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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Instansi pemerintahan dalam melaksanakan aktivitas melayani masyarakat 

akan lebih berhasil bila mampu mengoptimalkan partisipasi kerja karyawannya atau 

sumber daya manusianya. Partisipasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

motivasi yang mempunyai ciri khas. Hal ini karena partisipasi lebih ditekankan pada 

aspek psikologis dari pada segi materi, dimana dalam melibatkan seseorang 

didalamnya, maka orang tersebut akan ikut bertanggung jawab pada kemajuan 

organisasi. Sebagaimana diungkapkan Nitisemito (1990) bahwa para karyawan harus 

ikut berpartisipasi atau dilibatkan dalam pekerjaan secara optimal jika ingin 

menggunakan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu 

penting bagi semua karyawan untuk menyadari perlunya partisipasi kerja (SDM) 

karyawan dalam suatu proses melaksanakan pekerjaan, sebab dalam partisipasi kerja 

ini, karyawan bisa lebih giat bekerja dan pada gilirannya nanti mereka mampu 

meningkatkan prestasi dan kemampuannya. 

Menurut Muafi (2000) partisipasi kerja merupakan perilaku kerja yang 

menarik untuk diteliti mengingat peranannya yang penting, terutama penelitian – 

penelitian yang ditujukan untuk mengetahui faktor–faktor atau ubahan–ubahan yang 

mempengaruhi atau yang berhubungan dengan keterlibatan kerja. Partisipasi kerja 

dipengaruhi oleh banyak aspek yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok 

besar yaitu karakteristik pribadi (usia, pendidikan, masa kerja), karakteristik 



 

situasional (lingkungan kerja, kepemimpinan, rekan kerja, pekerjaannya sendiri) dan 

karakteristik hasil kerja (kepuasan kerja). Pengupayaan partisipasi kerja karyawan 

yang tinggi menjadi hal yang menarik dan penting dilakukan oleh pihak–pihak yang 

berkompeten. Karyawan yang memiliki partisipasi terhadap pekerjaannya akan sangat 

dipengaruhi oleh seluruh situasi kerjanya, baik pekerjaan itu sendiri, teman sekerja 

maupun perusahaan dimana karyawan itu bekerja. Kondisi tersebut disebabkan oleh 

penerimaan pekerjaan sebagai suatu bagian penting bahwa pekerjaannya adalah 

tempat untuk memenuhi kebutuhan–kebutuhannya yang penting misalnya kebutuhan 

harga diri. Guna melaksanakan partisipasi aktif harus ada  pengetahuan teknis dan 

komunikasi timbal balik. 

Kenyataannya untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

dan berpartisipasi tinggi bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut berkaitan dengan 

sikap mental negatif yang dimiliki karyawan. Indikasi rendahnya partisipasi kerja 

antara lain malas mengikuti rapat, terlambat datang di tempat kerja, mangkir kerja 

dan bolos kerja. Beberapa fenomena yang berkaitan dengan partisipasi kerja seperti 

termuat dalam pemberitaan media Jawa Pos bulan Mei (Sofyan, 2002), tentang 

merosotnya partisipasi kerja pegawai negeri di Pemda Blitar, bahwa belum 

terbiasanya staf dengan pegawai di lini bawah bekerja tanpa instruksi atasannya, akan 

menjadikan kinerja di beberapa unit kerja lumpuh, kasus tersebut terjadi di 

pemerintahan kota Blitar, saat terjadi mutasi terhadap 221 pegawai di lingkungan 

Pemkot yang tidak dipatuhi, banyak pegawai tidak mau pindah dan bekerja di kantor 

baru. Kasus menurunnya partisipasi kerja juga pernah terjadi di Temanggung 2004-

2005, dimana hampir 75% pejabat dilingkungan kabupaten Temanggung enggan 



 

melakukan aktivitas atau berpartisipasi aktif dalam pekerjaan yang sebenarnya 

menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dipicu kepemimpinan bupati temanggung yang 

cenderung otoriter dan tidak sesuai dengan keinginan para bawahan maupun staf 

bawahannya. 

Partisipasi kerja dalam skala nasional juga terjadi di kalangan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat. Tradisi mangkir kerja anggota DPR semakin memprihatinkan. 

Menurut Batoegana (Edy, 2006) 50 persen sampai 80 persen anggota dewan sering 

mangkir. Dalam rapat anggota banyak anggota yang hanya titip tanda tangan. 

Fenomena tersebut merupakan gambaran kecil dari gersangnya kedisiplinan dan 

rendahnya rasa akuntabilitas para wakil rakyat kepada konstituen. 

Krisis legitimasi dan kepercayaan yang menjatuhkan pemerintah orde baru 

pada dasarnya berakar pada buruknya pengelolaan pemerintahan dan menimbulkan 

implikasi negatif seperti kurang aspiratifnya kebijakan pemerintahan, rendahnya 

keterlibatan publik serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Pada tingkat tertentu 

hal tersebut merupakan gambaran system pengelolaan pemerintahan Orde Baru yang 

sangat sentralistik. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

dipandang sebagai langkah awal dari babak baru penyelenggaraan pemerintahan 

didaerah yang juga merupakan perwujudan agenda reformasi nasional. Pelaksanaan 

ini memberi batasan tentang pembagian kekuasaan pusat dan daerah menyangkut 

ruang lingkup daerah secara sektoral, perimbangan keuangan ataupun menyangkut 

perhubungan daerah sebagai pelimpahan kekuasaan politik, adat dan budaya. Ditinjau 

dari segi pemerintahan sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat, maka yang 



 

harus dilakukan adalah penataan dan pembinaan aparat yang berkualitas dan 

professional guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat.  

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah peletak dasar pelaksana sistem 

pemerintahan. Musanef (1986) mengatakan bahwa keberadaan Pegawai Negeri Sipil 

pada hakekatnya adalah sebagai tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan nasional. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil harus mampu 

menggerakkan serta melancarkan tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan, 

termasuk di dalamnya melayani masyarakat. Di tambahkan oleh Saydam (1996) 

bahwa sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat serta berdasarkan visi dan misi 

yang dimilikinya maka sudah sepantasnya bila Pegawai Negeri Sipil memiliki kinerja 

yang baik dalam mengemban dan melaksanakan tugas-tugas yang dimilikinya karena 

dengan kinerja yang produktif dan efisien waktu maka hasil yang diperoleh akan 

maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan baik oleh instansi yang bersangkutan 

maupun oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik negeri ini. Aparatur 

pemerintah yang sukses dalam pekerjaannya adalah orang-orang yang mampu 

melakukan pekerjaannya dengan baik, mampu mengatasi situasi apabila dalam 

bekerja menemui hambatan, tidak mudah menyerah dan terus menerus berusaha 

sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.  

Sutarto (1989) mengungkapkan salah satu cara yang dapat dipakai untuk 

mendorong partisipasi kerja karyawan misalnya mengikutsertakan dalam 

pengambilan keputusan, menumbuhkan keyakinan pada pegawai bahwa apa yang 

telah diputuskan adalah merupakan keputusan bersama sehingga pegawai merasa 

diterima sebagai bagian yang utuh dari organisasi dan akan konsekuensi lebih lanjut 



 

serta mereka akan melaksanakan apa yang telah diputuskan karena adanya rasa 

keterikatan dengan apa yang mereka ciptakan. Kenyataan dari beberapa fenomena 

yang termuat dalam pemberitaan media, seperti Jawa Pos (Mei 2002) tentang 

merosotnya partisipasi kerja pegawai negeri di Pemda Blitar, bahwa belum 

terbiasanya staf dengan pegawai di lini bawah bekerja tanpa instruksi atasannya, akan 

menjadikan kinerja di beberapa unit kerja lumpuh, kasus tersebut terjadi di 

pemerintahan kota Blitar, saat terjadi mutasi terhadap 221 pegawai di lingkungan 

Pemkot yang tidak dipatuhi, banyak pegawai tidak mau pindah dan bekerja di kantor 

baru. Kasus menurunnya partisipasi kerja juga pernah terjadi di Temanggung 2004-

2005, di mana hampir 75% pejabat dilingkungan kabupaten Temanggung enggan 

melakukan aktivitas atau berpartisipasi aktif dalam pekerjaan yang sebenarnya 

menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dipicu kepemimpinan bupati temanggung yang 

cenderung otoriter dan tidak sesuai dengan keinginan para bawahan maupun staf 

bawahannya. 

Partisipasi kerja dalam skala nasional juga terjadi di kalangan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat. Tradisi mangkir kerja anggota DPR semakin memprihatinkan. 

Menurut Batoegana (Jawa Pos, 2006) 50 persen sampai 80 persen anggota dewan 

sering mangkir. Dalam rapat anggota banyak anggota yang hanya titip tanda tangan. 

Fenomena tersebut merupakan gambaran kecil dri gersangnya kedisiplinan dan 

rendahnya rasa akuntabilitas para wakil rakyat kepada konstituen. 

Secara umum rendahnya partisipasi kerja karyawan banyak memberikan 

kerugian–kerugian kepada perusahaan, seperti tingginya absensi, kurangnya 

kerjasama antara anggota dan dan menurunnya kegairahan kerja. Semua gejala ini 



 

akan menghambat tercapainya tujuan perusahaan yang secara perlahan bahkan dapat 

menghancurkan tujuan perusahaan, oleh karena pengupayaan partisipasi kerja 

karyawan menjadi hal yang menarik dan penting dilakukan oleh pihak–pihak yang 

berkompeten. Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh French (Muafi, 2000) 

memaparkan bahwa partisipasi kerja dapat meningkatkan prestasi dan kepuasan kerja 

karyawan. Partisipasi kerja dapat dipengaruhi okeh karakteristik riwayat hidup, 

kepribadian, persepsi, motivasi, proses belajar dan kemampuan. Sedangan variabel 

nilai dan sikap tidak berpengaruh secara nyata terhadap partisipasi. 

Suatu organisasi atau badan usaha sangat diharapkan dapat menunjukkan 

eksistensinya dalam hal yang positif, artinya mampu menunjukkan kinerja yang baik 

di mata pihak luar khususnya masyarakat. Guna mencapai tujuan bersama ini, 

organisasi membutuhkan tim yang solid dengan menampilkan adanya kekuatan, 

(daya) dalam menghadapi kompleksitas persoalan. Pada sebuah tim para anggota 

berbagi tanggung jawab. Tanggung jawab ini didelegasikan oleh organisasi untuk 

memberdayakan anggota dalam fungsi perencanaan, pengkoordinasian, dan 

pengendalian secara berkesinambungan sehingga akan memperbaiki seluruh proses 

kerja. Jika rasa berdaya dan tanggung jawab terkandung dalam satu tim kerja, akan 

diperoleh banyak manfaat, diantaranya peningkatan kecakapan menjalankan proses 

pekerjaan, pengalaman yang beraneka raga, tumbuhnya kesadaran akan peran kerja 

tim, makin efektifnya organisasi, peringanan pekerjaan atasan, dan pengingkatan 

kerja di antara anggota tim (Yunita, 2000).   

 Suatu tim dapat dikatakan berdaya (empowered) jika tim sudah meyakini 

potensinya untuk berkarya, dengan memiliki kesadaran bahwa di dalam dirinya 



 

terdapat kemampuan dan kekuatan untuk mengerjakan sesuatu hal demi tujuan 

bersama, maka segala permasalahan akan dapat terselesaikan, dengan 

terselesaikannya segala permasalahan tersebut secara tidak langsung kinerja 

karyawan akan menjadi semakin efektif. Hasil penelitian Yulianie dkk (2003) 

memaparkan bahwa hubungan positif antara rasa percaya dengan rasa berdaya tim 

dengan mengendalikan komitmen organisasi. Nilai korelasi (rpar = 0,5269; p < 0,01), 

kemudian ada hubungan yang sangat signifikan antara komitmen organisasi dengan 

rasa berdaya tim dengan mengendalikan rasa percaya. Nilai korelasi (rpar = 0,2412; p 

< 0,15). Penelitian ini menunjukkan bahwa rasa berdaya tim merupakan salah 

komponen yang sangat berperan penting dalam sebuah organisasi untuk dapat 

menyatakan visi, misi dan tujuan organisasi. 

Penelitian mengenai partisipasi secara eksperimental di dunia industri pertama 

kali di kemukakan oleh Roethlisberger, Baveles, Coach dan French. Kesimpulan 

yang dihasilkan ialah partisipasi dapat meningkatkan prestasi dan  kepuasan kerja 

(Davis, 1995). Pada penelitian yang dilakukan Kirkman dan Rosen (2000), yaitu 

dengan mengunakan 100 tim, diperoleh masukan tentang karakteristik apa saja dalam 

rasa berdaya tim yang mendasari tingginya kinerja suatu tim. Di antaranya adalah: (a) 

potency, yaitu anggota tim percaya bahwa saling berbagi kinerja (shared 

performance) akan mengiring pada hasil yang efektif, (b)meaningfulness, yaitu 

anggota tim secara bersama-sama membangun dan berbagi arti dari pentingnya tugas 

mereka, (c)autonomy, yaitu kesepakatan bahwa anggota tim mempunyai kebebasan 

dan pertimbangan saat mereka bekarja, (d) impact, yaitu hasil kerja yang 

ditampilakan akan berpengaruh penting  bagi organisasi. 



 

 Penelitian ini penting untuk dilakukan karena melihat pada kondisi atau 

kenyataan banyaknya keluhan tentang kinerja pegawai negeri sipil yang sering 

penulis baca pada kolom pembaca di beberapa media massa. Hal ini mengindikasikan 

bahwa di kantor kelurahan dan kecamatan masih terlihat banyak pegawai yang tidak 

optimal dalam mengerjakan tugasnya pada saat jam kerja kantor. Hal ini tampak dari 

perilaku yang ditampilkan seperti membaca koran atau majalah, bercakap-cakap 

dengan rekannya sambil merokok, pergi bukan untuk alasan dinas. Kondisi tersebut 

menggambarkan bahwa di kantor pemerintah banyak kursi yang kosong atau pegawai 

yang duduk santai membaca koran padahal mereka digaji rakyat untuk bekerja. 

Banyak keluhan yang datang dari masyarakat tentang kinerja Pegawai Negeri 

Sipil, yang menunjukkan masih adanya berbagai keterbatasan yang dipunyai oleh 

Pegawai Negeri Sipil terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan 

pelayanan para aparatur pemerintah. Tamin (1996) mengungkapkan bahwa dari 

sekitar empat juta Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di seluruh Indonesia hanya 

40% yang benar-benar profesional, produktif, dan berkualitas. Angka tersebut, 

memang bukanlah data yang buruk, tetapi alangkah lebih baik lagi jika hanya 40% 

saja Pegawai Negeri Sipil yang tidak berkualitas. 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

hendak diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara rasa 

berdaya tim (empowered team) dengan partisipasi kerja?. Mengacu pada 

permasalahan tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian dengan memilih judul : 

Hubungan antara antara rasa berdaya tim dengan partisipasi kerja pada pegawai 

Negeri Sipil. 



 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :  

1. Hubungan antara rasa berdaya tim (empowered team) dengan partisipasi kerja. 

2. Peranan rasa berdaya tim  (empowered team)terhadap partisipasi kerja. 

3. Kondisi atau tingkat rasa berdaya tim (empowered team) pegawai negeri sipil.  

4. Kondisi atau tingkat partisipasi kerja pegawai negeri sipil. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Teoretis 

Memberikan sumbangan pengetahuan dan wacana pemikiran untuk 

mengembangkan, memperdalam, dan memperkaya khasanah teoritis mengenai 

hubungan antara rasa berdaya tim  (empowered team) dengan partisipasi kerja. 

2. Praktis 

     a. Bagi subjek penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman dan pemikiran bagi pegawai negeri 

mengenai keterkaitan antara rasa berdaya tim  (empowered team) dengan 

partisipasi kerja, sehingga dapat memahami pentingnya rasa berdaya tim dan 

partisipasi kerja dalam aplikasi kerjanya sebagai pegawai negeri sipil. 

    b. Bagi pimpinan  

Penelitian ini memberikan informasi khususnya yang berkaitan dengan 

hubungan antara rasa berdaya tim  (empowered team) dengan partisipasi kerja 

sehingga pimpinan mampu menetapkan kebijakan yang dapat meningkatkan 

keberdayaan tim dan partisipasi kerja karyawannya. 
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