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Kata Kunci : Kepemimpinan dan Motivasi 
 

Keberhasilan atau kegagalan suatu Instansi Pemerintahan ditentukan oleh 
peran seorang pemimpin didalam bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugas 
atau kewajibannya. Peran bersikap dan bertindak tersebut akan nampak dari cara 
memberikan perintah, memberikan tugas, cara berkomunikasi, membuat keputusan 
serta cara mendorong semangat bawahannya dan memberikan motivasi.     

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah : (1) Bagaimana 
peran kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai di Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah? (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi 
pemimpin dalam memberikan motivasi kerja pegawai pada Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Jawa Tengah? Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui 
bagaimana peran kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai pada 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, (2) Untuk mengetahui kendala-
kendala apa saja yang dihadapi pimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja 
pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.     

Dalam penulisan Tugas Akhit ini penulis menggunakan metode analisis data 
deskriptif persentase data yang diperoleh dari hasil pembagian angket kemudian 
dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui gambaran dari kondisi variabel yang 
diteliti dari hasil survei lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Peran 
kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai sudah baik, pemimpin 
mampu dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan penghargaan atas prestasi kerja 
sudah berjalan dengan lancar sehingga motivasi kerja pegawaipun akan meningkat 
dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Jawa Tengah. (2) Kendala-kendala yang dihadapi pemimpin adalah mengenai 
keinginan pegawai yang berbeda-beda dengan karakter yang berbeda pula sehingga 
menyulitkan pimpinan dalam memenuhi semua apa yang diinginkan pegawai dan 
kurang tegas dalam memberikan hukuman atau sanksi terhadap pegawai yang yang 
kurang disiplin terhadap jam kerja. 

Dari hasil analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa 93% peran 
pemimpin sudah baik karena mampu mengorganisir bawahannya secara baik dan 
79,5% pegawai sudah merasa puas karena pemimpin sudah memberikan penghargaan 
kepada pegawainya yang berprestasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

Kepemimpinan di Indonesia merupakan suatu Jenis kepemimpinan yang 

dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Itu merupakan satu Jenis 

kepemimpinan tertentu yaitu pemerintahan, bukannya kepemimpinan 

perusahaan, bukan pula kepemimpinan buruh, dan bukan juga kepemimpinan 

yang lain-lain. Berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan sebenarnya kita 

berbicara tentang sesuatu yang mempunyai latar belakang sejarah yang panjang 

dan jangkauan atau spektrum yang luas. Sejarah suatu bangsa dan negara pada 

dasarnya berkisar pada sejarah dari para pemimpin-pemimpinnya atau tokoh-

tokohnya, baik dibidang politik, pemerintahan, keagamaan dan sebagainya. 

Kepemimpinan pemerintahan terkait dengan istilah memimpin dan 

memerintah. dari kata memimpin ini terbentuklah kata kepemimpinan yaitu 

kemampuan menggerakkan dan mengarahkan orang-orang. Menggerakkan dan 

mengarahkan orang ini berarti telah berlangsung suatu hubungan manusiawi 

(human relations), yaitu antara yang menggerakkan dan yang mengarahkan (si 

pemimpin) dengan yang di gerakkan dan yang diarahkan (si pengikut). Dalam 

hal ini si pemimpin lebih banyak mempengaruhi dan mengajak pengikut untuk 

mengikuti dan memenuhi ajakan-ajakan si pemimpin secara sukarela dan 
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ikhlas, hal mana hanya mungkin apabila dalam diri pengikut tumbuh rasa 

kesadaran akan kewajiban untuk melakukan sesuatu. Jadi memimpin lebih 

banyak bersifat mewajibkan untuk menjalankan sesuatu secara sukarela. Hal 

tersebut diatas merupakan suatu motivasi pimpinan kepada bawahannya.             

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan 

terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan, 

1996 : 95). Motivasi kerja merupakan dorongan atau keinginan dalam 

mengerjakan sesuatu. Dorongan kerja antara pegawai yang satu dengan yang 

lainnya berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh individu itu sendiri maupun faktor 

dari luar.  

Setiap individu akan memiliki tingkat motivasi kerja yang berbeda 

sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku padanya. Semakin banyak aspek-

aspek dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginannya maka semakin 

tinggi pula tingkat motivasi kerja yang dimilikinya.   

Motivasi hanya diberikan kepada manusia khususnya kepada bawahan 

atau pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah 

kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan ketrampilannya untuk mewujudkan tujuan instansi atau 

perusahaan (Hasibuan, 2003 : 92).  

Motivasi kerja yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan inti dari 
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manajemen. Bergeraknya sumber-sumber daya manusia yang tersedia dalam 

instansi pemerintah disebabkan karena adanya motor penggertak, yaitu seorang 

pemimpin. Pemimpin merupakan penggerak kegiatan dalam suatu instansi atau 

perusahaan, untuk mencapai suatu kesuksesan pemimpin memerlukan bantuan 

dari pihak bawahan agar tercipta kerjasama yang baik dalam menjalankan 

pekerjaannya.  

Selain kepemimpinan, motivasi kerja juga dipengaruhi oleh lingkungan 

kerja para pegawai. Lingkungan kerja yang baik menyebabkan pegawai dapat 

bekerja secara optimal, sedangkan lingkungan kerja yang kurang baik akan 

menyebabkan pegawai mudah bosan sehingga dalam pencapaian tujuan 

organisasi tersebut kurang efektif dan akhirnya produktivitas menjadi menurun. 

Usaha kerjasama antara seorang pemimpin dengan para pegawai akan 

berlangsung baik jika ada kemampuan untuk memotivasi orang-orang tersebut 

ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan motivasi orang-orang itu 

merupakan motor penggerak atau daya penggerak yang melebihi kemampuan 

orang-orang lain itu untuk bekerja menuju terciptanya tujuan karena 

kepemimpinan merupakan aspek penting. Suatu kerjasama yang sekalipun 

sudah lengkap dengan orang-orangnya, jelas tujuannya dan sudah ada pula 

kegiatannya, tanpa adanya suatu kemampuan yang dapat memotivasi 

mengarahkan dan membimbing pelaksanaanya maka kerjasama tersebut tidak 

efisien.  
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Menurut Stoner dalam bukunya Handoko (2003 : 294) kepemimpinan 

merupakan suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-

kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Perilaku 

pemimpin pada dasarnya terkait dengan proses pertukaran yang terjadi antara 

pemimpin dan bawahannya. Jika seseorang berusaha untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain , berarti dia telah terlibat ke dalam aktivitas kepemimpinan. 

Apabila kepemimpinan tersebut terjadi dalam organisasi tertentu, dan 

pemimpin tersebut perlu mengembangkan staf dan membangun iklim kerja 

yang baik sehingga akan menghasilkan tingkat kinerja yang tinggi. Selain itu, 

gaya kepemimpinan juga perlu dipikirkan oleh seorang pemimpin. Gaya 

kepemimpinan merupakan suatu norma perilaku yang digunakan, pada saat 

orang tersebut mencoba untuk mempengaruhi perilaku orang lain supaya 

berperilaku seperti apa yang diinginkan. 

Berdasarkan fakta di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa 

Tengah pemimpin memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap efektivitas 

kinerja dan produktivitas pegawai, semua kegiatan atau pekerjaan yang ada di 

Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada komando dari pimpinan. Menurut 

staff pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa pembagian 

tugas yang diberikan oleh pemimpin kepada para bawahannya terlalu banyak 

sehingga pekerjaan pun menjadi menumpuk dan dalam menyelesaikan tugas-

tugas tersebut pun menjadi lambat. Selain itu pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi juga ditemukan beberapa pegawai yang terlambat datang 
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sehingga menimbulkan kurang disiplinnya pegawai terhadap waktu. Hal 

tersebut menjadikan tugas-tugas kantor pun menjadi tersendat. Berdasarkan 

masalah-masalah tersebut pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam memotivasi para pegawainya.    

Mengingat begitu pentingnya peran kepemimpinan dalam suatu instansi 

pemerintahan maka penulis tertarik untuk mengambil judul ”Peran 

Kepemimpinan dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah peran Kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja 

pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam kepemimpinan untuk 

meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepemimpinan dalam 

meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 

2. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam kepemimpinan di Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman  terutama  tentang 

masalah mengenai bagaimana peran kepemimpinan dalam 

meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Jawa Tengah.    

b. Bagi Lembaga Akademik 

Sebagai bahan masukan bagi perbaikan dunia pendidikan serta 

menambah referensi bagi para pembaca yang membutuhkan data-

data tentang kepemimpinan.  
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c. Bagi Instansi 

Sebagai sumbangan pemikiran, khususnya mengenai peran 

kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai.  

2. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai bahan pemahaman teori yang diperoleh penulis selama 

bangku kuliah ke dalam dunia kerja yang nyata. 

2) Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan terutama bagi 

mahasiswa manajemen perkantoran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kepemimpinan  

2.1.1. Definisi Kepemimpinan ( leadership) 

Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang artinya 

bimbing atau tuntun. Dari kata “pimpin” lahirlah kata kerja ”memimpin” yang 

artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang 

berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing dan menuntun. Didalam 

kehidupan sehari-hari dan juga kepustakaan munculah istilah yang serupa dengan 

itu dan kadang-kadang dipergunakan silih berganti seakan-akan tidak ada bedanya 

satu dengan yang lain, yaitu “pimpinan”, :kepimpinan” dan “kepemimpinan”. Hal 

tersebut mungkin dapat menimbulkan kekacauan dalam pemikiran yang 

mengakibatkan kekacauan dalam tindakan dan perbuatan seseorang dalam 

masyarakat, karena istilah-istilah tersebut masing-masing mempunyai arti sendiri-

sendiri. Adapun istilah “pemimpin” berarti dari kata asing “leader” dan 

“kepemimpinan” dari “leadership”. Sekalipun kepemimpinan tidak sama dengan 

manajemen (management) tetapi kedua hal itu tidak dapat dipisahkan. Perbedaan 

antara manajemen dengan kepemimpinan adalah sebagai berikut :  
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1. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu, yaitu 

kemampuan dari seorang pemimpin, sedangkan management mengarah 

pada sistem dan mekanisme kerja. 

2. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara si 

pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu sedangkan management 

merupakan fungsi status atau wewenang (authority). Jadi, kepemimpinan 

menekankan kepada pengaruh terhadap pengikut (wibawa) sedangkan 

management menekankan pada wewenang yang ada.  

3. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam 

dirinya (kemampuan dan kesanggupan) untuk mencapai tujuan, sedangkan 

manajemen mempunyai kesempatan untuk mengerahkan dana dan daya 

(funds and forces) yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. 

4. Kepemimpinan diarahkan untuk mewujudkan keinginan si pemimpin, 

walaupun akhirnya juga mengarah ketercapaian tujuan organisasi, 

sedangkan manajemen mengarah pada tercapainya tujuan organisasi secara 

langsung.  

5. kepemimpinan lebih bersifat hubungan personal yang berpusat pada diri si 

pemimpin, pengikut dan situasi, sedangkan manajemen bersifat inpersonal 

dengan masukan (input) logika, rasio, dana analisis dan kuantitatif.  
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Walaupun kedua hal tersebut (kepemimpinan dan manajemen) 

berbeda, tapi mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kalau kita 

perhatikan berbagai macam definisi tentang manajemen yang intinya 

menyatakan “getting the work done through other effectively ” maka jelaslah 

bahwa manajemen itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pejabat-pejabat pimpinan (manajer) untuk mengerahkan, menggerakkan dan 

mengarahkan segala sumber (dana dan daya) untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan tersebut dapat 

digolongkan ke dalam berbagai fungsi organic dan fungsi pelengkap, 

sehingga kita menemukan fungsi-fungsi manajemen.  

Berbagai pendapat yang mendefinisikan tentang kepemimpinan : 

a. Kepemimpinan sebagai titik pusat proses-proses kelompok. 

C.N. Cooley dalam Wahjosumidjo (1987 : 9) menyatakan bahwa 

pemimpin itu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan 

sebaliknya. Semua gerakan sosial jika diamati secara cermat akan 

diketemukan didalamnya kecenderungan-kecenderungan yang 

mempunyai titik pusat.  

b. Kepemimpinan adalah suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh.  

W.V Bingham dalam Wahjosumidjo (1987 : 10) mendefinisikan seorang 

pemimpin sebagai seseorang yang memiliki sejumlah perangai (traits) 



 
 

 
 

11

dan watak (character) yang memadai dari suatu kepribadian. Ordway 

Tead dalam Winardi (2000 : 37) juga mendefinisikan kepemimpinan 

kepemimpinan sebagai kombinasi (perpaduan) perangai-perangai yang 

memungkinkan seseorang mampu mendorong orang-orang lain untuk 

menyelesaikan tugas-tugas tertentu.  

c. Kepemimpinan adalah seni untuk menciptakan kesesuaian faham atau 

kesetiaan, kesepakatan. 

Menurut Bundel dalam Handoko (1986 : 12), Kepemimpinan adalah 

sebagai seni mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk 

mengerjakan apa yang dikehendaki seseorang (pemimpin) untuk 

dikerjakannya. 

d. Kepemimpinan adalah pelaksanaan pengaruh. 

Ralph M. Stogdill dalam Pamudji (1992 : 13), menyebut kepemimpinan 

sebagai proses atau tindakan mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu 

kelompok yang terorganisir dalam usaha-usahanya menetapkan tujuan 

dan pencapaian tujuan tersebut.  

e. Kepemimpinan adalah tindakan atau perilaku.  

J.K. Hemphill dalam Siagian ( 1988 : 41 ) , menyatakan kepemimpinan 

dapat didefinisikan sebagai perilaku seorang individu sementara ia 

terlibat dalam pengarahan kegiatan-kegiatan kelompok.  
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f. Kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi. 

Schenk dalam Istidjanto (2005 : 63), menyebutkan kepemimpinan 

adalah manajemen mengenai manusia dengan jalan persuasi (ajakan 

=himbauan) dan inspirasi dan bukan dengan pengarahan atau ancaman 

paksaan yang terselubung. 

g. Kepemimpinan adalah suatu hubungan kekuatan atau kekuasaan.  

K.F Janda dalam Ranu Pandojo (2002 : 35,36), mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuatan atau kekuasaan yang 

khusus yang diwarnai oleh persepsi (penglihatan) anggota kelompok 

bahwa anggota kelompok yang lain mempunyai hak untuk memperoleh 

perilaku bagi yang tersebut terdahulu yang menuntun kegiatannya 

sebagai seorang anggota suatu kelompok tertentu.. 

h. Kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan.  

W.N. Cowley dalam Hasibuan ( 2001 : 23 ), seorang pemimpin ialah 

seorang yang memiliki program dan yang bergerak kearah suatu tujuan 

bersama kelompoknya menurut suatu cara tertentu.   

i. Kepemimpinan adalah suatu hasil dari interaksi.  

R.K. Merton dalam Istidjanto ( 2005 : 69 ), memandang kepemimpinan 

sebagai hubungan antar pribadi dalam mana pihak lain mengadakan 
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penyesuaian karena mereka berkeinginan untuk itu, bukannya karena 

mereka harus berbuat demikian.   

j. Kepemimpinan adalah peranan yang dipilahkan. 

Bagi T. Gordon  dalam Wahjosumidjo (1987 : 25), kepemimpinan dapat 

dikonseptualisasikan sebagai suatu interaksi antara seseorang dan suatu 

kelompok tepatnya antara seseorang dan anggota-anggota kelompok. 

Setiap peserta dalam interaksi dapat dikatakan memainkan peranan dan 

dengan beberapa cara peranan-peranan ini harus dipilah-pilahkan dari 

yang satu dengan yang lain. Dasar pemilahan ini nampaknya merupakan 

soal pengaruh, yaitu seseorang dalam hal ini si pemimpin 

mempengaruhi, sedangkan orang lain menjawab atau menanggapi.      

k. Kepemimpinan sebagai inisiasi (permulaan) dari struktur.      

A.W. Gouldner dalam Handoko (1986 : 21 ), menyatakan bahwa ada 

perbedaan stimulus atau rangsangan yang diberikan seorang pengikut 

dan seorang pemimpin. Inilah satu kemungkinan bahwa rangsangan 

tersebut membentuk struktur perilaku kelompok. Rangsangan dari 

seorang pemimpin memiliki kemungkinan yang lebih besar dalam 

pembentukan struktur perilaku kelompok oleh karena kelompok 

memperoleh kepercayaan bahwa ia telah memiliki sumber rangsangan 

yang benar  .  
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Kepemimpinan (leadership) telah didefinisikan dengan berbagai cara 

yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda pula. Menurut Stoner dalam 

Handoko (1986 : 27), kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan 

dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. 

Kepemimpinan adalah bagian penting manajemen, tetapi tidak sama 

dengan manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai 

seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai 

tujuan dan sasaran.   

2.1.2. Pendekatan sifat-sifat kepemimpinan 

Para pemimpin memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

menyebabkan mereka dapat memimpin para pengikutnya. Daftar sifat-sifat ini 

dapat menjadi sangat panjang, tetapi cenderung mencakup energi, pandangan, 

pengetahuan dan kecerdasan, imajinasi, kepercayaan diri, integritas, kepandaian 

berbicara, pengendalian dan keseimbangan mental maupun emosional, bentuk 

fisik, pergaulan sosial dan persahabatan, dorongan, antusiasme, berani dan 

sebagainya. Berbagai studi pembandingan sifat-sifat pemimpin dan bukan 

pemimpin sering menemukan bahwa pemimpin cenderung lebih tinggi, 

mempunyai tingkat kecerdasan lebih tinggi, lebih ramah, dan lebih percaya diri 

daripada yang lain dan mempunyai kebutuhan akan kekuasaan lebih besar. Akan 
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tetapi kombinasi sifat-sifat tertentu yang akan membedakan antara pemimpin atau 

calon pemimpin dari pengikut, belum pernah ditemukan. Sehingga timbul 

anggapan para peneliti sifat-sifat kepemimpinan bahwa pemimpin dilahirkan, 

bukan dibuat, atau seseorang itu dilahirkan membawa atau tidak membawa sifat-

sifat yang diperlukan bagi seorang pemimpin.  

Penelitian lain mencoba untuk membandingkan sifat-sifat pemimpin yang 

efektif dan tidak efektif. Berbagai sifat dipelajari untuk menentukan apakah hal-

hal tersebut berhubungan dengan dengan kepemimpinan efektif. Seorang peneliti, 

Edwin Ghiselli, dalam penelitian ilmiahnya telah menunjukkan sifat-sifat tertentu 

yang tampaknya penting untuk kepemimpinan efektif. Sifat-sifat tersebut adalah :  

1) Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas atau pelaksanaan fungsi-

fungsi dasar manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan 

orang lain.  

2) Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaa, mencakup pencarian tanggung 

jawab dan keinginan sukses. 

3) Kecerdasan, mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan daya pikir. 

4) Ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan 

memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat. 

5) Kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk 

menghadapi masalah. 
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6) Inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung, mengembangkan 

serangkaian kegiatan dan menemukan cara-cara baru atau inovasi.  

Sedangkan Keith Davis dalam Wahdjosumidjo (1987 : 29), 

mengikhtisarkan 4 (empat) ciri atau sifat utama yang mempunyai pengaruh 

terhadap kesuksesan kepemimpinan organisasi  yaitu :  1) Kecerdasan, 2) 

Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, 3) Motivasi diri dan dorongan 

berprestasi, dan 4) sikap-sikap hubungan manusiawi.   

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berjalan dimuka, 

mempu memberikan contoh tentang bagaimana harusnya bekerja, bagaimana 

harusnya berdisiplin, dan bagaimana harusnya mengabdi kepada kepentingan 

umum, kepentingan segenap anggota organisasi. Ia bukan hanya pandai memberi 

perintah tapi pandai pula memberi petunjuk, nasihatn dan pertimbangan-

pertimbangan.  

 

2.1.3. Gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang 

dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Ranupandojo, 2002 : 224).   

Menurut  Sugandha (1986 : 70), Gaya kepemimpinan atau bentuk-bentuk 

leadership (Kepemimpinan ) yang umum adalah :                                                                                 
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a. Kepemimpinan Otokratis ( Autocratic leader ). 

Pada cara memimpin yang bersifat otokratis, pengambilan keputusan 

biasanya hanya dilakukan oleh diri pemimpin sendiri. Sedangkan didalam 

cara memimpinnya, yaitu untuk mempengaruhi tindakan dan sikap anak 

buahnya agar mendapat dukungan untuk mencapai tujuan, biasanya seorang 

pemimpin akan menggunakan dua cara yaitu kepemimpinan yang positif dan 

kepemimpinan yang negatif.  

Bila mempengaruhi bawahan dan mendorong bawahan untuk bekerja 

didasarkan kepada ketakutan atau menakuti-nakuti bawahan, ancaman dan 

ketakutan, maka dapat dikatakan pemimpin ini melaksanakan kepemimpinan 

yang negatif. Sedangkan bila tindakannya didasarkan pada pemberian intensif 

dan hadiah atau ganjaran, maka pemimpin tersebut menggunakan 

kepemimpinan yang positif.      

b. Kepemimpinan Partisipatif ( participative leader ).   

Kepemimpinan yang partisipatif adalah suatu cara memimpin yang 

memungkinkan para bawahan turut serta dalam proses pengambilan 

keputusan, bila ternyata proses tadi mempengaruhi kelompok, atau bila 

memang kelompok (bawahan) ini mampu turut berperan dalam pengambilan 

keputusan.  
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c. Kepemimpinan Bebas ( Free leader ).          

Salah satu cara memimpin yang merupakan lawan dari jenis otokratis 

adalah kepemimpinan bebas. Dengan cara ini seorang pemimpin akan 

meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kapada para 

bawahan. Pemimpin hanya sedikit atau hampir sama sekali tidak memberikan 

pengarahan. Para bawahan diberikan kebebasan sepenuhnya.    

 

2.1.4. Sarana Kepemimpinan  

Menurut Sugandha (1986 : 83-88), Sarana pimpinan untuk dapat 

melakukan peranannya antara lain adalah : 

a. Kewenangan Formal ( Kekuasaan ). 

Alat utama bagi seorang pimpinan sesungguhnya adalah kekuasaan atau 

kewenangan. Kekuasaan ini adalah hak secara formal untuk meminta 

bawahannya melakukan sesuatu. Dengan kata lain kekuasaan ini adalah 

hak untuk memerintah bawahan. Bila dengan haknya ini pimpinan dapat 

mencapai hasil secara efisien, benar-benar pimpinan ini dapat melakukan 

tugasnya sebagai pimpinan. Berdasarkan kekuasaan inilah pimpinan dapat 

membagi tugas kepada bawahannya. Selain itu pimpinan harus mampu 

menentukan sarana bagi setiap anak buahnya.     
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b. Pengetahuan.  

Pada waktu seorang pimpinan harus membuat keputusan, selalu 

diperlukan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan menangani 

masalahnya yang banyak kaitannya dengan teknis pelaksanaan tugas 

unitnya sendiri. Pengaruh pengetahuan teknis ini akan banyak peranannya 

dalam mempengaruhi sikap dan tindakan anak buahnya. Bila pimpinan ini 

dimata anak buahnya ternyata kurang pengetahuan maupun 

pengalamannya, maka para bawahannya akan menjadi kurang percaya 

hingga sulit untuk dapat dipengaruhi. Oleh karena itu setiap pimpinan 

harus selalu mau dan mampu mengembangkan diri dan meningkatkan 

pengetahuan dan menambah pengalaman.  

c. Ganjaran dan hukuman ( Sanksi ). 

Ganjaran maupun hukuman (sanksi) dapat pula merupakan alat bagi 

pimpinan untuk menggerakkan bawahan. Ganjaran dapat berupa pujian, 

penghargaan, pemberian fasilitas (misalnya penggunaan rumah dinas atau 

kendaraan dinas), pemberian prioritas, maupun intensif berupa uang. 

d. Komunikasi.  

Komunikasi sebenarnya merupakan penyampaian pesan yang berisi 

permintaan atau perintah maupun berita dari seseorang kepada orang lain 

agar pesannya ditanggapi atau dijawab. Dalam kepemimpinan 

(leadership), komunikasi dapat digunakan sebagai alat pengikat semua sub 

sistem dari sistem administrasi yang dipimpin oleh leader yang 



 
 

 
 

20

bersangkutan. Komunikasi ini timbal balik dari pimpinan kepada semua 

pimpinan unit, dan dari semua pimpinan unit kepada pucuk pimpinan. 

e. Perintah    

Perintah merupakan permintaan pimpinan terhadap bawahan tentang apa 

yang harus atau tidak boleh dilakukannya. Perintah dapat disampaikan 

tertulis maupun lisan. 

f. Laporan  

Laporan dapat pula digunakan oleh pimpinan untuk menggerakkan anak 

buah. Bawahan biasanya bekerja lamban, didorong untuk lebih giat 

bekerja dengan mengharuskan membuat laporan pada saat-saat tertentu 

selama melaksanakan tugasnya. Dengan demikian laporan dapat 

menunjukkan sejauh mana saat itu pelaksanaan tugas pembuatnya.   

 

2.2. Motivasi  

2.2.1. Definisi motivasi kerja  

Menurut Danim (2004 : 2), Motivasi (Motivation) diartikan sebagai 

kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi 

yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi 

tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dalam arti kognitif, motivasi 

diasumsikan sebagai aktivitas individu untuk menentukan kerangka dasar 

tujuan dan penentuan perilaku untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam arti 
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afeksi, motivasi bermakna sikap dan nilai dasar yang dianut oleh seseorang 

atau sekelompok orang untuk bertindak atau tidak bertindak.  

Stanley Vance dalam Danim (2004 : 42) mengatakan bahwa pada 

hakikatnya motivasi adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada 

dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang 

menguntungkan dilihat dari perspektif pribadi terutama organisasi. Robert 

Dubin dalam Danim (2004 : 22) mengartikan motivasi sebagai kekuatan 

kompleks yang membuat seseorang berkeinginan memulai dan menjaga 

kondisi kerja dalam organisasi. Motivasi diartikan sebagai setiap kekuatan 

yang muncul dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan atau keuntungan 

tertentu di lingkungan dunia kerja atau didalam kehidupan pada umumnya.    

 

2.2.2. Jenis-jenis Motivasi                 

Menurut Danim (2004 : 17) Motivasi merupakan fenomena hidup 

yang banyak corak dan ragamnya. Secara umum motivasi dapat 

diklasifikasikan kedalam empat jenis antara lain : 

1. Motivasi Positif  

Motivasi positif didasari atas keinginan manusia untuk mencari 

keuntungan-keuntungan tertentu. Manusia bekerja di dalam organisasi jika 

dia merasakan bahwa setiap upaya yang dilakukannya akan memberikan 

keuntungan tertentu, apakah besar atau kecil. Dengan demikian, motivasi 
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positif merupakan proses pemberian motivasi atau usaha membangkitkan 

motif, dimana hal itu diarahkan pada usaha untuk mempengaruhi orang 

lain agar dia bekerja secara baik dan antusias dengan cara memberikan 

keuntungan tertentu kepadanya. Jenis-jenis motivasi positif antara lain 

adalah imbalan yang menarik, informasi tentang pekerjaan, kedudukan 

atau jabatan, perhatian atasan terhadap bawahan, kondisi kerja, rasa 

partisipasi dianggap penting, pemberian tugas berikut tanggung jawabnya, 

dan pemberian kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.             

2. Motivasi Negatif  

Motivasi negatif sering dikatakan sebagai motivasi yang bersumber 

dari rasa takut, misalnya, jika dia tidak bekerja akan muncul rasa takut 

dikeluarkan, tidak diberi gaji, dan takut dijauhi oleh rekan sekerja. 

Motivasi negatif yang berlebihan akan membuat organisasi tidak mampu 

mencapai tujuan. Personalia organisasi menjadi kreatif, serba takut, dan 

terbatas geraknya.     

3. Motivasi dari dalam  

Motivasi dari dalam timbul pada diri seseorang waktu dia 

menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan dan bersumber dari dalam diri 

orang itu sendiri. Dengan demikian berarti juga bahwa kesenangan 

seseorang muncul pada waktu dia bekerja dan dan dia sendiri menyenangi 

pekerjaannya itu. Motivasi muncul dari dalam diri individu karena 

memang individu itu mempunyai kesadaran untuk berbuat.      
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4. Motivasi dari luar  

Adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang 

ada diluar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu sendiri. Motivasi dari 

luar biasanya dikaitkan dengan imbalan. Kesehatan, kesempatan cuti, 

program rekreasi, dan lain-lain. Pada konteks ini manusia organisasional 

ditempatkan sebagai subyek yang dapat didorong oleh faktor luar. 

Manusia bekerja, karena semata-mata didorong oleh adanya sesuatu yang 

ingin dicapai dan dapat pula bersumber dari faktor-faktor diluar subjek.  

Menurut Wahjosumidjo (1987 : 173), dalam kehidupan organisasi 

motivasi bagi setiap unsur pemimpin mempunyai arti tersendiri. Motivasi 

sebagai sesuatu yang dirasakan sangat penting, tetapi motivasi juga dirasakan 

sebagai sesuatu yang sulit, hal ini disebabkan karena beberapa alasan :  

a). Motivasi sebagai sesuatu yang penting (important subject). 

Dikatakan penting karena peran pemimpin itu sendiri kaitannya dengan 

bawahannya. Setiap pemimpin tidak boleh tidak, harus bekerja sama 

dengan orang lain atau bawahan, untuk itu diperlukan kemampuan 

memberikan motivasi kepada bawahan.     

b). Motivasi sebagai sesuatu yang sulit (puzzling subject). 

Dikatakan sulit, sebab motivasi sendiri tidak bisa diamati dan diukur 

secara pasti. Dan untuk mengamati dan mengukur motivasi berarti harus 

mengkaji lebih jauh perilaku masing-masing bawahan. Bahkan disamping 
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itu disebabkan adanya berbagai teori motivasi yang berbeda-beda satu 

sama lain.    

2.2.3. Langkah-langkah memotivasi 

Menurut Wahjosumidjo (1987 : 201) ada beberapa langkah-langkah 

yang perlu diperhatikan oleh setiap pemimpin, diantaranya :  

1) Pemimpin harus memahami semua perilaku bawahan. Apa sebab 

perilakunya, kekuatan-kekuatan motif yang paling kuat, tujuan yang 

ingin dicapai, dan harapan yang diinginkan. 

2) Di dalam memotivasi bawahan, pemimpin harus berorientasi kepada 

kerangka acuan orang. Sebab motivasi adalah untuk bawahan bukan 

untuk pemimpin, oleh karenanya pemimpin harus memungkinkan bagi 

bawahan untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan tingkat kebutuhan 

yang diharapkan.  

3) Setiap pemimpin harus memberikan keteladanan sebanyak mungkin. 

Sebab dengan keteladanan, bawahan akan memperoleh motivasi dan 

contoh-contoh secara konkrit. 

4) Pemimpin harus berbuat dan berperilaku realistik. Harus disadari oleh 

setiap pemimpin, bahwa setiap pemimpin tidak akan dapat memberikan 

motivasi kepada setiap bawahan.       
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

3.1.1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan penulis di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Jl. Imam Bonjol No. 135 Semarang. 

Pemilihan lokasi yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 

3.1.2. Variable Penelitian 

 Variable adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian ( Arikunto, 2006:118).  Obyek kajian dalam 

penelitian ini adalah peran kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi 

kerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 

khususnya mengenai :  

a. Bagaimana peran kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja 

pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 

b. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi kepemimpinan dalam 

memotivasi kerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah.   
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3.1.3. Sumber dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan sebagai 

responden di dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah. Data 

tersebut diperoleh dengan menggunakan metode angket, observasi dan 

wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari sumber lain dikumpulkan untuk suatu 

maksud tertentu. Data yang diperoleh dengan menggunakan literatur 

yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Dokumentasi 

Metode Penelitian yang digunakan untuk untuk menganalisis, 

mengolah tentang dokumen-dokumen penting yang terkait dengan 

keotentikannya yang diambil dari catatan bersejarah. Dalam hal ini, hal 

tersebut dilakukan bertanya tentang kebijakan dari pimpinan, kemudian 

narasumber memperlihatkan bukti sebuah surat edaran kebijakan dari pusat. 

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data, hal ini dilakukan 

dengan cara membaca serta mempelajari buku-buku  literatur. 
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3.2.2. Metode angket  

Metode angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang diri pribadi atau hal lain yang ia ketahui (Arikunto, 2006 : 

225). Untuk keperluan analisis secara kuatitatif maka jawaban itu dapat 

diberi skor sebagai berikut : 

1. Jawaban (sangat setuju) diberi skor 5 

2. Jawaban (setuju) diberi skor 4 

3. Jawaban (ragu-ragu) diberi skor 3 

4. Jawaban (tidak setuju) diberi skor 2 

5. Jawaban (sangat tidak setuju) diberi skor 1 

3.2.3. Observasi  

Pengamatan secara langsung pada suatu objek yang akan diteliti 

dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai objek. Metode ini 

digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai peran 

kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 

3.2.4. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari yang terwawancara (Arikunto, 2006 : 

155). Hal ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara berhadapan 

langsung dengan sumber utama yang dijadikan objek penelitian. Wawancara 
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dilakukan langsung kepada narasumber, yaitu pihak pimpinan maupun staff 

pegawai yang ada Di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 

 

3.3. Metode Analisis Data  

3.3.1 Analisis deskriptif persentase 

Data yang diperoleh dari hasil pembagian angket kemudian 

dianalisis secara deskripsi untuk mengetahui gambaran dari kondisi 

variabel yang diteliti ( Purwanto, 2002 : 102).  

 Rumus yang digunakan adalah :  

NP =   R  x 100 
    SM 

Keterangan : 

NP  : Nilai persen yang dicari/ diharapkan 

R   : Skor mentah hasil penelitian 

SM  : Skor maksimum ideal 

Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan 

kriteria persentase untuk ditarik kesimpulan. 

Adapun langkah-langkah pembuatan kriteria persentase adalah : 

1. Mencari persentase maksimal  

= Skor maksimal  x 100% 
Skor maksimal  

 
= 5 x 100%    =  100% 

5 

2. Mencari persentase minimal 
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= Skor minimal  x 100% 
Skor maksimal 

 

= 1 x 100%   
      5 

 
=20 % 

 
3. Menghitung rentang persentase  

Rentang  = Persentase maksimal – persentase minimal 

  = 100%-20% = 80% 

4. Menetukan banyaknya kriteria 

Kriteria dibagi menjadi 5 yaitu tidak baik, kurang baik, cukup baik, 

baik dan sangat baik. 

a. Menghitung banyaknya kriteria 

=         Rentang          = 80% = 16% 
Banyak kriteria        5 
 

b. Menbuat tabel kriteria persentase sebagai berikut : 

KELAS INTERVAL KRITERIA 

20 % - < 35% 

> 35% - < 51% 

> 51% - < 67% 

> 67% - < 83% 

> 83% - 100% 

Tidak Baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah  

4.1.1 Dasar Hukum dan Sejarah Perkembangan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Tengah 

Berdasarkan pada undang-undang Nomor 10 tahun 1950 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1957. Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah disertai tugas, kekuasaan dan tanggung jawab mengenai urusan-

urusan : 

a. Melakukan usaha dan kegiatan untuk memajukan perusahaan 

perikanan darat 

b. Menyelenggarakan penyuluhan teknis dan teknologis di lapangan 

perikanan laut dan penyuluhan tentang teknik pengusahaan 

perikanan laut. 

c. Meningkatkan dan kesejahteraan taraf hidup petani ikan, nelayan 

serta membimbing dan mengawasi organisasi nelayan. 

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut, maka 

diterbitkan Surat Putusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tanggal 4 Mei 1996 Nomor 7/1/10, tentang Peraturan Gubernur 

Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Susunan 

Organisasi dan Lapangan Tugas Perikanan Darat Provinsi Jawa Tengah. 
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Sedang untuk perikanan laut dibentuk dengan Surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 18 Juli 1966 

Nomor HU 7/2/2 tentang Peraturan Gubernur Kepala Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Lapangan 

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 

Pada hakekatnya perbedaan kegiatan Dinas Perikanan Darat dan 

Perikanan Laut itu hanya terletak dalam kegiatan produksinya, sedang 

kegiatan yang bersifat penyuluhan dan pemasaran hasil produksinya itu 

tidak terdapat perbedaan. 

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor : 473/Mentan/K/1973, Tentang Petunjuk Penyatuan 

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Laut dan Perikanan Darat di 

daerah-daerah maka adanya dua Dinas seperti tersebut diatas yang 

merupakan aparat dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Dan sekaligus merupakan kebijaksanaan teknis Departemen 

Pertanian C.q Direktorat Jenderal Perikanan yang secara hakiki tidak 

berbeda, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam 

perencanaan pembangunan di bidang perikanan dan pelaksanaan 

penyuluhan, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tanggal 29 Maret 1973 Nomor Hukum G 

57/1973, antara Dinas Perikanan Darat dan Perikanan Laut Provinsi 
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Jawa Tengah 23/1/4 dilebur menjadi ” DINAS  KELAUTAN DAN 

PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH ”. 

 

4.1.2 Tugas Pokok Dinas Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Jawa 

Tengah :  

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 7 

Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas 

otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

 

4.1.3 Fungsi Dinas Kelautan  dan  Perikanan Provinsi Jawa Tengah : 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

kelautan dan perikanan. 

c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup 

provinsi dan kabupaten/kota. 

d. Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, 

perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan 

perikanan. 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan. 

f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas. 



 
 

 
 

33

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

 

4.1.4 Visi, Misi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Jawa Tengah: 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam 

kegiatannya memiliki visi dan misi, yaitu: 

a) Visi : 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai 

salah satu organisasi pemerintah di Jawa Tengah, dalam rangka 

melaksanakan pembangunan perikanan mempunyai visi, yaitu : 

” Terwujudnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sebagai 

Sumber Utama Penghidupan, Pendapatan dan Kesejahteraan yang 

berkelanjutan ” 

b) Misi : 

Disamping mempunyai visi dalam rangka melaksanakan 

Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut diatas, juga 

mempunyai Misi yaitu : 

1. Meningkatkan kemampunan Sumber Daya Manusia serta 

mendorong dan meningkatkan peran pelaku-pelaku ekonomi dalam 

memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan (M1). 



 
 

 
 

34

2. Meningkatkan dan menjaga daya dukung lahan dan kelestarian 

sumber daya kelautan dan perikanan (M2). 

3. Mengembangkan alternatif pengusahaan sumber daya kelautan dan 

perikanan (M3). 

4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif (M4). 

5. Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan 

(M5). 

6. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidayaan ikan (M6). 

 

c) Kebijakan 

Kebijakan merupakan pelaksanaan, tindakan-tindakan tertentu 

untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi 

keputusan-keputusan untuk mendukung strategi, untuk itu kebijakan 

yang diambil antara lain : 

1. Meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah menuju 

profesional. 

2. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah. 

3. Memantapkan sistem pola karier pada aparatur. 

 

4.1.5 Struktur Organisasi  

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh Struktur / 

Susunan Organisasi sebagai berikut :  
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A. Kepala Dinas 

1. Tugas pokok 

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. 

2. Fungsi 

a Perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan dan mutasi 

pegawai, pembinaan pegawai dan pengembangan kepegawaian, 

data dan formasi dan pegawaian. 

b Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

bidang kepegawaian. 

c Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan dan 

mutasi pegawai, pembinaan pegawai dan pengembangan 

kepegawaian, data dan formasi dan pegawaian. 

d Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh bupati. 

3. Rincian Tugas 

a. Menyusun rencana dan program kerja bidang kelautan dan 

perikanan. 

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi, dinas terkait guna 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang kelautan dan 

perikanan. 
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d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang kelautan dan perikanan. 

e. Melaksanakan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau 

kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya, usaha kelautan dan 

perikanan. 

f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan, pesisir 

dan pulua-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya, 

usaha kelautan dan perikanan. 

g. Melaksanakan kebijakan bidang kelautan dan perikanan. 

h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 

kelautan dan perikanan. 

i. Melaksanakan pelayanan administrasi kelautan dan perikanan 

sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan 

dengan peraturan perundang-undangan. 

j. Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan (urusan program, 

kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi 

dan tata laksana serta umum dan perlengkapan). 

k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan. 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas program kegiatan bidang kelautan 

dan perikanan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis. 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang 

berhubungan dengan bidang tugas pekerjaan. 
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B. Seketariat 

1. Tugas Pokok 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum 

dan kepegawaian.. 

2. Fungsi 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian. Penyelenggaraan tugas secara terpadu, 

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan. 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan 

kepegawaian. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Rincian Tugas 

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Kesekretariatan. 
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b. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, 

Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang 

Kesekretariatan, Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan 

serta pelaksanaan dan pelayanan urusan Hubungan Masyarakat, 

Perpustakaan, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Rumah 

Tangga dan Perlengkapan. 

c. Mempelajari disposisi atasan untuk menindak lanjuti pelaksanaan 

tugas. 

d. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 

bawahan. 

e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi, dinas terkait guna 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian. 

g. Meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan 

sehubungan dengan bidang tugas kesekretariatan. 

h. Meneliti konsep naskah dinas yang berhubungan dengan 

Kesekretariatan, Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan 

serta pelaksanaan dan pelayanan urusan Hubungan Masyarakat, 

Perpustakaan, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Rumah 

Tangga dan Perlengkapan. 
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i. Memberikan layanan konsultasi fasilitasi, pelaksanaan program 

bidang Kesekretariatan, Administrasi Umum, Kepegawaian dan 

Keuangan serta pelaksanaan dan pelayanan urusan Hubungan 

Masyarakat, Perpustakaan, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, 

Rumah Tangga dan Perlengkapan. 

j. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang 

Kesekretariatan, Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan 

serta pelaksanaan dan pelayanan urusan Hubungan Masyarakat, 

Perpustakaan, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Rumah 

Tangga dan Perlengkapan. 

k. Mengkaji dan mengembangkan teknis metode bidang 

Kesekretariatan, Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan 

serta pelaksanaan dan pelayanan urusan Hubungan Masyarakat, 

Perpustakaan, Hukum, Organisasi dan Tatalaksana, Rumah 

Tangga dan Perlengkapan. 

l. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan. 

m. Melaporkan pelaksanaan tugas program kegiatan bidang 

Kesekretariatan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis. 

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis. 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang 

berhubungan dengan bidang tugas pekerjaan. 
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C. Sub Bagian Program  

1. Tugas Pokok 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi 

perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan 

sistem informasi di lingkungan dinas. 

2. Rincian Tugas 

a. Menyusun konsep rencana program kegiatan bidang kelautan dan 

perikanan. 

b. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan 

bidang kelautan dan perikanan. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran 

pelaksanaan tugas kegiatan. 

e. Menyiapkan bahan  kebijakan teknis, rencana program kegiatan 

bidang kelautan dan perikanan. 

f. Melaksanakan pelayanan, fasilitasi dan pelaporan program 

kegiatan bidang kelautan dan perikanan. 
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g. Menyiapkan bahan pemantauan dan monitoring program kerja 

program kegiatan bidang kelautan dan perikanan. 

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan system informasi manajemen 

bidang program kelautan dan perikanan. 

i. Mengkaji dan mengembangkan teknis program kegiatan bidang 

kelautan dan perikanan. 

j. Meneliti dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan 

bidang kelautan dan perikanan. 

k. Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan program kegiatan 

bidang kelautan dan perikanan. 

l. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 

bawahan. 

m. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan. 

n. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan 

bidang kelautan dan perikanan. 

o. Melaporkan pelaksanaan tugas program kegiatan bidang kelautan 

dan perikanan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis. 

p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis. 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan 

dengan bidang tugas. 
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D. Sub Bagian Keuangan 

1. Tugas Pokok 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 

administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: 

pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di 

lingkungan dinas. 

2. Rincian Tugas 

a. Menyusun dan merencanakan konsep  program kegiatan bidang 

Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Keuangan. 

d. Melaksanakan koordinasi perencanaan yang berhubungan dengan 

bidang  Keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan den 

akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah 

ditentukan. 

f. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan guna menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas bidang Keuangan. 
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g. Meneliti dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan 

bidang Keuangan. 

h. Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan  tugas 

bidang Keuangan. 

i. Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan program bidang 

Keuangan. 

j. Memfasilitasi pelaksanaan  program bidang Keuangan. 

k. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada 

bawahan. 

l. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan. 

m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Keuangan. 

n. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang Keuangan kepada atasan 

baik secara lisan maupun tertulis. 

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis. 

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan 

dengan bidang tugas 

 

E. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 

1. Tugas Pokok 

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
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administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, 

meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 

organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 

perlengkapan di lingkungan dinas. 

2. Rincian Tugas 

a. Menyusun dan menyiapkan konsep  program kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian. 

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi, dinas terkait guna 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, konsep pedoman, petunjuk 

teknis hasil pelaksanaan program bidang Umum dan Kepegawaian. 

d.  Mengkaji dan mengembangkan teknis pengelolaan administrasi 

kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, 

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. 

e. Menyelia pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi 

kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, 

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. 

f. Mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan 

tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. 

g. Membuat konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas bidang 

Umum dan Kepegawaian. 
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h. Memberikan layanan konsultasi pelaksanaan program administrasi 

kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, 

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. 

i. Memfasilitasi pelaksanaan program pengelolaan administrasi 

kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, 

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan. 

j. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan. 

k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang Umum dan 

Kepegawaian. 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Umum dan Kepegawaian 

kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis. 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan 

dengan bidang tugas . 
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4.2. Hasil Penelitian  

4.2.1. Peran Kepemimpinan  

Tabel 1 : Ringkasan Perhitungan Indikator Peran Kepemimpinan  

NO
. 

INDIKATOR SKOR SKOR 
IDEAL 

 (%) KRITERIA 

1 Pemimpin mampu mengorganisir 
secara baik. 

186 200 93% Sangat 
Baik 

2 Pimpinan tidak pernah membeda-
bedakan pegawai 

182 200 91% Sangat 
Baik 

3 Mampu mengambil keputusan 
dengan cepat dan tepat 

150 200 75% Baik 

4 Sikap Pimpinan dalam mengambil 
keputusan. 

115 200 57,5% Cukup 
Baik 

5 Sikap Pimpinan dalam 
melimpahkan tugas atau 
wewenang kepada pegawainya. 

105 200 52,5% Cukup 
Baik 

6 Pimpinan dalam memberikan 
tugas selalu memberikan 
penjelasan/keterangan lebih 
dahulu. 

159 200 79,5% Baik 

7 Pegawai yang bekerja dengan 
baik/ berprestasi, pimpinan selalu 
memberikan pujian dan 
penghargaan.  

148 200 74% Baik 

8 Dalam menghadiri rapat pimpinan 
selalu datang dengan tepat waktu. 

108 200 54% Baik 

9 Pegawai tepat waktu dalam 
mengikuti apel pagi  

154 200 77% Baik 

10 Pegawai pulang lebih awal dari 
waktu yang ditetapkan. 

98 200 49% Kurang 
Baik 

11 Pegawai berpakaian rapi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

195 200 97,5% Sangat 
Baik 

12 Pegawai menggunakan atribut 
kantor dengan lengkap. 

190 200 95% Sangat 
Baik 

Jumlah 1790 2400 74,58% Baik 
Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng tahun 2010.   
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada 

pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.  

Indikator Peran Kepemimpinan : 

1) Kemampuan dalam  melihat organisasi  :  kemampuan pimpinan dalam 

mengorganisir bawahannya serta sikap pimpinan dalam menilai 

pegawai selalu sama tidak membeda-bedakan pegawainya. 

2) Kemampuan pimpinan dalam mengambil keputusan : pimpinan dalam 

mengambil  keputusan  sudah baik karena keputusan diambil secara 

cepat dan tepat. Akan tetapi keputusan yang diambil belum 

sepenuhnya sesuai dengan harapan pegawai . 

3) Kemampuan pimpinan dalam melimpahkan wewenang belum 

sepenuhnya baik karena banyaknya tugas yang diberikan kepada 

pegawainya sehingga menyebabkan pegawainya malas untuk 

mengerjakannya. Dalam memberikan tugas pimpinan selalu 

memberikan penjelasan atau keterangan lebih dulu sehingga pegawai 

bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. 

4) Ketaatan  pegawai  terhadap  jam  kerja yaitu berangkat kerja selalu  

tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

5) Kemampuan pimpinan dalam menerapkan aturan kantor dan 

memberikan  teladan  kepada pegawainya, yaitu berpakaian rapi dan 

menggunakan atribut kantor dengan lengkap.  
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada 

pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyatakan 

bahwa 93% pegawai mengatakan bahwa pemimpin mampu mengorganisir 

secara baik semua potensi materiil dan personil. Dalam hal ini pemimpin 

merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan secara umum yang 

bertindak sebagai kepala pimpinan dalam instansi yang berkewajiban 

menjalankan tugas-tugas pemerintahan. 

Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya selalu menjalin hubungan 

kerjasama dengan pegawai demi mencapai tujuan organisasi yang telah 

disepakati bersama. Dengan kepemimpinan yang dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik dan adanya hubungan yang harmonis antara bawahan 

dan pimpinan maka 91% menjawab pimpinan tidak pernah membeda-bedakan 

pegawai yang satu dengan yang lainnya, tindakan pimpinan terhadap para 

pegawainya hendaklah mencerminkan tindakan seorang bapak terhadap 

anaknya / anggota keluarganya, dan 75% pegawai menjawab bahwa  

Pimpinan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mampu 

mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, pemimpin kadangkala diartikan 

sebagai pelaksanaan otoritas dan Pembuatan keputusan karena itu pemimpin 

harus mempunyai kelebihan dan kemampuan dalam menjalankan roda-roda 

pemerintahan, akan tetati 57,5% pegawai mengatakan keputusan yang diambil 

oleh pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan belum sesuai dengan harapan 
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para pegawai, karena setiap kali pimpinan dalam mengambil keputusan selalu 

menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing pegawai.  

Bagaimana kreatifitas dan dinamikanya seorang pemimpin dalam 

menjalankan wewenang kepemimpinannya akan sangat menentukan apakah 

tujuan perusahaan dapat dicapai atau tidak, 52,5% menjawab Pimpinan Dinas 

Kelautan dan Perikanan dalam melimpahkan wewenang tidak selalu 

disesuaikan dengan kemampuan yang pegawai miliki, dan 79,5% pegawai 

mengatakan bahwa pimpinan dalam memberikan tugas-tugas baru selalu 

diberikan penjelasan atau keterangan terlebih dahulu sampai benar-benar 

pegawai itu mengerti dengan tugasnya tersebut, karena seorang pemimpin 

bertanggung jawab atas segala apa saja yang terjadi didalam instansi 

pemerintahan, apabila pegawai mengalami kesulitan dalam melakukan 

pekerjaannya maka tugas pemimpin membantu mengarahkan pegawai demi 

terciptanya tujuan bersama.  

Pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sangat 

mengerti dan memahami keberadaan dan keinginan pegawai, hal ini tercermin 

dari pimpinan yang selalu memberikan penghargaan-penghargaan atau 

kompensasi kepada para bawahan yang berprestasi, memberikan jaminan-

jaminan, tunjangan-tunjangan, keamanan kerja, promosi jabatan. Dengan 

adanya motivasi kerja tersebut diatas diharapkan pegawai dapat bekerja lebih 

baik dan sudah terbukti dari 74% menjawab bahwa pegawai yang bekerja 
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dengan baik atau berprestasi selalu diberikan pujian dan penghargaan karena 

dengan itu motivasi pegawai akan terus meningkat.  

Sikap teladan yang diperhatikan seorang pemimpin kepada anggota 

dalam suatu organisasi akan menjadi tauladan /pedoman. Sikap dari pemimpin 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan misalnya 

seperti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak selalu datang dan 

pulang tepat waktu. Hal ini membuat para bawahannya kurang termotivasi 

dan mencontoh apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh pimpinan, dari 54 % 

mengatakan bahwa pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa 

Tengah apabila mendapatkan undangan rapat, pimpinan tidak selalu 

menghadirinya tepat waktu.  

Selain itu, peneliti menemukan dari beberapa pegawai yang masih 

terlambat dalam mengikuti apel pagi yang diadakan setiap pagi tetapi hanya 

beberapa pegawai saja. Sedangkan dari 77% pegawai menjawab tidak pernah 

terlambat dalam mengikuti apel pagi, jadi kegiatan apel pagi sudah dapat 

terlaksana dengan baik. Tetapi dari 49 % pegawai menyatakan bahwa mereka 

sering pulang lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut 

disebabkan karena kurangnya kedisplinan terhadap waktu dalam jam kerja. 

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah setiap 

pegawai diharuskan untuk berpakaian rapi, setiap hari kamis wajib 

mengenakan batik dan hari jum’at mengenakan pakaian olahraga sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Dari 97,5 % pegawai Dinas Kelautan dan 
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Perikanan mengatakan bahwa pada saat jam kerja harus berpakaian rapi 

seseuai dengan ketentuan yang berlaku dan 95 % menjawab pegawai wajib 

menggunakan atribut kantor dengan lengkap setiap harinya, dengan demikian 

pimpinan dapat menerapkan kedisiplinan pegawainya baik disiplin dalam 

berpakaian maupun disiplin dalam jam kerja. 

 

4.2.1. Motivasi Kerja  

Tabel 2  : Ringkasan Perhitungan Indikator Motivasi.  

NO
. 

INDIKATOR SKOR SKOR 
IDEAL 

% KRITERIA 

1. Gaji perbulan dapat mencukupi 
kebutuhan sehari-hari 

116 200 58% Cukup 
Baik 

2. Memenuhi kebutuhan konsumsi 4 
sehat 5 sempurna 

96 200 48% Kurang 
baik 

3. Pimpinan dan pegawai selalu 
membantu pegawai pada saat 
kesulitan bekerja 

179 200 89,5% Sangat 
baik 

4. Kerja sama sesama pegawai sudah 
tercipta dengan baik 

189 200 94,5% Sangat 
baik 

5. Pegawai selalu merasa aman dan 
nyaman saat bekerja  

152 200 76% Baik  

6. Merasa senang dan puas dengan 
jaminan hari tua yang diberikan oleh 
pimpinan 

156 200 78% Baik  

7. Penghargaan atas prestasi kerja 
sudah dilakukan dengan baik 

94 200 47% Kurang 
baik 

8. Pegawai saling menghargai satu 
sama lain dalam memberikan 
pendapat 

186 200 93% Sangat 
baik  

9. Pegawai diberikan kesempatan 
untuk berprestasi 

158 200 79% Baik  

10. Semua pegawai diikut sertakan 
pertisipasinya dalam kegiatan kantor 

178 200 
 

89% Cukup 
baik  

Jumlah 1504 2000 75,2% Baik  
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Indikator pimpinan untuk memotivasi kerja pegawai : 

1) Pimpinan dapat memenuhi kebutuhan fisiologis pegawainya yaitu 

berupa gaji bulanan yang diperoleh pegawai dan kebutuhan pangan 

atau konsumsi pegawai. 

2) Pimpinan mampu bersosialisasi dengan baik dengan pegawainya, 

pimpinan selalu membantu pegawai pada saat pegawai kesulitan, serta 

dapat bekerjasama yang baik dengan pegawainya. 

3) Pimpinan menjamin keamanan pegawainya sehingga pegawai selalu 

merasa aman  dan tidak  takut dalam bekerja. Selain itu kondisi 

lingkungan kerja yang  nyaman dapat mempengaruhi kinerja pegawai, 

maka pimpinan harus memperhatikan kondisi lingkungan kerja 

pegawainya.   

4) Pimpinan dapat memotivasi pegawai dengan memberikan kesempatan 

kepada pegawainya untuk berprestasi kemudian memberikan 

penghargaan atas prestasi kerja yang telah diperoleh pegawainya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada pegawai Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dari 58% pegawai menyatakan 

gaji perbulan belum dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan 48 % 

belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 4 sehat 5 sempurna setiap 

harinya, dari hasil penelitian ini maka pegawai merasa cukup dengan gaji 

yang diterima setiap bulannya tetapi belum memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 

sempurna.  
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Pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan 

dibantu oleh kepala bagian, mampu menjalankan pemerintahan dalam 

menghadapi situasi dan kondisi pemerintahan, misal dalam menghadapi suatu 

masalah inter instansi. Apabila bawahan kurang memenuhi standar dalam 

melakukan pekerjaannya pemimpin berusaha mencari sebab-sebab mengapa 

pegawai kurang memenuhi standar dan mencari solusi agar pegawai lebih 

baik, dan setelah ditemukan solusi maka pimpinan dengan cepat mengambil 

tindakan agar para pegawai bisa bekerja lebih baik lagi sehingga standar yang 

telah ditentukan perusahaan dapat tercapai.  

Dari penelitian sudah terbukti dari 89,5% pegawai mengatakan bahwa 

pimpinan selalu membantu pegawainya yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. selain itu, antara pimpinan dengan bawahan 

selalu bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan pekerjaannya dan 

94,5% pegawai mengatakan kerjasama antar sesama pegawai sudah tercipta 

dengan baik setiap harinya, sehingga pegawai akan merasa nyaman bekerja di 

Dinas dan senang bekerja dibawah pimpinannya. Dari penelitian terbukti 76% 

pegawai menjawab selama bekerja dikantor selalu merasa aman dan nyaman 

setiap harinya. 

Pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sudah 

memberikan motivasi kerja kepada bawahannya baik secara internal maupun 

secara eksternal. Motivasi secara internal yang diberikan pimpinan misalnya, 

pemenuhan kebutuhan pegawai yang berhubungan dengan instansi. 
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Contohnya instansi telah mempunyai peralatan yang modern, mesin cetak 

yang sangat canggih dan menggunakan sistem komputerisasi, dengan ini 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas pegawainya. 

Selain itu motivasi yang diberikan pimpinan yaitu dengan memberikan gaji 

yang sesuai dengan ketentuan yang ada, memberikan jaminan kerja, 

tunjangan-tunjangan, kompensasi,promosi jabatan dan jaminan hari tua . Dari 

hasil penelitian ini 78 % pegawai menjawab merasa sangat senang dan puas 

dengan jaminan hari tua yang diberikan oleh pimpinan, dan 47% penghargaan 

atas prestasi pegawai sudah dilaksanakan dengan baik.  

Dengan adanya hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan, 

maka akan menimbulkan kerjasama yang baikdan saling menghargai satu 

sama lain, dari penelitian ini 93% pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan 

mengatakan bahwa apabila pegawai memberikan pendapat dalam suatu rapat 

selalu dihargai oleh semua pegawai yang hadir dalam rapat, dengan adanya 

hubungan yang harmonis ini maka akan tercapai suatu tujuan yang diinginkan 

dan pegawaipun akan merasa nyaman dalam bekerja dan akan timbul suatu 

motivasi dalam dirinya untuk mengembangkan karir mereka masing-masing. 

Kemudian dari 79 % pegawai juga mengatakan bahwa mereka selalu 

diberikan kesempatan untuk dapat berprestasi. Demi selalu menjaga hubungan 

kerjasama yang baik maka semua pegawai wajib ikut serta atau berpartisipasi 

setiap ada kegiatan di kantor dan sudah terbukti bahwa 89% pegawai Dinas 
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Kelautan dan Perikanan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang 

diadakan di kantor.   

Berdasarkan dari hasil penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah kendala-kandala yang dihadapi dalam kepemimpinan 

di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah :   

1) Keputusan yang diambil oleh pimpinan di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Jawa Tengah belum sesuai dengan harapan 

pegawainya. 

2) Pegawai kurang disiplin terhadap waktu atau jam kerja, karena masih 

ada beberapa pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih 

awal dari waktu yang telah ditentukan. 

3) Pimpinan dalam memberikan tugas atau wewenang tidak selalu 

disesuaikan dengan kemampuan pegawainya. 

4) Pegawai belum dapat terpenuhi kebutuhan fisiologisnya berupa gaji 

bulanan dan kebutuhan konsumsi.  

 

4.3. Pembahasan  

  Di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menggunakan 

peran kepemimpinan sebagai penengah, pengajur, sebagai ahli, dan pemberian 

pujian atau hukuman, yang menurut bukunya Effendi sebagai penengah 

adalah dimana seorang pemimpin bertindak sebagai penengah, pimpinan 

sebagai pengajur adalah seorang pemimpin yang memberi inspirasi kepada 
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orang atau bawahan, pemimpin sebagai ahli adalah pemimpin yang lebih 

banyak memiliki pengetahuan dibandingkan dengan anggota kelompoknya, 

sedangkan pemimpin sebagai pemberi pujian atau hukuman adalah pimpinan 

tidak pernah membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. 

 Dari hasil penelitian ini sudah terbukti bahwa 75% dimana seorang 

pemimpin bertindak sebagai penengah setiap kali ada masalah-masalah baik 

secara eksternal maupun internal, dan 74% pemimpin selalu memberi inspirasi 

atau motivasi kepada bawahannya agar bawahan lebih semangat dalam 

menjalankan tugasnya, 79,5% pegawai mengatakan pemimpin mempunyai 

pengetahuan yang luas dibandingkan dengan anggota kelompoknya dan dari 

91% survei membuktikan pimpinan tidak pernah membeda-bedakan pegawai 

yang satu dengan yang lainnya. 

 Kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai suatu hubungan yang 

sangat erat, karena tanpa didasari bahwa seorang pimpinan akan timbul 

kekuasaan dalam dirinya untuk mempengaruhi orang lain atau mencapai suatu 

tujuan yang diinginkannya, tanpa adanya peran kepemimpinan yang baik 

maka kinerja pegawai pegawaipun akan menurun, peran seorang pemimpin 

akan mempengaruhi semua aktivitas atau kegiatan karena pemimpin 

merupakan kepala organisasi yang harus mempunyai sikap teladan dan tegas 

karena hal ini dapat membuat bawahannya ikut mencontoh apa saja yang 

dilakukan pimpinannya. 
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 Di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menggunakan 

sistem gaya partisipatif, menurut Sugandha (1986 : 70),  gaya kepemimpinan 

yang partisipatif adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para 

bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan, bila ternyata proses 

tadi mempengaruhi kelompok, atau bila memang kelompok (bawahan) ini 

mampu turut berperan dalam pengambilan keputusan. Dan sudah terbukti di 

dalam penelitian ini dari 75% pegawai mengatakan keputusan yang diambil 

oleh Pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sudah 

sesuai dengan yang diharapkan para pegawai.  

 Pimpinan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam 

melaksanakan peranannya sebagai pimpinan perusahaan dalam meningkatkan 

motivasi kerja pegawai sudah baik sesuai dengan prosedur kerja pemerintah. 

Pimpinan mampu membawa diri baik itu internal maupun eksternal instansi, 

pimpinan bisa memberikan contoh atau teladan bagi para bawahannya agar 

lebih bisa bekerja dengan baik dan dalam memberikan motivasipun sudah 

baik hal ini terlihat banyak para pegawai yang merasa sangat senang dan puas 

bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah karena adanya 

motivasi-motivasi kerja dari pimpinan sehingga dengan kepuasan tersebut 

dapat meningkatkan semangat kerja pegawai.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam peran 

kepemimpinan 93% pegawai menjawab peran pemimpin sudah baik karena  

mampu mengorganisir bawahannya secara baik. Selain pemimpin mempunyai 
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pengetahuan yang sangat luas, berpendidikan tinggi, dan berkemampuan 

tinggi dalam bidang teknologi, pemimpin juga bisa jadi kepala bagi para 

pegawai karena pemimpin selalu membantu pegawai yang mengalami 

kesulitan dalam pekerjaannya, tetapi masih ada pegawai yang sering terlambat 

dalam mengikuti apel pagi yang di adakan setiap pagi di Dinas Kelautan dan 

Perikanan, pegawai juga sering pulang sebelum waktunya. Hal ini disebabkan 

karena kurang disiplinnya terhadap waktu atau jam kerja.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis motivasi 

kerja sudah berjalan dengan baik, dari 78% pegawai sudah merasa puas 

karena pemimpin sudah memberikan fasilitas dan insentif kepada pegawai 

seperti pendidikan, asuransi, jaminan kesehatan, uang transport, THR, 

Pensiun, dan adanya intensif misalnya pemberian bonus kepada pegawai yang 

berprestasi. Dengan adanya fasilitas-fasilitas kerja dan insentif bagi pegawai 

diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja pegawai sehingga dengan 

semangat kerja pegawai yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan 

produktifitas kerja pegawai. Adapun yang dihadapi pimpinan dengan adanya 

pemberian fasilitas dan insentif kadang masih kurang memuaskan pegawai 

karena keinginan yang berbeda-beda sehingga menyulitkan pimpinan dalam 

memenuhi semua apa yang diinginkan pegawai tetapi pemimpin mampu 

memecahkan semuanya. 
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 Untuk mengatasi kendala-kendala dalam kepemimpinan di Dinas 

Kelautan dan Perikanan  Provinsi Jawa Tengah : 

1. Pimpinan di Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan gaya 

kepemimpinan partisipatif, Menurut Sugandha (1986 : 70) Kepemimpinan 

Partisipatif adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para 

bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan, bila ternyata 

proses tadi mempengaruhi kelompok, atau bila memang kelompok 

(bawahan) ini mampu turut berperan dalam pengambilan keputusan. 

2. Pemberian sanksi yang tegas oleh Pimpinan kepada pegawai kurang 

disiplin terhadap waktu atau jam kerja karena ada beberapa pegawai yang 

terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal dari waktu yang telah 

ditentukan. 

3. Pimpinan mampu melihat kemampuan pegawainya sehingga tugas atau 

wewenang yang diberikan dapat dikerjakan dengan cepat, tepat dan 

akurat. 

4. Pimpinan harus mampu memenuhi kebutuhan fisiologis pegawainya 

dengan memberikan penghargaan atau uang tambahan kepada pegawainya 

berdasarkan prestasi kerja yang diperoleh. Sehingga pegawai tidak 

mengeluh dengan gaji yang diperoleh sehingga kebutuhan konsumsipun 

dapat terpenuhi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai 

Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai pada 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa :  

1. Peran kepemimpinan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sudah baik 

didasarkan dari hasil survei yang menunjukkan hasil 74,58% sehingga 

masuk dalam kriteria kepemimpinan yang baik.  

2. Penelitian tentang motivasi kerja pegawai menunjukkan hasil survei 

sebanyak 75,2% dan sudah masuk dalam kriteria baik, jadi pemimpin dalam 

memotivasi pegawai sudah baik dan benar, penghargaan atas prestasi kerja 

sudah berjalan dengan lancar sehingga motivasi pegawaipun akan 

meningkat.    

3. Keputusan yang diambil oleh pimpinan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah belum sesuai dengan harapan pegawainya, Pegawai 

kurang disiplin terhadap waktu atau jam kerja, karena masih ada beberapa 

pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal dari waktu yang 

telah ditentukan, Pimpinan dalam memberikan tugas atau wewenang tidak 
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selalu disesuaikan dengan kemampuan pegawainya, dan Pegawai belum 

dapat terpenuhi kebutuhan fisiologisnya berupa gaji bulanan dan kebutuhan 

konsumsi. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah saran yang dapat penulis berikan yaitu :  

1. Pimpinan dalam mengambil keputusan sebaiknya didasarkan pada 

keputusan bersama, dan keputusan tersebut disetujui oleh semua 

pegawainya.  

2. Setiap pegawai yang tidak disiplin dalam jam kerja sebaiknya diberikan 

sanksi yang mengikat seluruh pegawai yaitu berupa penurunan jabatan 

dalam lingkungan atau dipindah tugaskan.  

3. Dalam memberikan tugas atau wewenang pimpinan harus mengerti 

kemampuan pegawainya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

cepat dan tepat. 

4. Pimpinan harus mampu memenuhi kebutuhan fisiologis pegawainya dengan 

memberikan penghargaan atau uang tambahan kepada pegawainya 

berdasarkan prestasi kerja yang diperoleh.  
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

 
1. Bagaimana peran kepemimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai ? 

a. Cara memimpin pertemuan-pertemuan? 

b. Cara mengambil keputusan dalam rapat? 

c. Cara menerapkan peraturan kerja? 

d. Sikap pemimpin dalam menanggapi masalah pegawai yang melanggar 

peraturan yang berlaku? 

e. Peran pemimpin dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai? 

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pimpinan dalam meningkatkan 

motivasi kerja pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa 

Tengah? 
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ANGKET PENELITIAN 

 

I. Petunjuk Pengisian 

1. Tulislah identitas Bapak / Ibu dengan benar terlebih dahulu sebelum mengisi. 

2. Bacalah tiap pernyataan secara teliti sebelum menjawabnya. 

3. Pilih salah satu jawaban secara benar dengan memberi tanda silang (x) pada 

jawaban yang paling sesuai.  

 

II. Identitas  

Nama    : 

Pangkat / Golongan  : 

Umur    :  

 

III. Daftar Pertanyaan  

A. PERAN PEMIMPIN  

1. Pemimpin ditempat saya bekerja mampu mengorganisir secara baik 

semua potensi materiil dan personilo yang ada di kantor. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu-ragu  

d. Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju  

2. Pimpinan ditempat saya bekerja tidak pernah membedakan pegawai 

yang satu dengan yang lain. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu-ragu  

d. Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 
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3. Dalam mengambil suatu keputusan, pimpinan ditempat saya bekerja 

mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.  

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju  

4. Keputusan yang diambil oleh pimpinan ditempat saya bekerja selalu 

sesuai dengan harapan para pegawai. 

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

5. Pimpinan ditempat saya bekerja dalam melimpahkan wewenang selalu 

disesuaikan dengan kemampuan yang pegawai miliki.  

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

6. Dalam memberikan tugas-tugas baru, pimpinan ditempat saya bekerja 

selalu memberikan penjelasan / keterangan terlebih dahulu yang 

berhubungan dengan tugas baru tersebut. 

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 
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7. Terhadap pegawai yang bekerja dengan baik / berprestasi, pimpinan 

ditempat saya bekerja selalu memberikan pujian dan penghargaan.  

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

8. Saat mendapatkan undangan untuk rapat, pimpinan ditempat saya 

bekerja selalu menghadirinya tepat waktu.  

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

9. Saya pernah terlambat dalam mengikuti apel pagi yang diadakan setiap 

hari dikantor.   

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

10. Saya tidak pernah pulang lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan.  

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

11. Saat bekerja saya harus berpakaian rapi sesuai ketentuan yang berlaku.   

a Sangat setuju 
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b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

12. Saat bekerja saya harus menggunakan atribut kantor dengan lengkap 

setiap harinya.   

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

 

B. MOTIVASI KERJA 

13. Gaji per bulan yang saya terima dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari  

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu-ragu  

d. Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 

14. Selama saya bekerja dikantor, saya dapat memenuhi kebutuhan 

konsumsi 4 sehat 5 sempurna setiap harinya.    

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

15. Pimpinan dan rekan kerja ditempat saya bekerja selalu membantu 

kepada pegawai yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

pekerjaan.  
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a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

16. Kerjasama sesama pegawai ditempat saya bekerja sudah tercipta dengan 

baik pada setiap harinya.  

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

17. Selama bekerja dikantor, saya selalu merasa aman dan nyaman didalam 

bekerja setiap harinya.    

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

18. Di kantor tempat saya bekerja, saya sangat merasa senang dan puas 

dengan jaminan hari tua yang diberikan oleh pimpinan.  

a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

19. Di tempat saya bekerja penghargaan atas prestasi pegawai sudah 

dilaksanakan dengan baik.    
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a Sangat setuju 

b Setuju  

c Ragu-ragu  

d Tidak setuju  

e Sangat tidak setuju 

20. Di tempat saya bekerja apabila pegawai memberikan pendapat dalam 

suatu rapat selalu dihargai oleh semua pegawai yang hadir dalam rapat.    

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu-ragu  

d. Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 

21. Di tempat saya bekerja pegawai selalu diberikan kesempatan untuk 

berprestasi, mengembangkan kemampuan berkarier.     

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu-ragu  

d. Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 

22. Di tempat saya bekerja apabila pegawai selalu diikutsertakan 

pertisipasinya dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan dikantor.     

a. Sangat setuju 

b. Setuju  

c. Ragu-ragu  

d. Tidak setuju  

e. Sangat tidak setuju 
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KISI-KISI INSTRUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGUKUR PERAN 

KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI 

VARIABLE 
PENELITIAN 

INDIKATOR INSTRUMEN NO. 
ITEM 
SOAL 

1. Kemampuan 
melihat 
organisasi 

1. Mampu mengorganisir  
2. Tidak membedakan 

pegawai. 

1 
2 

2. Kemampuan 
mengambil 
keputusan  

1. Mampu mengambil 
keputusan dengan cepat dan 
tepat. 

2. Keputusan yang diambil 
sesuai dengan pegawai. 

3 
 
 
4 

3. Kemampuan 
melimpahkan 
wewenang 

1. Melimpahkan wewenang 
sesuai dengan kemampuan 
pegawai. 

2. Setiap memberikan tugas 
selalu diberikan penjelasan/ 
keterangan. 

5 
 
 
6 
 

4. Kemampuan 
menanamkan 
kesetiaan  

1. Pegawai yang berprestasi 
diberikan penghargaan. 

2. Menghadiri undangan tepat 
waktu. 

7 
 
 
8 

5. Ketaatan 
pegawai 
terhadap jam 
kerja 

1. Tepat waktu dalam 
mengikuti apel pagi.  

2. Pulang lebih awal dari waktu 
yang ditetapkan. 

9 
 
 

10 

Peran 
Kepemimpinan 

6. Ketaatan 
pegawai 
terhadap jam 
kerja 

1. Berpakaian rapi sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

2. Menggunakan atribut kantor 
dengan lengkap. 

11 
 

12 

1. Kebutuhan 
fisiologis 

1. Gaji perbulan dapat 
mencukupi kebutuhan 
sehari-hari. 

2. Memenuhi kebutuhan 4 
sehat 5 sempurna. 

13 
 
 

14 

Motivasi Kerja 

2. Kebutuhan 
sosial 

1. Pemimpin selalu membantu 
pegawai pada saat kesulitan 
bekerja. 

2. Kerjasama yang sangat baik  

15 
 
 

16 
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3. Kebutuhan 
keamanan 

1. Selalu merasa aman dan 
nyaman saat bekerja. 

2. Merasa puas dengan jaminan 
hari tua diberikan. 

17 
 

18 

4. Kebutuhan 
penghargaan 

1. Penghargaan atas prestasi 
kerja sudah dilaksanakan 
dengan baik. 

2. Apabila pegawai 
memberikan pendapat satu 
sama lain saling menghargai. 

19 
 
 

20 

 

5. Kebutuhan 
aktualisasi diri 

1. Pegawai selalu diberikan 
kesempatan untuk 
berprestasi. 

2. Semua pegawai diikut 
sertakan partisipasinya 
dalam kegiatan kantor. 

21 
 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


