinerja aparatur 

adalah dengan rneningkatkan rnotivasi kerjanya. Motivasi aparatur dapat 

ditingkatkan rnelalui berbagai cara apabila faktor-faktor rnotivasi yang 

berpengaruh pada aparatur dapat diidentifikasi, kernudian dianalisis 

hubungannya dengan kinerja. Berdasarkan kedua ha1 tersebut, 

selanjutnya dapat dirurnuskan program pengembangan kinerja dengan 

rnernanfaatkan faktor-faktor rnotivasi tersebut. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian perihal analisis rnotivasi dalarn upaya peningkatan 

kinerja aparatur pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sabang. 

1.2. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelurnnya, 

rnaka perrnasalahan di Distanhut Kota Sabang tersebut dinyatakan 

kedalarn rurnusan rnasalah, yaitu : 



a. Faktor-faktor motivasi apa saja yang berkorelasi terhadap kinerja 

aparatur Distanhut Kota Sabang ? 

b. Adakah pengaruh faktor-faktor motivasi yang berkorelasi terhadap 

kinerja aparatur Distanhut Kota Sabang ? 

c. Bagaimana program pengembangan kinerja bagi aparatur pada 

Distanhut Kota Sabang ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

a. Mengidentifikasi faktor-faktor motivasi yang berkorelasi terhadap 

kinerja aparatur Distanhut Kota Sabang, 

b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kenerja aparatur 

Distanhut Kota Sabang. 

c. Merumuskan program pengembangan kinerja bagi aparatur pada 

Distanhut Kota Sabang yang perlu mendapat prioritas. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat 

umum, khususnya memberikan manfaat bagi Distanhut Kota Sabang 

maupun bagi penulis. Manfaat bagi Distanhut adalah sebagai bahan 

informasi yang dapat dijadikan bahan rnasukan dan pertimbangan dalam 

rangka peningkatan motivasi dan partisipasi aparatur dalam upaya 

meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang 

Pertanian dan Kehutanan. 



meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang 

Pertanian dan Kehutanan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya dibatasi pada aparatur Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kota Sabang yang berstatus pegawai negeri. Fokus 

pengkajian ditekankan pada faktor-faktor motivasi yang berpengaruh pada 

aparatur yang merupakan salah satu penentu peningkatan kinerja pada 

masing-masing eselon Ill, IV dan staf. Khusus untuk eselon II yaitu Kepala 

Dinas dijadikan sebagai sumber informasi (nara sumber) pembanding 

terhadap informasi dari eselon yang lebih rendah. 




