\I \\ Ut-\IE\
T'\II'I,IRSIT{\ R} \T,hI I I

I'ROGR.T}I }I,I(;IST}-R

Thekllmiah
furnal

Ruvhw
Manaiemen

, Prof. Lizar Alfansi,

Penanggung.jawab

SE., MBA., Ph.D.

Ketua Dewan Redaksi

Dr.

Sekretaris Dewan Redaksi

Sugeng Susetyo, S.E., M.Si

Slamet Widodo, MS

Dewan Redaksir
1. Prof.

Dr. Firmansyah

2.

Prof. Dr. Darwin Sitompul

3.

Prof. Dr. Yasri

4. Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M.

5. Dr. Ridrv".r Nurazi, SE., M.Sc., Ak.
6. Dr. Fahrudin

Js Pareke, S.E.,

7. Dr. Effed Darta
8.

M.Si.

Hadi, S.E., M.B.A.

Dr. \VillyAbdillah, S.E., M.Sc

Staf Pelaksanat

1. Berto Usman, S.E., M.Sc.
Z, Karona Cahya Susena, S.E., M.M.

1jy.$I$q9.r+.;gra.Vigirtiiii,if;i.'i'i',stqi(,I+j{'rri.'r.':..:
.i : i:,i:::i:: . :iii-. ii:::: : ::::; : i ; i

rj.

:.:.: ri:1 . ::r

iJ;

,t:

ii
ii
$t

$l
si

SEMUA TULISAN YANG ADA DALAM JLRN AL P*-ELITL.T:i BLK{}{ }TRLPAI(AN
CERMINAN SIKAP DAN ^{TAU PNDAPAT DE[I-A\. REDAKSI
TAD{c,GUNGIAwAB Ir'ERHADAp ISI DA}i Af,Au AKIBAT DARI TL-IJSA}i rErAP

TERLstaK P.IDA Pnrants

{,,,,,,
,, . . :':'.'.':':'."'.. ''::'-" ".-'
.{yjrht\&x.ttffii.tiii.Eti:trdx.ir:r:"!i.t-.!i:r,j:i;t.i..::::....

,1-,:,...i.,..

IHH

ffrE hFut
L*fr
Fohtrltos Ehoruri [Iffi
L.E Ehfr
ll. W"R fuprttrrsr ttffil
Tshorgril
hogrqm Porcorcriru

..i:r.*.rrri:;i!

Yhe Ma

er RevEew

Iurnal llmiah Manaiemen

"lwilil$f$lluuuililBll
Nomor 1, APil ?OLL
Volume 10,

F; :

-:

asan Kerja KarYawan

ilS--jr Kasus Oesirlpti{ Kualitar.if Pada Biro Administrasi
Fs.' at Sekretaris Daerah Frovinsi Bengkulu)
.\.;:a,4hyi

Keseiahteraan

r,'a-:er Widodo

x* I{'anono

I:-:a^rh

Upaya, Kemarnpuan, Dan Persepsi Peran Terhadap

Kineria

16

-

28

:

i.;-:

Andr*a'ni
\'{ frdwan Nunzi

";-::qntm
'

i\l),tDt;t\

i :-i-asi Kerja Pegawai
: -ii Deskriptif Kualitati{

,
J-.4

pada Badan PerenF4{E}q{!

np(rnan

Etj{J
LJ - OI

Daerah

:*

: rpaten Bengkulu Utara)
b{L;lup
;;-::ct llridodo
-'-.za l{urni

r .:

-,:

Motivasi 'Ierhadap
iaruh Perilaku Pimpinan, Kemafirpuan Individu' Dan

:i8

-

.;0

Pegawai Balai Pelatihan Kesehatan Propinsi Bengkulu
I; .l{urianto
!;r:sen Nuazi
;ramsul Baclri
,, -.-=.1,

. ..-:iisis Variabel Yane Mcmpengaruhi

.
:,

-,,,',.i:i-., 1)1

*l:rr,,;

il'{1.'i.

Divitlen l)avout Ratio lrada Industri

ii - ij4

ii:''!ii:lqit'

Mallnna
'..-':talurlip
t

.

.'-,r'tnn-y

-1u., ,Sulits* Kanarslua

.-il3SanKer!alregar*-ai KanloriJalai 1({Jns,-:lt'lsls:ittt-'':i.il'i!"lAt'rrn(KSilAi
:-cpinsi Bengkulu

!!cnr Mania
it irman Rxyid
i,-geng Susetyo

rir - i

i

tt!i[ilF!-,!uTr,sllr

t\ilz:

MOTIVASI KERJA PEGAWAI
lil,ryi,r. piif Kualitatif pada Badan Perencanaan Pembangumam
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara)

iLna

rCaL :ar[*-

asi

3lm
saE ie:ln

Masrup

)rgan-s;afr

Slamet Widodo dan Trisna Murni
' 1:.tesrsrva Progrom Pascasariana Magister Monaiemen
Fakultas Ekonomi Universitos Bengkulu

*r

irulu. !
rmbenral

n L'e:ll*
kega:ar
rn dengzn
rru Untur
Propi:u;L

keria

larg

elesai riar'.
I mem2ng

ABSTRACT

* rs* :rq.::;': of this study was to describe the motivation of employees working on the
,,iriririr,iii,rxrr: .:;nent: 1) basic/physiological needs of employees; 2) the need for security
.' *r--:.:i'ess; 3J social needs of employees;4) the need for employee appreciation;
rn* I ,'*-: -::don needs of employees. This research used descriptive qualitative method.
:,,. ---,: research is purposive sampling while the data collecting done through
;rinu r*:x,::-.'aion, and documentation. Finally, the data analysis techniques used a
inr:--'ie analysis. The results of this analysis show th4: 1) trends towards the
ullltlrrrl1,,r,-*

r

yakarta.

:

:.1*..:lphysiological needs of employess, either in family or in the office in general
: :: r:,eet the existing capabilities. Nevertheless, the food needs ini BAPPEDA is not
are still not being
- ;-.mpliance with the security and safety needs of employees
goods
employees have
of
t;*::aiiy the needs or working comfort and security
:.:e' 3l the fulfillment of employess social needs have been relatively fulfilled but
,* .=p-u"d; 4) fulfillment of needs for appreciating employess are still unmet; and
"" rr,:. i::-ralization needs of employess are relatively satisfied.
r! : iv'ation, Employee, Work

PT Indeks,

:::-ciptanl,a keberhasilan otonomi/pemerintahan daerah, program pemlrangunan
-: :ilindasi proses perencanaan pemlrangunan daerah yang matang' Dimana
., ::rnbangunan daerah ini merupakan suatu kesafuan dalam sistem perencanaan
Nomor 25 Tailun 2004 tenung
,u, " ... ..asioirjl. FIai ini didasarkan pada Undang-lJiidang
pembangunan
Nasional. Kondisi ini dimaksudkan agar perencanaan
r-.:.:anaan
:" -:: daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebiiakan perencanaan
,,:;*-::.r dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi. Fungsi inilah merupakan salah
,-*,-: :ckok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDAJ
Sengkulu Utara.
,::-, k-enyataan dalam kehidupan organsisasi bahwa seorang pimpinan memainkan
::-g amit penting, akan tetapi faktor semangat dan motivasi para karyawan/pegawai
" -,- ienring. X*t
organisasi ditentukan oleh hasil kerja yang dilakukan para
"it.,usilan
-:i.t,.v.li. lier;rang pirlpinan naills ili.iillL)Li l;itrtr,ipiakan SUasaila yang kondUsii
' -: cukup p*.tratiiri, memberikan penghargaan terhadap prestasi keria, menialin
pegawai.
,, .
''ang baik derrgan seiuruh
*.r-rnlnh Kahupaten Be*gkulu Utarli dalar:r hal !ni Badan Perer:canaan Pembangunan
: :PPEDAJ Kabupaten Bengkulu [.ltera melakukan herbagai upaya unfuk rneningkatkan
: : - motivisi kerja pegawai agar mau dan mampu melaksanakan tugas-ttlgas ;'ang

i

tanggung iawabnya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

seorang

(studi Deskriptif Kualitatif pada

Badan Perencanaan pembangunan Daerah

rrr:;:rf::;ff;r::fl::r:;

individu/pegawai, baik kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan,
dan

kebutuhan-kebutuhan individu Iainnya.
RI'MUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut
dapat dirumuskan masalah
di Badan perencanaan
Pernbangunan D ae rah (BAp pE DA) kabupaten Bengkur u rJ
tara?',

dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Motivasi Kerja pegawai
TINJAUAN TITERATUR

Pengertian Motivasi
Menurut H3sjluan (2008:92) motivasi berasal dari kata lattn "MovERE,
yangberarti
"D0RoNGAN atau DAYA PENGGEMK'. Motivasi mempersoalkan
bagaimana caraya rnendorong
gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan
memberikan semua kemampuan
dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
|enis-ienis motivasi menurut Hasibuan lzdoe : 99J adalah motivasi positif (insentif
positif);
manajer memotivasi bawahan dengan memberikan tr"oiatr
kepada *urut yang berprestasi
baih dan motivasi negatif (insentif negati0; manajer .u*oai*rrri
"
bawahan dengan
memberikan
ancaman hukuman kepada mereka yang pekeriaan dan p.urt
riryr];;g
baik (prestasi
rendah) dari standar yang telah ditetapt n. ru"iode-metode yrng
digrnat<an aatam motivasi
adalah metode motivasi langsung (Diiect Motivation) dan
motivasi tiaak langsung (lndirect
Motivation).

Teori Motivasi
Pengelompokkan/klasifikasi teori-teori motivasi
fHasibuan, 2008:103] ada 2 fduaJ
kelompokyaitu:
L. Teori Kepuasan (ContentTheory);
Menurut Hasibuan [2008:103) menyatakan teori ini mendasarkan
pendekatannya atas
faktor'falitor kebutuhan dan- kepuasan individu yang menyebabkan
bertindak dan
berperilaku dengan cara tertentu.
2. Teori Proses fprocess Theory).
Menurut Hasibuan (2008:116] menyatakan teori motivasi proses
ini pada dasarnya
berusaha untuk menjawab pertanyaan "bagaiman: menguatkan,
mengarahkan,
memelihara dan menghentikan perilaku individu","agar setiap
inaividu bekerja giat sesuai
dengan keinginan manaier. Teori motivasi p.r!u, ini
dikenal atas teori harapan
{Expectanry Theory); teori keadilan {Equity Theory);dan teori pengukuha n
{Reinforchement
Theory).

Kerangka Analisis
Kerangka Analisis dalam peneritian ini adarah sebagai berikut
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1. Kebutuhanfisiologis;
2" Kebutuhan keamanan dan keselamatan;
3. Kebutuhan Sosial;
4. Kebutuhan atas penghargaan diri;
5. Kebutuhan aktualisasi diri.
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Gambar 1. Kerangka Analisis
fiTryilffitJTlAN DAN PEMBAHASAN
-rr

harapan

rchement

pegawai di BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Utara

dilakukan, karakteristik pegawai di BAPPEDA
berikut :
nrnmrr*- I" -:iulu Utara adalah sebagai
yang dimiliki oleh q:g?*"i IIPPEDA, jtligf,'
Iruiily":, i : :-::n ringkat pendidikan iormal
D3 sebesar 5'450/a'
nn*Sr"tu?. adala-h berpendidikan SLTA 16,36s/o, berpendidikan
t"b_.-:,:1111
Pasca
r*,* r;.i Sariana [S-1J iebes ar 65,450/o dan berpendidikan
ladana
bahwa pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
-iiii,rji r=enuniukkan
ffi + r-::upaten nengtulu Utara iiUn"t dari tingkat pendidikan formal sudah T:illI
,,,;*;; rrlrrusia yang-memadai dan sesuai dengan teori yang ada diharapkan pegawai
t,;uin,-,

ruuu

.:s

.

pengumpulan data

:*':.:.iki motivasi kerja

yang

yang tinggt.

pegawai berdaiarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa Badan
Utara sebagian besar
-:- ?embangunan Daerah (BAPPdDA) Kabupaten Bengkulu
-.r-.:is kelamin pria [65,450loJ dan berjenis keiamin wanita (34,55o/o)' Hal ini

,nul,:*Lrt3:istik

,..,

dasarnya
garahkan,
iat sesuai

I(IBIA

- :ahwa komposisi lenis kelamin pria lebih dominan dibandingkan dengan wanita'
trrsuyqu wanita mempunyai kesempatan
L'crB pria
.. :n,
aktifitas baik
melakui<an dKLlllld>
l'r rc maupun
:n Oalam
rialam mglaKuKall

- - ::.am melaksanakanPekerjaan.
berdasarkan rnasa kerja'
,.,* ,.:=:,stik pegawai al gAppEnA Kabupaten Bengkulu Utara
yang ada mempunyai pengalaman keria 0 s/d 5
- "i: oahwa sebagian besar pegawai
6:/110 tahun
r"-- sebesar 49,09o/o,. Sedangkan pugr*"i dengan pengalaman kerja
belum terlalu
masih
iiri. : : I7'0. Hal ini menunjukkar"brh*, mayoritas pegawai BAPPEDA
mempunyai motivasi tinggr dalam
-:,"r irr Pegawai Negeri'Sipit ptlSl
-staf - yrng iihr.rp-t"n
gapFnna, sedangkan yang meniadi pejabat baik
" -:.cisi ini terjidi paia
merupakan pegawai yang sudah cukup lama
: r ,-<ubbid maupun kepala Bidang y213
her-l:Lt:. flengan knndisi i:-:i diharapkan
,,-SLiri rrrai:':r'*.11 kepegarva!ail
. aborasi antar ,*ur*u pJgawai sehingga dapat meningkatkan motivasi keria yang
terlihat
nsiik pegawai di BAI'PHDA Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan umur'
Tahun
40
31
s/d
[40,00Yo] dan
r::rra.sc te rbesar dari pe garr"'ai adalai inten"ai umur
umur 41 sld
intervai
. .:rerval za s/d3t) tahun"[3 2,73o/a).sedangkan pegawai dengan
menunjukkan-sebagrin besar pegawai dalam kondisi
,riiirir- "- :ebesar 23,640/o. Hal ini
.-:.

t[ilti-.',-:

i:

-:s yang relatif

O.*

yang tinggt'
sehingga diharapkan mempunyai motivasi kerja

(studi Deskriptif Ruatitatif pada Badon perencanaan pembansunan
Daerah

rrullXfliti[ifi,::fl::r:;

Deskripsi Data penelitian
Motivasi pemenuhan Kebutuhan Dasar Fisiorogis pegawai
/
Merupakart motivasi yang didasarkan pada p"emenuhan
kebutuhan dasar/fisiologis yang
diperlukan pegawai untuk m empertahankan i."f rrg*"S;n
hidup.
1' Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Dasarf isiologis ne[awai
Berdasarkan perspektif staf
Pernyataan-pernyataan yang disampaikan otJn paia
staf, di bandingkan setelah peneliti
melakukan pengamatan t"lrr"
yenel]iian uertangsung di kanto. frgppgnA Kabupaten
Bengkulu utara, memang benar bahwa di BAPPEDA
irendapat tambahan penghasilan berupa
honor-honor kegiatan/tim. Kebutuhan
-rt"nro-ylng diberikan kepada pegawai hanya
minuman harian berrrpa kopi, teh, serta air putih.
Sedangkan makanan tambahan semacam
snacklkue harian maupun jenis makanan lainnya tidak
ada. Kalau kebutuhan istrahat untuk
pegawai (staf) sudah cukup bahkan lebih dari
.ut
p tergantung pribadi masing-masing.
2' Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar/Fisiotogis - regaviai
Berdasarkan perspektif
Kasubbag/Kasubbid

Atas pernyataan-perxyataan yang disarnpaikan oleh
Kasubbag dan Kasubbid tersebu!
setelah peneliti melakukan pengamatar.ulrrn" penelitian
berlangsung di kantor BAppEDA
Kabupaten Bengkulu utara, me*"ng benar bahwa
di
BAppEbA irendapat tambahan
penghasilan berupa honor-honor kegiitan/tim.
Keburuhan makanan yang diberikan kepada
pegawai hanya minuman harian berupa kopi,
teh, serta air putih. Sedangkan makanan
tambahan semacam snack/kue harian .rrpun jenis
makanan lainnya tidak ada. para
Kasubbag dan Kasubbid melakukan istirahat disela-sela
mereka bekerja. Istirahat dimaksud
berupa membaca
koran ataupun melakukan obroran dengan

pegawai lainnya.
3' Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar/Fisiologis regawai
Berdaslrkan
Sekretaris/Kepala

perspektif
Bidang
Atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan
oleh Kepala Bidang tersebut, setelah peneliti
melakukan pengamatan
peneliian berlangzung di kar;or BAppEDA Kabupaten
-selamJ
Bengkulu utara, memangbenar
bairwa di BAPPEDA irendapattambahan penghasilan
berupa
honor-honor kegiatan/tim. Kebutuhan
;
diberikan kepada pegawai hanya
;;ng
minuman harian berupa kopi, teh, serta air
".rrkputih. iedangkan
makanan tambahan semacam
snack/kue harian maupun jenis makanan lainnya
tidak ada. para Kepala Bidang melakukan
istirahat disela-sela kegiatan mereka. Istirahat di*rr.r*a
bempa *.*ur., koran ataupun
melakukan obrolan dengan pegawai lainnya.

$totivasi Pernenuhan Kebutuhan Keamanan &
Keseramatan pegawai
Menrpakan

kebutuhan akan keamanan dari ancaman yakni
merasa arnan dari ancaman
keceiakaan dan keselamatan dalam melakukan
pufruqr"n.

1' Motivasi Pemenuhan Kebutuhan

z'

Keamanan & Keselamatan pegawai Berdasarkan perspektif

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para
Sta[, di bandingkan setelah peneliti
melakukan pengamatan selama penelitian berlangsung
di kantor BAppEDA Kabupaten
Bengkulu utara, ternyata memang benar bahwa
i"nyrrrnrn
bekerja seperhnya relatif
-rtrJ-,h rttkt,n nr:rf,*1 r,: ...,,..1
i!{r,--;:.,j,l }-,-,ir_ri':;iillg Sii,j*i:;.;,i;: ,.lillin:,i;i;_ii],: .i.t6 a.t_ti:ngall" iXafnUn p:,:fia
Saiail
satu ruangan, penataan meja l-''elum t€rafur dan
ruangan terlalu sempit Kondisi tempat
pa:-kir kendaraan sempraw,ut, tempat parkir
moto!- beium ac1a, sehingga hanyak m*k:r yang
diparkir di tempat parklr para KABID. Tempat
Farkrr v.rng ad:r trdak bisa m€nar'.rrilitg juiniah
kendaraan yang ada.
Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Keamanan & Keselamatan pegawai
Berdasarkan perspekrif
Kasubbag/Kasubbid

Tle Manager Reuiew
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fiqtl*t:
F.r l'::*:
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r.i,-,:-aan-pernyataan yang disampaikan oleh Kasubbag dan Kasubbid tersebut,
di kantor BAPPEDA
i,,rr,lilau',.* :,::=.iri melakukan pengamatan selama penelitian berl;ingsung
.ri-:iengkulu Utara, memang benar bahwa Kenyamanan bekerja sepertinya relatif
uuuiriilr
1xiiliii11r

}s )-a:.:

tf
p€ne.r:

rupa:::
berup:
hani'a
:macalTi

t untul:
rg.

rspelcif
:rsebut,
iPPEDA

nbahan
kepada
akanan

ilr,,L;,,rii.

11*r

I,

i,

ir

,

[\r

rspektif
peneliti
)upaten
berupa
hanya
filacam
akukan
taupun

ncaman

rspektif
peneliti
)upaten
r relatif
:a salal':

tempat

oiliang
jumlah

rspektif

*i:-1.:

:

ng ada.

"'a
,,' ,* r-i :.:-.enuhan
illllt

Kebutuhan Keamanan & Keselamatan Pegawai Berdasarkan Perspektif
l11lr{ll|3erE:j Xepala Bidang
peneliti
,ri;;i,r, rlj,-'.-:r-arn-p.*yrf,an yang disampaikan oleh Kepala Bidang tersebut, setelah
Kabupaten
BAPPEDA
kantor
di
!ir*r.;: pengamatan selimi penelitian berlangsung
sudah cukup'
16nn'4r:::- - iJtara, memang benar bahwa Kenyamanan bekerja sepertinya
ii1q6;1,4a-: {epala Bidang tlrsendiri dan dilengkipi sarana prasarana kerja khusus termasuk
Ir,,

1lnrilllr1r

ri,,rg-. udara [AC[ Kondisi tempat pait<ii kendaraan tidak teratur, tempat parkir
iiiur.*;.-i:: pr.u daniD sudah punut oleh motor pegawai-pegawai yang ada' Hal ini
: I i:i-?:t belum adanya tempat parkir khusus motor'

,,,**

lu,,,,ii,i.

f,rrp61lls;

L Para

naksud

- urlrrtrg/Xasubbid diberikan fasilitas meia dan kursi sendiri' Namun pada salah
-- , - ;::. penataan meja belum teratur dan ruangan terlalu sempil Kondisi tempat
. :- :::aan semprawut, tempat parkir motor belum ada, sehingga banyak motor yang
menampung iumlah
. - : :.mpar pr.ki. para I(AHD. iempat parkir yang ada tidak bisa

,;

rii'

-.. -: prasarana pendukung kerja sudah ada dimasing-masing ruangan dan Masing-

Pe

m en

uhan Kebutuhan Sosial Pegawai

mengetahui kondisi motivasi keria pegawai atas- dasar pemenuhan
::rrnasyarakat (sosial] atau kebutuhan untuk menerima/ bekeriasama dalam

1,,,:.-,:n untuk

r-

,'-"
dgrrri,1lr
lllttrlilriltL1r.:

I "-

-ij

pemenuhan Kebutuhan Sosial Pegawai Berdasarkan Perspektif Staf
.i.:-:n-pernyataan
,,rra
yang disampaikah oleh para Sta[ di bahdingkan setelah peneliti
1',*i.i:-i=n pengamatan- s"L*, penelitian berlangsung di kantor BAPPEDA Kabupaten
pegawai yang
lnmr+i:^-.: Utara, ternyata memang benar bahwa hubungan pertemanan antar
r1.* :.-:lin baik Satu dengan lainnya mudah berhubungan, saling berinteraksi, bercanda
r,iu: :,e:{urau sambil tetap bekeria.
,,,, n, 1 , *;:. pemenuhan Kebutuhan Sosial Pegawai Berdasarkan Perspektif Kasubbag/Kasublid
tersebut'
:* :::nyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kasubbag dan Kasubbid BAPPEDA
kantor
di
penelitian
berlangsung
selama
, :eneliti metat<ukan pengamatan
. tti3rr Bengkulu Utara, rnemang benar bahwa hubungan pertemanan antar
"
mudr:r
: - :: /Kasubf,id rnaupun dengan pegawai yang ada terjalin traik Sanl dan lainnya
sambil tetap bekeria dengan tetap
" :
- -:gan, saling berinteraksi, bercanda dan bergurau
-,: : :3 8Eik2.
,, r0 : . i:i pemenuhan Kebutuhan Sosial Pegawai Berdasarkan Perspektif Sekretaris/Kepala
nr, 1 ,

: "-yang disampaikan oleh Kepala Bidang tersebut, setelah peneliti
" - =-y"taan-pernyataan
-q:.--ian pengamatan selama penelitian berlangsung di kantor BAPPEDA Kabupaten
rrJE

i . . :..-lu Utara, memang benar bahwa hubungan pertemanan antar Kepala Bidang maupun
::: Kasubbag; l{asubtrid, dan Staf yang ada terialin cukup Lraik" Mereka mudah
dengan tetap
-: jngan, saling berinieraiei, bercancla r.lan i;ergllrau sami:il tetap i:ek*rja

-

i:a etika

dan batasan-tratasan tertenru'

{i,- , i. r Pemenulran t{eleutuhan Akan

Fenghargaan Fegawai

.,=rupakan kebutuhan akan penghar8aan diri, pengakuan, penghargaan, serta presfise
luillr- i i :,'arvan dan m asyarakat/l ingkungannya'
n Pegawai Berdasarkan Perspgkt{[ tta{
,'r, ::;'asi Pemenuhan KebutuhanAkan Pengha
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Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para Stal di bandingkan setelah peneliti
melakukan pengamatan selama penelitian berlangsung di kanto. neppnne Kabupaten
Bengkulu Utara, ternyata memang benar bahwa peneliti tidak melihat dan mendlngar
pemberian pujian atau penghormatan atau penghargaan/hadiah kepada para staf. Kaiau
pengakuan sesama staf, sesekali diantara mereka mengakui kelebihan salah satu sta[
baik
lewat kata-kata gurauan maupun meminta bantuan kepada staf tersebul
2' Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Akan Penghargaan Pegawai Berdasarkan perspektif
Kasubbag/Kasubbid
Atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kasubbag dan Kasubbid tersebut,
setelah peneliti melakukan pengamatan selama penelitian berlangsung di kantor BAppEDA
Kabupaten Bengkulu Utara, memang benar bahwa peneliti tidak melihat dan mendengar
pemberian pujian atau penghormatan atau penghargaan/hadiah kepada plr"
Kasubbag/Kasubbid. Kalau pengakuan kawan-kawan baik seiama Kasubbid *rupun rtrl,
sesekali diantara mereka mengakui kelebihan, baik lewat kata-kata maupun permintaan
bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
3. Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Akan Penghargaan Pegawai Berdasarkan perspektif
Sekretaris/Kepala Bi dang
Atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang tersebut, setelah peneliti
melakukan pengamatan selama penelitian berlangsung di kanior BAppEDA Kabupaten
Bengkulu Utara, memang benar bahwa peneliti tidak melihat dan mendengar pemberian
pujian atau penghormatan atau penghargaan/hadiah kepada para Kepala Bidang.

Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi Diri pegawai

Merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan,
kemampuan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerjl yang r"n[.t memuaskan iuar
/
biasa dan sulit dicapai orang lain.
1. Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Akrualisasi Diri Pegawai Berdasarkan perspektif Staf
Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para Sta{, di bandingkan setelah peneliti
melakukan pengamatan selama penelitian berlangsung di kanto. nAppfOa Kabupaten
Bengkulu Utara, ternyata memang benar bahwa para itaf beraktifitas sesuai kesibukan
masing-masing. Ada yang sibu( namun ada juga yang hanya duduk-duduk, sambil menunggu
perintah atau pemberian tugas dari atasan. Bahkan ada juga yang menghabiskan *"ktu
hanya sekedar main game saja. Sebagian pegawai bekerja rr*pii riing; ni*un sekitar jam
12-00 WIB banyak pegawai yang sudah tidak ada Iagi dikantor padahallarn kerja hingga
iam
13'45 WIB. Bahkan ada juga pegawai yang hanya muncul beterapa jam, kemu6ian pergi
entah kemana.
2' Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Akfualisasi Diri Pegawai Berdasarkan perspektif
Kasubbag/Kasubbid
Atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kasubbag dan Kasubbid tersebut,
setelah peneliti melakukan pengamatan selama penelitian berlangsung di kantor BAppEDA
Kabupaten Bengkulu Utara, memang benar bahwa Kasubbag d1n ftasubbid beraktifitas
sesuai kesibukan dan tupoksi masing-masing. Kasubbag dan Kasubbid melakukan verifikasi
RENJA SKPD Tahun 20lL kepada perwakilan SKpD yang d"tang.
3. Motivasi Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi Diri- Peeawai Be::dasarkan Ferspekrif
SekretarislKepala Bidang
Atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang tersebut" setelah peneiiti
melakukan pengarnatan selama penelifian berlangsung di kanior BAppEIIA Kabupatep
Bengkulu Utara, memallg benar bahwa Kepaia Bidang bekerja sesuai wewenang rian rupoksi
masing-masing. Kepala Bidang menjadi koordinator pelaksanaan perencanaan, monitoring,
pengendalian hingga evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai bidang
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h,t

.

Utara)

Kepala Bidang mendapat pendelegasian, keleluasaan dari Kepala BAPPEDA
-:in dan mengatur pelaksanaan kegiatan-kegiatan bidang.
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Motivasi Kerja Pegawai
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peneliti

:

: ) eskriptif Kualitatif pado Badan Perencanaan

!,rv:enuhan Kebutuhan Dasar / Fisiologis Pegawai
,ril,,,, r*.-.:. hasil penelitian terhadap motivasi pemenuhan kebutuhan dasar / fisiologis
: i- -. bahwa Gaji yang diberikan relatif cukup jika tidak ada potongan-potongan.
,,, * : - -.t:i tambahan penghasilan berupa honor-honor tim/kegiatan. Pemenuhan
Serta istirahat) untuk keluarga,
,-..u : - r
=:arvai [Makanan, pakaian, tempat tinggal,
dengan keuangan keluarga. Sedangkan pemenuhan
uLir6qrr
r------'
menyesuaikan
lllEllyc)uar^qrr
,,i[...,.,-. -:'-":-:)
- ".-:'
: ;;. -,,: - :::aryai di BAPPEDA secara umum sudah terpenuhi- Namun untuk kebutuhan
mtltlfir :wr,u: ::icukupi.
1lii61nrrm;r.. ::rlu menjadi perhatian pimpinan BAPPEDA dengan cara memberikan
3,nr:.i:.:: seperti snack/suplemen harian atau semacam bubur, lontong dll sebanyak
tr,*.lm :"t :.i n ggU'
rir

:rspektif
peneliti
,bupaten
mberian

cakapan,

an / luar
af

r peneliti
abupaten
r:sibukan
rcnunggu
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,:nrnneuuhan Kebutuhan Keamanan Dan Keselamatan Pegawai

hasil penelitian yang dilakukan baik kepada stal Kasubbag/Kasubbid,
,,rd5.Li Brdang lingkup BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Utara terhadap motivasi
:: r.::;:uhan keamanan dan keselamatan pegawai, dapat diketahui bahwa
: :,=..::ja relatif sudah cukup, namun perlunya perluasan ruangan keria pegawai.
,. JUr\Lrru
:ekerja juga sudah cukup aman, hanya perlu pelebaran tempat parkir dan
[. *.{ :.:.
)n,r.,,.,lg1:-,:. r.satpam). Perasaan was-was/khawatir sebagai antisipasi dan kewaspadaan
rr* r.i i-t 3, sering merasakan.
yang ada,
" I..:iS dite;ukan dari hasil penelitian dibandingkan dengan teori ini
.J, kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Kebutuhan adalah
,,,
r :=:a',t'ai dan keamanan barang-barang pegawai yang ada diluar kantor. Hal ini
: :erhatian pimpinan BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Utara.

rllrurrls,:;..;-*::

rrmnenuhan Kebutuhan Sosial Pegawai

:--.;:: hasil penelitian yang dilakukan baik kepada stal

Kasubbag/Kasubbid,
terhadap motivasi
Utara
Bengkulu
Kabupaten
LrL: : :: : Bidang lingkup BAPPEDA
antar pegawai
hergaul
kemudahan
.::tuhan scsial pegawai, diketahui bahwa
*
, 1 -1ah. Kopciisi hubungan pememanan ani?r pegawai suciah terialin cukup baik'
: I j3h keluarga, *"nu*t STAF dan Kasublrag/Kasubbid sudah layak namun perlu
,ii,iiu' ::- ;itingkatkan kualitasnya. Menurut Kepala Bidang maish kurang layah karena
r**"*," . : :.-:tan batin yang kuat antar pegawai, dan seringkali ego lebih dikedepankan'
r.i* ::,:i- teori dan dibandingkan dengan hasil penelitian, maka pimpinan BAPPEDA
yrr,"i,r--:?1 usaha-usaha dan kegiatan untuk lebih mengakrabkan dan memperbaiki
:.-:=.uargaan pegawai BAPPEDA tidak hanya sebatas hubungan kantor, namun juga
-:ingan keakraban dan kekeluargaan diluar kantor
rinr,i,,",

:r L.nuhair Ket::etqhan Akam Feaghargaan Fegarvai

-..a1 hasil penelitian yang riilakukan baik kepad* staf, Kasubbag/Kasubbid,
.:,,.: Bidang li:igkup BAPPED^A Kabupaten Bengkulu Utara terhadap motivasi
.":buruhan akan penghargaan pegawai, bisa diketahui bahwa untuk staf dan
,- ",srbbid, seLragian busar pegawai tidak pernah menerima puiian, penghorTllatan,
- :,:-rr.rzrgaanlhadiah. Sedangkan Kepala Bidang Pujian kadang menerima dan kadang
,"". ;rmitan relatif menerima, dan pengharggan/hadiah belum pernah menerima.
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Kalau pengakuan dari kawan-kawan, baik STAF, kasubbag/kasubbid, maupun Kepala Bidang

relatif menerima tergantung individu masing-masing. Bentuknya sebatas kata-kata
seringnya permintaan bantuan untuk membantu suatu pekerjaan kawan.
Hasil peneiitian yang telah dilakukan, maka pimpinan BAPPEDA

atau

harus lebih

memperhatikan dan memberikan penghargaan kepada para pegawai yang berhasil

melaksanakan pekerjaan/rugas-tugas yang diberikan baik berupa penghargaan secara material
maupun non material.

Motivasi Femenuhan Kebutuhan Aktualisasi Diri Fegawai
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik kepada sta[, Kasubbag/Kasubbid,
maupun Kepala Bidang lingkup BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Utara terhadap motivasi
pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri pegawai, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai
baik staf, Kasubbag/Kasubbid, maupun Kepala Bidang sudah merasa mengeluarkan
potensi/kemampuan yang dimiliki, walaupun belum maksimal faktor keterbatasan wewenang
yang dimiliki dan belum puas sehingga berusaha untuk lebih meningkatkan kemampuan diri.
Penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kebutuhan aktualisasi diri pegawai
BAPPEDA relatif sudah terpenuhi. Walaupun demikian, pihak pimpinan BAPPEDA harus tetap
memberil<an kesempatan, keleluasaan bagi pegawai untuk berkreasi mengeluarkan potensi dan
kemampuan yang mereka miliki. Selain itu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada
pegawai, secara periodik perlu diberikan untuk meningkatkan kemampuan pegawai.
KESIMPUTAN
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik mengenai motivasi kerja pegawai Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkulu Utara-adalah sebagai
berikut :
L. Motivasi pemenuhan kebutuhan Dasar / fisiologis pegawai;
Kecenderungan yang terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar/fisiologis pegawai,
baik di keluarga maupun di BAPPEDA secara umum sudah terpenuhi disesualkan d"engan
kemampuan yang ada. Namun untuk kebutuhan makanan di BAPPEDA belum tercul<ipi.
Kondisi ini perlu menjadi perhatian pimpinan BAPPEDA dengan cara memberikan
makanan tambahan seperti snack/suplemen harian atau semacam bubur, Iontong dll
seb;nyak 1,2 kali dalam seminggu.

2.

3"

4.
5.

Motivasi pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan pegawai;
Kondisi yang ditemukan dari hasil penelitian dibandingkan dengan teori yang ada, ternyata
masih ada kebutuhan yang belum 5epenuhnya terpenuhi. Kebutuhan ini adalah
kenyamanan pegawai dan keamanan barang-barang pegawai yang ada diluar kantor. Hal
iniharus menjadi perhatian pimpinan BAPPEDA Kabupaten nengkulu Utara.
Motivasi pemenuhan kebutuhan sosial pegawai;
Pimpinan BAPPEDA perlu melakukan usaha-usaha dan kegiatan untuk lebih mengakrabkan
dan memperbaiki hubungan kekeluargaan pegawai BAPPEDA tidak hanyi sebaras
hul:ungan kentlr, namun ii.:ge inencakup huhu;,gan l;eaki-aba:i ilan k*k*iiiargaan riiiuar.
kantor.
Motivasi pemenuhan kebutuhan akan penghargaan pegawai;
Pimpinan BAPPEDA harus lebih memperhatikan dan memberikan penghargaan keparia
para pegawai yang berl-rasil melaksanakan pekerjaan/tugas-rugas yang diberikan baik
berupa penghargaan secara materialmaupun non material.
Motivasi pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri pegawai.

:-alisasi diri pegawai BAPPEDA relatif sudah terpenuhi. lValaupun demikian,
.:, BAPPEDA harus tetap membeiikan kesempatan, keleluasaan bagi pegawai
=:si mengeluarkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Selain iiu
::r pendidikan dan peiatihan kepada pegawai, secara periodik perlrt
:-,: meningkatkan kemampuan pegawai.
.

dan motivasi kerja
. Ferencanaan Fembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bengkulu Utara

-: e liiian yang telah dilakukan, demi meningkatkan gairah

.::l-.utuhan-ketrutuhan seorang pegawai, saran-saran yang bisa disampaikan
.

---l-,F.
- l-,f\1lL.
-

:

-;:=nuhi

kebutuhan dasar/fisiologis pegawai

di BAPPEDA, hendaknya tetap
honor-honor tim / kegiatan, dan

i-:-:r, pemberian tambahan penghasilan berupa
::i'ikan makanan tambahan berupa snck / suplemen harian atau makanan lain

-

.'-ali seminggu; tetap

. ian

diberikan pakaian dinas kepada pegawai dengan kualiAs

putaran jenis pakaian yang teratur; serta mengupayakan fasilitasi

- .-;edit Iunak semacam KPR bagi pegawai yang belum memiliki tempat tinggal.
:-.a memenuhi kebutuhan keamanan dan keselamatan pegawai di BAPPEDA,
: ienyamanan dan keamanan keria perlu ditingkatkan dengan penambahan
::ukLrng pekerjaan dan perluasan ruangan kerja; perluasan dan penyediaan
.: r khusus nrotor; serta perlunya petugas pengaman kantor [SatpamJ.

-:-:iuhi kebuluhan sosial pegawai di BAPPEDA, maka hendaknya hubungan
: -:: \'ang sudah terjalin baik dipertahankan. Selain itu perlu ditingkatkan kualitas

,..:. antar pegawai dengan melakukan kegiatan-kegiatan didalam
,-;^-

J,:r!'41,

dan diluar iam
i:i n,eiibatkan seiuruh pegawai BAPPEDA. Misalnya: rapat staf rutin tiap buian;
.:
-3ig3 dari rumah kerumah; refreshing/touring ke suatu tempat dan lain-lain'
-::.renuhi kebutuhan akan penghargaan pegawai di BAPPEDA, maka hendaknya
: =.:ukan penilaian kinerja terhadap pegawai secara terukur dan transparan;
.:. pujian, penghormatan oleh atasan kepada bawahan yang berhasil melakukan
. -.; diberikan; serta pemberian penghargaan/hadiah kepada pegawai yang berhasil

::-

-''D""

,, -:tra memenuhi kebutuhan ai.tualisasi diri pegawai di BAPPEDA, maka hendaknya
.ltberikan kesempatan, keleluasaan untuk me ngeiuariran potensi dan
: -.innva; serta perlunya melaksanakan pendidikan dan pelatihan i' kursus untuk

'.r'ni

"" ..:aan kualitas SDM pegawai yang ada.
-:,;'ata
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