
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pekerjaan merupakan suatu yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh sebab itu,

di dalam memilih pekerjaan, apakah di kantor-kantor pemerintah atau di instansi

terkait, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Di Indonesia pada

umumnya sering terjadi dalam pemilihan atau penempatan pekerjaan,

pertimbangan-pertimbangan tersebut di abaikan, karena kurang mengerti peranan

faktor-faktor tersebut bagi prestasi kerja, atau mungkin juga terpaksa di abaikan,

karena faktor situasi yang memaksa, misalnya karena sukar mencari pekerjaan

dengan kondisi apa saja. Dalam hubungan ini ada beberapa pemikiran yang harus

dipertanyakan disaat kita mencari atau memilih pekerjaan. Pemikiran itu antara

lain pemikiran tentang faktor-faktor nama dan reputasi instansi, tipe pekerjaan,

rasa aman, kondisi tempat kerja dan teman sekerja.

Penempatan jabatan PNS secara jelas diatur pada UU No.43 Tahun 1999

tentang perubahan atas UU RI No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok

kepegawaian serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000 Tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Dalam pasal 17

undang-undang tersebut disebutkan bahwa penempatan jabatan PNS didasarkan

pada prinsip professionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan

jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut serta syarat objektif lain

tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, rasa tau golongan.
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Lebih lanjut dapat dalam Undang-undang Kepegawaian RI No. 43 tahun

1999 tentang kepegawaian telah dijelaskan untuk mewujudkan penyelenggaraan

tugas pemerintah dan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang

profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang

dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan karir yang menitik beratkan

pada sistem prestasi kerja. Kemudian pengembangan sumber daya manusia dalam

hal ketenagakerjaan juga merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan.

Oleh karena itu, setiap tenaga kerja perlu mendapatkan suatu posisi kerja atau

penempatan jabatan berdasarkan kemampuannya seperti pendidikan, keahlian dan

pengalaman.

Penjelasan di atas, juga diperkuatan oleh Sabda Nabi Muhammad SAW

yang artinya, ”Apabila suatu pekerjaan diberikan pada seorang yang bukan

ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. Maksudnya jika menginginkan hasil

kerja yang optimal, efektif dan efisien dari seorang personil maka tempatkanlah

dia pada jabatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan

keahlian serta potensi pribadi yang dimilikinya. (The right man in the right place,

the right man in the right job).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam

penempatan jabatan pekerjaan seseorang hendaklah berdasarkan prestasinya,

kemampuannya sehingga hasil pekerjaan akan sesuai dengan harapan dan

rencana. Akan tetapi dewasa ini khususnya bangsa Indonesia yang merupakan

salah satu negara besar di dunia sering kali terlihat bahwa dalam penempatan

jabatan Pegawai Negeri Sipil bukanlah berdasarkan prestasi, keahlian, tanggung
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jawabnya, akan tetapi penempatan jabatan dilakukan berdasarkan banyaknya

koneksi bahkan uang yang dimiliki seseorang, praktek ini terjadi baik ditingkat

pusat maupun tingkat daerah. Akibatnya prestasi kerja pemerintah diukur dengan

nilai rupiah, semakin banyak uang yang mengalir maka akan semakin banyak

pekerjaan yang dilakukan, dan semakin sedikit uang yang mengalir, akan semakin

sedikit pula pekerjaannya.

Selain dampak di atas, pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural

sering tidak sesuai dengan teori, pada hal untuk merekrut seorang pegawai harus

melalui proses rekrutmen, promosi dan pengembangan karier, misalnya

bertanggung jawab serta memiliki keahlian Edy Sutrisno (2009: 157). Hal inilah

yang sering menimbulkan masalah kepegawaian antara lain rasa tidak senang

dengan pejabat yang diangkat karena merasa pengangkatan tersebut tidak adil.

Rasa tidak senang ini sering kali berakibat pada menurunnya tingkat kerja sama

dengan pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya pekerjaan yang menjadi

tanggung jawab bersama menjadi kurang baik hasilnya. Selain itu sering ada rasa

kurang puas dari pegawai yang lain yang akhirnya berakibat pada menurunnya

prestasi kerja pegawai.

Berdasarkan data peneliti peroleh bahwa pegawai yang ada pada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 47 orang.  Lebih jelas

dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 1.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawian
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No
Pangkat Pendidikan Jabatan Jumlah Persentase

1 Pembina
Tk. I

S2 Magister
Man.
Pembangunan
Daerah

Kepala Badan 1 Orang 2,13%

2 Pembina S1 Ilmu
Hukum

Sekretaris Badan
Kabid.
Adm.Kepegawaian
Dan Pembinaan
Pegawai

2 Orang 4,25%

3 Penata
Tk. I

S2 Magister
Adm.
dan
Pengem.SDM
S1 Manajemen

S1 IP
S1 Adm.
Negara

Kabid. Mutasi dan
Pengemb. Karir
Pegawai
Kabid. Formasi dan
Pensiun Pegawai
Kabid. Diklat
Kasubbid Pensiun
Pegawai
Kasubbid Adm.
Kepegawaian

6 Orang 12,77%

4 Penata S1 Adm. Niaga

S1 Manajemen

S1 Psikologi

S1 Adm.
Negara

D3 Penilik
Kesehatan

Kasubbid Adm.
Kepegawaian
Kasuubbid Mutasi
Pegawai
Kasubbag Keuangan
dan
Perlengkapan
Kasubbid
Pelaksanaan
Diklat
Kasubbid Pembinaan
dan
Kesejahteraan
Pegawai
Kasubbag
Perencanaan dan
Pengendalian
Kasubbid
Perencanaan Diklat

7 Orang 14,89%
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5 Penata
Muda
Tk. I

S2 Magister
Eko.
Pembangunan
S2 Magister
Psikologi
S1 Manajemen

Analisis
Kepegawaian

Psikolog
Fungsional Umum

4 Orang 8,51%

6 Penata
Muda

S1 Manajemen

S1 Akuntansi

S1 T.
Informatika

Fungsional Umum
Perencanaan
Kegiatan
Pengadministrasian
Umum
Penggerak SDM
Verifikatur Keuangan
Penata Lap.
Keuangan
Pranata Komputer

8 Orang 17,02%

7 Pengatur
Tk. I

D3 Manajemen

D1 Komputer

SMA

Fungsional Umum 3 Orang 6,38%

8 Pengatur
Muda
Tk.I

SMA Fungsional Umum

Pengadministrasian
Umum

7 Orang 14,89%

9 Pengatur
Muda

SMA Pengadministrasian
Umum

Operator Komputer

6 Orang 12,76%

10 Juru SMP Pengadministrasian
Umum

1 Orang 2,13%

11 Juru
Muda
Tk. I

SD Pengadministrasian
Umum

1 Orang 2,13%

Sumber : Kantor BKD, 2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian

antara jabatan yang diemban dengan latar belakang pendidikannya seperti, jabatan
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Sekretaris seharusnya diisi oleh orang yang lulusan Administrasi Negara atau

Manajemen, akan tetapi diisi oleh orang yang pendidikannya Sarjana Hukum.

Kemudian pada jabatan Perlengkapan Kasubbid di jabat oleh orang yang

berpendidikan S.1 Psikologi, kemudian jabatan Kasubbag. Perencanaan dan

pengendalian jabatan oleh orang yang berpendidikan D3 Kesehatan kemudian

masih terdapatnya jabatan-jabatan yang diisi oleh orang yang berpendidikan SMA

dan SMP. Dengan demikian ketidak sesuaian antara latar belakang pendidikan

dengan penempatan jabatan yang diemban dimungkinkan akan mempengaruhi

prestasi kerja pegawai karena pada umumya semakin tinggi pendidikan seseorang,

maka akan semakin banyak pengatahuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai

dengan bidangnya masing-masing. Kemudian apabila latar pendidikan sesuai

dengan jabatan yang diberikan maka akan semakin bagus prestasi kerja pegawai

tersebut.

Lebih lanjut dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa

pegawai BKD diperoleh informasi bahwa sebagian pegawai di kantor BKD

memiliki hasil kerja yang kurang memuaskan seperti tidak tepat waktu

menyelesaikan tugas, kemudian pegawai tidak disiplin hal ini ditunjukkan

adanya sebagian pegawai terlambat datang ke kantor.

Kemudian sebagian pegawai tidak mengetahui secara detail area kerjanya

masing-masing misalnya bagian administrasi tidak mengetahui teknik penyusunan

antara surat masuk dan keluar, kemudian tidak mengerti cara pembuatan nomor

pada surat. tidak memiliki kreatifitas kerja, hal ini terlihat bahwa sebagian
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pegawai bermain game di kantor pada jam kerja seharusnya digunakan untuk

pekerjaan kantor yang dapat menunjangkan pelayanan lebih baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menganalisa sementara

bahwa masih kurangnya prestasi kerja pegawai karena penempatan jabatan yang

diberikan kepada pegawai yang belum tepat sasaran. Oleh sebab itu, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Penempatan

Jabatan Terhadap Prestasi Kerja Pada Badan Kepegawaian Daerah

Indragiri Hilir

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti

merumuskan masalah dalam penelitian ini ialah: Bagaimana Pengaruh

Penempatan Jabatan Terhadap Prestasi Kerja Pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang akan dicapai dari

tujuan penelitian ini adalah mengetahui;

1. Menganalisis penempatan jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Menganalisis prestasi kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir.

3. Pengaruh penempatan jabatan tehadap prestasi kerja pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat  Penelitian
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Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya pada pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam hal

penempatan jabatan.

2. Membantu menciptakan komitmen kerja pegawai  dengan mendorong

peningkatan kerja yang menguntungkan organisasi

3. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama

dalam sistem penempatan jabatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penulisan ini maka penulis membagi

dalam VI Bab. Dimana setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I :  PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian serata Sistematika Penulisan

BAB II :  LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian tentang teoriyang berkaitan dengan

objek pembahasan, yang diperoleh dari telaah pustaka, hipotesa

serta variable penelitian yang akan diuraikan pada akhir bab ini.
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BAB III :  METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian,

populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, teknik

pengumpulan data, jenis dan sumber data dan teknik analisa data.

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas sejarah singkat dan karakteristik instansi,

aktifitas atau ruang lingkup instansi, struktur organisasi serta

mekanisme kerja atau uraian tugas pada instansi

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang identitas responden, tingkat

pendidikan, usia responden dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB VI :  PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.


