
 
 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Manifestasi aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan 

adalah melayani masyarakat. Pengamalan dan perwujudan manifestasi 

pelayanan kepada masyarakat melalui pembudayaan kode etik dan 

peningkatan intensitas moral secara individual selaku aparatur pemerintah 

baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga 

lingkungan dimana individu tersebut bekerja didalamnya merasakan fokus 

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang sudah sesuai 

dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dapat diterima oleh masyarakat. 

Individu diminta untuk bersikap terbuka, transparan dan akuntabel guna 

mendorong pengamalan dan perwujudan kode etik dan peningkatan intensitas 

moral tersebut.  

Masyarakat menitipkan pembangunan agar tercapai peningkatan 

kesejahteran masayarakat. Individu penyelenggara pembangunan dituntut 

memanifestasikan dirinya untuk melayani masyarakat kerap melenceng atas 

dasar pertimbangan individu yang beragam menurut intensitas moral masing-

masing individu. Tidak heran apabila intensitas moral individu berbeda-beda 

karena banyak faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi individu 

tersebut juga berbeda-beda. Secara teori dijelaskan bahwa perilaku individu 

yang menunjukkan penyimpangan/pelanggaran dikarenakan beberapa faktor 

yang terdiri dari faktor internal dan faktor lingkungan eksternal individu itu 

sendiri.  

Regulasi yang juga mengatur individu selaku birokrasi dituangkan 

dalam PP No.42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 

Secara formal perlu dipahami oleh aparatur sipil negara atau ASN sebagai 

aturan yang diberlakukan secara nasional dan kemudian dipedomani 

pelaksanaannya. Perlu bagi pemerintah daerah mengatur lebih spesifik 

bagaimana pembudayaan kode etik dan peningkatan intensitas moral individu 

terlaksana diwilayah kerja terendah sekalipun baik itu kantor/lembaga/dinas/ 

instansi/badan ditingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan atau disebut juga 
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organisasi perangkat daerah disingkat OPD. Salah satu pertimbangannya 

adalah tidak banyak individu selaku pegawai OPD yang menyadari, 

mengetahui dan membaca mengenai regulasi ini akibat kurangnya sosialisasi 

yang dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah terkait dengan 

kebijakan ini. 

Dari berbagai aspek pengaturan tata kelola organisasi diantaranya ada 

aspek manajemen sumber daya manusia dimana kedudukan dan kewenangan 

individu diatur berdasarkan Struktur Organisasi. Terkait hal ini  DPUTR Kota 

Madiun adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki 

tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pembangunan infrastruktur 

kota, lingkungan dan hunian. Memperhatikan efek dari  aktifitas yang begitu 

padat, ada tekanan dan intervensi dalam menjalankan tugas sehingga individu 

didalamnya dituntut dan harus memegang teguh etika yang telah disepakati 

dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.  

Menarik untuk dilakukan penelitian terhadap pegawai DPUTR Kota 

Madiun dengan jumlah pegawai yang saat ini dapat dijadikan obyek 

pengukuran dan pengamatan dalam penelitian. Kesadaran individu-individu 

pegawai DPUTR Kota Madiun dalam memenuhi besarnya tuntutan pekerjaan 

yaitu konsekwensi dan konsensus sosial menunjukkan salah satu item penting 

dalam mengukur intensitas etis.  

Studi ini ikut ambil bagian mendasari beberapa kecenderungan 

perilaku etis atau tidak etis individu dalam bekerja khususnya dalam 

organisasi pemerintahan. Individu atau yang dimaksud disini adalah aparatur 

pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kerap 

dihinggapi rasa kebingungan, rasa takut, rasa terancam, rasa tertekan, rasa 

diintervensi dan sejenis lainnya. Rasa tersebut tentu bergejolak dalam pikiran 

pegawai untuk membuat keputusan yang paling etis itu tindakan yang seperti 

apa yang diambil. Oleh karena rasa takut ini sebelum bertindak berfikir etis 

terlebih dahulu. Proses penilaian etis ini membandingkan beberapa alternatif 

hingga menemukan alternatif yang paling etis. 

Dengan kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki organisasi tentu 

penting untuk diatur terkait rekruitmen dan penempatan individu dalam suatu 

kedudukan di organisasi dan sudah seharusnya melalui seleksi yang ketat. 
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Sebagai individu terpilih tentunya memiliki kemampuan menjalankan tugas-

tugas dan fungsi sebagai anggota organisasi. Pertanyaan kemudian muncul 

bagaimana seharusnya individu selaku pegawai DPUTR menyikapi pekerjaan 

agar tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan bobot pekerjaan 

yang tinggi dengan harus melalui dilema etika sehingga menuntut individu 

mengambil keputusan etis. Dengan demikian individu atau pegawai DPUTR 

Kota Madiun dituntut untuk berperilaku etis dalam situasi dan kondisi 

apapun. Apalagi jika melihat dampak dari hasil pelaksanaan tugas DPUTR 

Kota Madiun tersebut begitu besar dan luas.  

Jika melihat hukum dan etika berada pada faktor eksternal atau 

lingkungan maka hukum dan etika dibutuhkan untuk mencegah munculnya 

niat melakukan perilaku tidak etis. Gagasan-gagasan moral individu akan 

dapat diperkuat atau diperlemah apabila individu dalam pembuatan keputusan 

etis pada suatu organisasi sadar nilai hukum, nilai moral dan nilai spiritual 

saat menjalankan amanah dari masyarakat. Trevino dan Youngblood, (1990) 

menyatakan bahwa terdapat dua pandangan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tindakan tidak etis yang dibuat oleh seorang individu. 

Pertama, pandangan yang berpendapat bahwa tindakan atau pembuatan 

keputusan tidak etis lebih dipengaruhi oleh karakter moral individu. Kedua, 

tindakan tidak etis lebih dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya sistem 

reward dan punishment organisasi. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah belum adanya budaya etika dan pola pikir individu yang 

seragam dan dapat diterima oleh masyarakat luas, serta sering terjadi 

kebingungan saat mengatasi konflik atau isu etis dalam bekerja di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun diantaranya: 

1. Apakah pembuatan keputusan etis pegawai DPUTR Kota Madiun dapat 

dipengaruhi atau tidak oleh faktor persepsi pentingnya etika dan 

tanggung jawab sosial ? 

2. Apakah pembuatan keputusan etis pegawai DPUTR Kota Madiun dapat 

dipengaruhi atau tidak oleh faktor penghindaran sifat machiavellian ? 



4 
 

3. Apakah pembuatan keputusan etis pegawai DPUTR Kota Madiun dapat 

dipengaruhi atau tidak oleh faktor pertimbangan etis ? 

4. Apakah faktor kesadaran hukum memperkuat/memperlemah atau tidak 

pengaruh faktor persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, 

faktor penghindaran sifat machiavellian, dan faktor pertimbangan etis 

terhadap pembuatan keputusan etis ? 

C. Tujuan penelitian 

Peran dan fungsi individu dalam suatu OPD akan memberikan hasil 

dan keluaran yang baik apabila mengedepankan nilai hukum dan nilai moral. 

Penelitian ini menganalisa pengaruh faktor-faktor internal individual dalam 

pembuatan keputusan etis oleh pegawai DPUTR Kota Madiun. Dengan hasil 

uji dan analisa data penelitian nantinya diharapkan mampu menunjukkan 

intensitas etis individu dalam proses pembuatan keputusan etis. Sehingga 

tujuan yang ingin dicapai adalah “untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor 

internal individu dan ada/tidaknya pengaruh interaksi faktor eksternal 

kesadaran hukum dalam memperkuat/memperlemah terhadap pembuatan 

keputusan etis dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota 

Madiun”. Untuk mencapai tujuan ini, akan dilakukan melalui tahapan :   

1. Menganalisis pengaruh faktor persepsi pentingnya etika dan tanggung 

jawab sosial terhadap pembuatan keputusan etis.  

2. Menganalisis pengaruh faktor penghindaran sifat machiavellian terhadap 

pembuatan keputusan etis. 

3. Menganalisis pengaruh faktor pertimbangan etis terhadap pembuatan 

keputusan etis.. 

4. Menganalisis faktor kesadaran hukum memoderasi pengaruh faktor 

persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, faktor penghindaran 

sifat machiavellian, dan faktor pertimbangan etis terhadap pembuatan 

keputusan etis. 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang 

bersifat teoritis dan implikasi manajemen organisasi sebagai berikut : 
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1. Manfaat praktis 

a. Memberikan  kontribusi  kepada  para  birokrat  tentang  faktor-

faktor yang mempengaruhi individu pegawai DPUTR Kota Madiun 

dalam mengatasi konflik atau isu etik. 

b. Mengetahui intensitas etis pegawai DPUTR Kota Madiun terhadap 

pembuatan keputusan etis. 

c. Mengetahui hubungan antara perilaku etis dengan intensitas etis 

pegawai DPUTR Kota Madiun. 

d. Mengetahui kondisi konflik atau isu etis seperti apa yang kerap 

dihadapi individu dalam bekerja di DPUTR Kota Madiun. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

kajian dalam upaya mendalami teori proses pembuatan keputusan etis 

yang merupakan salah satu bagian dari sistem birokrasi. Selanjutnya 

temuan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi birokrat 

dan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan keputusan yang 

berkenaan dengan peningkatan mutu pelayanan publik secara 

menyeluruh.  

 

 

 

 
 


