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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak

bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai contoh dapat dilihat pada proses

kelahiran seorang bayi, ketika seorang bayi lahir ia akan menangis karena

menghadapi situasi yang sangat berbeda ketika masih berada dalam kandungan.

Jeritan bayi tersebut membutuhkan pelayanan dan pengawasan khusus dari

ibunya, bayi tersebut akan berhasil berhenti menangis dan akan sebaliknya ia akan

tersenyum bahagia. Proses kelahiran ini menunjukkan bahwa pelayanan dan

pengawasan yang baik dari seorang ibu sangatlah diperlukan. Tidak jauh berebda

dengan masyarakat, mereka selalu ingin mendapatlkan pelayanan yang baik dan

berkualitas dari siapapun atau penyedia layanan.

Salah satu fungsi pemerintah yang utama dalam menyelenggarakan

pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen

pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif,

berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu

melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus

profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang

dilayani.
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Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara

terus-menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan

berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun

untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan

sikap pengabdian terhadap masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah sebagai

pelayanan publik harus lebih mampu untuk memberikan pelayanan yang

maksimal kepada rakyat. Sehingga kontribusi bagi perkembangan adalaha

terciptanya rasa kepercayaan kepada pemerintah akan meningkat. Tetapi apabila

pelayanan tersebut tidak pernah didapatkan maka berbagai macam sifat buruk

masyarakat terhadap pemerintah tidak dapat dibendung. Hal ini juga dikarenakan

kurangnya pengawasan oleh atasan terhadap pegawai itu sendiri, semakin

kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan, semakin banyak kerja dan

tugas pegawai yang akan terbengkalai begitu saja, tetapi sebaliknya jika

pengawasan sering dilakukan oleh atasan terhadap pegawai nya, maka tugas yang

diberikan akan sesuai dengan hasil yang memang harus didapatkan.

Dalam era pembangunan nasional peranan manusia selaku aparatur negara

semakin dirasakan kehadirannya. Seluruh keluaran organisasi-organisasi

tergantung dari prakarsa dan karya manusia, sehingga hampir setiap masalah

pegawai serta paratur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan

program. Oleh karenannya faktor manusia sebagai aparatur harus ditingkatkan

semangat pengabdainnya, keterampilan dan kecakapannya, disiplin kerjanya yang

keseluruhannya akan meningkatkan kewibaan pemerintah.
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Namun disisi lain, betapapun ahli dan keterampilan pegawai apabila

pengelolaan tidak teratur dan sistematik maka pendayagunaannya tidak akan

optimal, begitu pula sebaliknya bila pengelollan diatur dan sistematik namun

seorang pegawai tidak memiliki keahlian dan keterampilan pendayagunaan tidak

akan optimal. Oleh sebab itu antara keahlian dan keterampilan pegawai dalam

pengelolaan yang teratur dan sistematik untuk mengahsilkan pendayagunaan yang

optimal haruslah sejalan dan seimbang.

Di kalangan masyarakat masih terdapat keluhan berbagai pelayanan

pemerintah (birokrasi) bahkan masyarakat mengatakan kalau bisa dipermudah

mengapa harus dipersulit dan bila ada pilihan lain untuk mendapatkan KTP selain

dari Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan, maka saya akan memilih ke

Supermarket karena disana pegawainya ramah, suka senyum, menanyakan apa

yang dapat dibantu. Sebaliknya kalau anggota warga masyarakat ke kantor

Kelurahan atau Kecamatan sangat paradoksal dengan apa yang terjadi di

supermarket untuk mendapatkan pelayanan, Zanapiha (1999).

Selama ini seperti yang diketahui oleh Moestopadidjaja (1997) bahwa

pelayanan publik oleh birokrasi cenderung dipersulit, prosedur berbelit belit,

rendahnya ketidakpastian waktu pelayanan. Gejala ini oleh Bryant dan white

(1987) sebagai suatu gejala ketidakmampuan administartif, umumnya terjadi di

Negara-negara yang sedang berkembang.

Lembaga Teknis Daerah secara organisasi pemerintahan berbentuk badan,

kantor dan rumah sakit, dimana dialam struktur organisasinya lembaga teknis

yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan dan eselon II, yang berbentuk
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kantor dipimpin oleh kepala kantor setara eselon III, dan yang berbentuk rumah

sakit dipimpin oleh direktur ditambah dengan staff yang sebagian besar terdiri

dari pegawai negeri sipil dan sebagian lagi tenaga kerja kontrak khusus untuk

staff. Keberhasilan pembangunan daerah akan sangat ditentukan oleh proses

Manajemen Sumber Daya Manusia atau setara khusus dengan manajemen

kepegawaian, salah satunya dengan sistem penilaian kinerja yang efektif. Kinerja

yang efektif bisa diukur dari lancar dan baiknya sistem pengawasan yang

diberlakukan guna memantau pekerjaan yang sedang dilakukan. Karena apabila

pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang

ditetapkan, maka pekerjaan yang dibuat tidak akan menghasilkan hasil yang baik

dan memuaskan.

Salah satu instansi pemerintahan yang perlu di awasi adalah Dinas Tenaga

Kerja agar terciptanya pegawai yang bisa menjalankan tugas sesuai dengan porsi

kemampuan dan keahlian yang mereka miliki dan akhirnya bisa mencapai tujuan

instansi yang baik dan efektif sesuai dengan  aturan yang berlaku. Karena dilihat

dari fenomena yang terjadi seperti penyelesaian tugas/pekerjaan yang terkadang

tidak selesai sesuai target atau waktu yang ditentukan, masih banyak pegawai

yang kurang mengerti dan tidak menjalankan tugas masing-masing, dalam arti

masih banyak pegawai yang lalai dan tidak sesuai dengan jam kerja yang

ditetapkan, pada saat jam kerja masih ada pegawai yang terlihat santai ataupun

tidak berada di tempat, kurangnya kepuasan kerja pegawai terhadap penggunaan

dan pengadaan peralatan kantor yang dapat mendukung dalam melaksa nakan

pekerjaannya contoh dalam kasus ini ialah pada pembuatan Kartu AK / 1 atau
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kartu pencari kerja, pada pembuatan kartu ini seharusnya hanya memerlukan

waktu sekitar 20 menit, tetapi karna Kepala Bidang , Kepala Seksi dan Sekretaris

Seksi yang serentak tidak ada dikantor, maka pembuatan kartu pun bisa selesai

dengan hitungan hari.Tidak terlalu bisa menyelesaikan berbagai tugas, contoh

pada sebagian pegawai yang tidak bisa dan tidak menguasai beberapa pogram,

seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Padahal kedua program ini tidak

bisa terlepas dari ruang lingkup pekerjaan khususnya di Dinas tenaga Kerja

Kabupaten Karimun. Dan juga sering sekali terjadi tugas yang banyak

terbengkalai, tidak sedikit waktu yang digunakan dengan kegiatan yang tidak ada

hasil. Dari penyimpangan-penyimpangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas sangat kurang atau bahkan sangat

jarang sekali, dan juga koordinasi antara atasan dan bawahan pun dinilai kurang.

Padahal dengan adanya pengawasan yang rutin, maka dapat mengurangi

penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi.

Pekerjaan yang sesuai prosedur dapat memenuhi dan sangat ampuh dalam

mencapai tujuan, salah satunya dengan bentuk pengawasan dari atasan kepada

bawahannya. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen starategi yang

sangat penting dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu

organisasi, dalam pelaksanaan kegiatan satuan organisasi maka setiap atasan

memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya, dalam

menjalankan fungsi pengawasan agar fungsi tersebut berjalan dengan baik maka

perlu adanya efektifitas kerja yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
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Pengawasan juga merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat

pemerintah disetiap instansi dan satuan organisasi dalam meningkatkan mutu

kerja dalam lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan Instansi/ organsisasi

dapat tercapai secara efektif. Para pemimpin atau manajer serta kepala dinas

disuatu instansi pemerintah sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk

atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering para pemimpin atau manajer

tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga organisasi atau

instansi mengahadapi krisis yang serius.

Penyelenggaraan pemerintah sebagai suatu fenomena  budaya akan selalu

mencerminkan sistem nilai yang khas dari kehidupan suatu masyarakat atau pada

suatu masyarakat atau pada suatu bangsa. Bagi negara kita sistem nilai itu tidak

lain adalah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengawasan mencakup

upaya pemeriksaan apakah semua kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang

dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan dalam

pelaksanaan pekerjaan agar dapat dihindari kejadian-kejadaian dan

penyimpangan–penyimpangan di kemudian hari. Secara sederhana pengawasan

adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi tercapai

tanpa ada penyimpangan yang berarti yang didalamnya tercakup juga fungsi

pengawasan.

Fungsi pengawasan ini merupakan tanggung jawab yang tidak dapat

dipisahkan dari kepemimpinan.Pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini

sangat beraneka ragam, yang memerlukan pengawasan dari pimpinan atau atasan
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agar tugas-tugas di bidang pembangunan maupun pemerintahan dapat

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan program kerja.

Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi dan menjelaskan fenomena

efektifitas kerja pegawai pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten karimun.

Dinas Tenaga Kerja memiliki wewenang untuk membantu bupati dalam

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja.

Adapun tugas Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Karimun adalah:

1. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan ruang lingkup bidang

tugasnya

2. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugasnya

3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka dapat dibandingkan dengan

kinerja pegawai pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun yang

hingga saat ini masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan

yang kurang memuaskan, disiplin pegawai, sikap pegawai, pengawasan yang

mestinya rutin, penguasaan tugas-tugas pemerintah, dan hal lainnya. Sebagai

gambaran umum dari kondisi-kondisi diatas dapat dilihat dari salah satu indikator

pada data Absensi pegawai kantor Dinas tenaga Kerja Kabupaten Karimun yang

berjumlah 46 orang pada Tahun 2013 sebagai berikut :
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Tabel 1.1 Absensi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun

2013

No Bulan Jumlah
Hari

Kerja

Absensi Jumlah

AbsensiSakit Izin TK

1 Januari 46 21 9 14 8 31

2 Februari 46 20 10 4 9 23

3 Maret 46 19 0 13 6 19

4 April 46 22 2 17 6 25

5 Mei 46 23 8 15 7 30

6 Juni 46 14 15 9 8 32

7 Juli 46 23 0 16 5 21

8 Agustus 46 20 6 10 4 20

Sumber : Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih ada pegawai yang

absensinya belum optimal. Pada bulan januari 2013 ditemukan sebanyak 9 orang

tidak masuk kantor dengan alasan yang tidak jelas dan 17 orang pegawai

menyatakan izin pada bulan april 2013. Tingkat kehadiran pegawai pada kantor

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun masih dikategorikan belum optimal,

dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasannya pegawai dalam

melaksakan tugas belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, yang mana

kehadiran merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam peningkatan kinerja

dalam suatu instansi. Pada kondisi ini diasumsikan bahwa disiplin pegawai dan

sikap pegawai dalam melaksanakan tugas dan program pemerintahan kurang
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maksimal, pengawasan yang kurang baik dan tidak rutin akan mengakibatkan

semakin rendahnya tingkat kedisiplinan dan tingkat efektifitas kerja tersebut.

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengawasan Terhadap

Efektifitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Karimun”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang

akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan di Kantor Dinas teanga Kerja

Kabupaten Karimun?

2. Bagaimana efektifitas kerja pegawai pada Kantor Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Karimun?

3. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap efektifitas kerja pegawai pada

Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan di Kantor Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Karimun.

2. Untuk mengetahui efektiftas kerja pegawai di Kantor Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Karimun.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap efektiftas kerja pegawai

di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun.
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1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan

manfaat sebagai berikut :

1. Bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Karimun khusunya pada kantor

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun terkait dalam hal pengawasan

dan efektifitas kerja pegawai.

2. Sebagai bahan untuk menambah wawasan cakrawala dan perbandingan

bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang

sama.

3. Memberi masukan kepada yang membaca dalam rangka pengembangan

ilmu-ilmu sosial khusunya ilmu Administrasi Negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka dalam penulisan skripsi ini penulis

kelompokkan kedalam 6 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumuan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam Bab ini akan dikemukakan teori-teori yang melandasi

skripsi ini yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang

kemudian menghasilkan hipotesa.



11

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, populasi dan

sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan

analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kondisi geografis,

gambaran umum wilayah dan struktur organisasi kantor Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Karimun.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas hasil dari penelitian yang

mencakup pengaruh pengawasan terhadap efektifitas kerja

pegawai pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan

dalam penelitian ini.


