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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuannya lahirnya kebijakan sistem desentralisasi atau dalam paradigma 

baru pemerintahan di sebut otonomi daerah dengan melalui perangkat hukum 

yang dituangkan dalam UU No. 22 tahun 1999 kemudian di ubah menjadi 

UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah langkah terobosan 

baru negara kita dalam rangka upaya mengoptimalkan penyelenggaraan roda 

pemerintahan dalam mencapai tujuan utama yaitu terciptanya sebuah tatanan 

kehidupan kesejahterahaan masyarakat yang lebih baik. Perubahan paradigma 

kebijakan yang sebelumnya bersifat top down (sentralistik) semenjak rezim 

otoriterian orde baru dan kini di era reformasi menjadi buttom up 

(desentralisasi) dapat kita tegaskan keinginan normatifnya untuk lebih 

mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan 

masyarakat untuk memantau dan mengontrol penyelenggaraan roda 

pemerintahan. Maka sejalan dengan kewenangan tersebut, usaha-usaha 

pemerintah daerah diharapkan lebih mampu optimal, profesional, akuntabel, 

inovatif dan bertangungjawab menjalankan tugas pokok pemerintahan sesuai 

dengan anjuran tujuan dasar otonomi daerah. 

Namun di samping itu sisi lain dengan adanya perubahan tata 

pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

tersebut sekaligus menyuplai konsekuensi yang cukup beragam bagi 

kesiapannya, ialah tidak dapat di pungkiri dalam realitasnya kebijakan 
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otonomi ini juga dapat melahirkan sekelumit persoalan baru. Banyak contoh 

problem yang patut untuk dikemukakan sebetulnya tetapi oleh karena yang 

menjadi topik utama dalam sorotan pembahasan risalah riset ilmiah ini lebih 

mengerucut pada syarat paling pokok pemerintah daerah dalam konteks 

mengaplikasikan sistem desentralisasi. 

Rilisan yang paling kongkret dari satuan perangkat kebutuhan sistem ini 

adalah ketersediaan akan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah yang 

berdaya maju di segala aspek yaitu merupakan sebuah tuntutan dan 

kebutuhan mendasar untuk berperan penting khususnya dalam mengelola, 

mengatur jalannya roda pemerintahan daerah. Sumber daya 

pegawai/perangkat permanen ini yang mesti diberdayakan secara maksimal 

sebagai manifestasi cita-cita otonomi daerah dapat terealisasi dengan baik  

seperti yang termaktub dalam UU pokok kepegawaian yaitu UU No. 8 tahun 

1974 Jo No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian beserta aturan 

pelaksanaannya dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan melalui 

landasan normatif yang diatur dalam Undang-undang perangkat sipil 

pemerintah akan membentuk pola hubungan serta pola kerja  yang ideal 

sehingga mudah membuat skala prioritas kebijakan sebagai platform 

perubahan. Karena tanpa perumusan seperti demikian, problem masyarakat 

dan sebuah kebijakan diperkirakan akan rancu dan sia-sia serta relative tidak 

memiliki kekuatan inheren ketika kebijakan yang dibangun tidak memiliki 

fragmentasi sosial. 
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Oleh sebab itu yang mampu mengakomodir dan kemudian 

mengaktualisasikan dengan betul-betul maksimal. Episentrum dari 

keberadaan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah daerah yang 

terlegitmasi dengan baik. Kerangka minimal yang dimaksud dari kesiapan 

Sumber Daya Manusia aparatur birokrasi ini, atau yang membuat 

keberhasilan pembangunan suatu suatu daerah bahkan bangsa sangat 

memerlukan dan di tentukan oleh adanya aset pokok yang disebut dengan 

kinerja, baik dapat dilihat dari aspek kualitas maupun kuantitas yang ideal. 

Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi maju mundurnya suatu 

pembangunan dibidang apapun, parameter peningkatan kinerja dari kualitas 

sumber daya manusia aparatur pemerintahlah yang merupakan salah satu 

syarat utama, sehingga demikian laju frekuensi pembangunan dapat diukur 

dengan mudah. Pengembangan proses kinerja birokrasi tersebut berikutnya 

akan dimaksudkan mencakup pengoptimalan dan pengelolaan sumber daya 

manusia pegawai daerah yaitu mengenai performance kinerjanya dalam 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah yang tertuang dalam 

strategic planning. 

Dengan bahasa lain, istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut 

prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok dalam sebuah 

organisasi. Kinerja suatu organisasi, baik organisasi (perusahaan) maupun 

organisasi pemerintah tergantung pada etos kerja dari peserta organisasi yang 

bersangkutan. Bila suatu organisasi pemerintah dapat memakmurkan 
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sebagian anggota masyarakat, berarti kinerja organisasi pemerintah tersebut 

baik. Oleh sebab itulah kinerja pegawai sangat penting arti dan 

keberadaannya. Karena dengan kinerja pegawai, kinerja organisasi yang baik 

maka tujuan yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan mudah 

sekaligus dapat meminimalisir masalah yang terjadi. Akan tetapi, sangat 

diperlukan adanya penilaian suatu kinerja. Penilaian kinerja pegawai dapat 

diukur untuk mengetahui seberapa sukses yang dicapai oleh seorang pegawai 

serta bagian-bagian yang penting dalam pekerjaan dan secara tidak langsung 

akan diketahui pula sampai sejauh mana kinerja pegawai berfungsi dan 

berjalan, serta sampai dimana kerja yang telah dilakukan, apakah sudah 

menjadi target atau belum dan bila dihubungkan dengan tujuan organisasi 

yang telah diterapkan1. 

Kaitan erat dengan persoalan ini, kita mencoba masuk dalam konteks 

lokalitas pemerintah daerah Kabupaten Gresik. Yaitu dengan lebih 

mengerucut khusus pada kondisi Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah. Urgen perlu kita sorot dan menarik dikaji secara ilmiah karena cukup 

strategis, sebab merupakan suatu instansi bidang yang bertugas membantu 

Kepala Daerah sebagai unsur penunjang penyelenggara subyek urusan 

pemerintah kabupaten dibidang penelitian dan pengembangan daerah. Karena 

apabila di dalamnya terdapat banyak problem kebuntuan episteme, maka 

seharusnya dicarikan solusi brilian dalam rangka memecahkan supaya tidak 

menggerogoti sendi-sendi sistem yang lain. 

                                                        
1 Mohamad Mahsun,  2004, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta, Hal-25 
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Berangkat dari landasan pemikiran tersebut, kesempatan melaui penelitan 

dengan tema “Optimalisasi Kinerja Pegawai Pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah di Kabupaten Gresik” ini. Di harapkan dapat 

memberikan satu rangkap temuan gagasan ilmiah konstruktif tentang 

kebutuhan vital sesungguhnya daerah Kabupaten Gresik baik dalam 

kapasitasnya sebagai sebuah intisusi pemerintah maupun sebagai komunitas 

kehidupan yang lebih konprehensif. Jika dikaitkan dengan berbagai program 

yang telah dan akan dilaksanakan menuju perwujudan visi dan misi 

pemerintah Kabupaten Gresik. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi kinerja Pegawai pada Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

mengetahui optimalisasi kinerja Pegawai pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik. 

D. Kontribusi Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis, diantaranya: 

1. Manfaat secara teoritis: 

a) Sebagai sumbangan pemikiran serta wacana yang berkaitan dengan 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan sebagai 
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pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Ilmu 

Pemerintahan. 

b) Sebagai sumbangan bahan referensi bagi calon peneliti selanjutnya 

yang mempelajari fenomena yang sama. 

2. Manfaat Secara Praktis: 

a) Sebagai sumbangan pemikiran pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah dimasa yang akan datang. 

b) Sebagai sumbangan terhadap masyarakat tentang optimalisasi 

kinerja para pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah. 

E. Definisi Konsep 

1. Optimalisasi 

Definisi optimal yaitu tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling 

menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, 

menjadikan paling tinggi, menjadikan paling maksimal. Optimalisasi 

sendiri didefinisikan sebagai pengoptimalan.2. Pengoptimalan merupakan 

proses, cara, perbuatan mengoptimalkan. Maka, dapat disimpulkan 

optimalisasi adalah proses ataupun cara menjadikan sempurna, menjadikan 

paling tinggi, atau menjadikan paling maksimal. 

2. Kinerja 

Hasibuan, menyatakan kinerja merupakan perwujudan kerja yang 

dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian 

                                                        
2 Tim Reality. 2008. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. Surabaya. Hal-8 
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terhadap karyawan atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah 

untuk tercapainya tujuan organisasi. Sehingga perlu diupayakan usaha 

untuk meningkatkan kinerja. Tetapi hal ini tidak mudah sebab banyak 

faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja seseorang.3 

3. Balitbangda 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut 

Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang 

dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian lainnya. Setiap penelitian 

yang dilaksanakan oleh Balitbangda dilaporkan kepada Gubernur dan 

hasilnya disampaikan kepada Bappeda dan/atau SKPD pengguna. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menilai variabel dapat dilihat melalui indikasi dengan indikator 

yang ada, dalam hal ini indikator kinerja Pegawai pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik: 

1. Produktivitas, yang menyangkut jumlah penelitian yang dilakukan dilihat 

dari bidangnya dan urgensinya 

2. Responsivitas, yang menyangkut sejauhmana kegiatan pegawai sudah 

sesuai dengan apa yang dikehendaki 

3. Target kinerja, yang menyangkut sejauhmana pemenuhan target sesuai 

dengan standar kerja 

4. Pengembangan, yang menyangkut peningingkatan Sumber Daya Manusia 

dan teknologi informasi.  

                                                        
3 Malayu, S.P. Hasibuan , 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan kesembilan, Jakarta : 
PT Bumi Aksara. Hal-15 
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G. Metode Penelitian 

Yaitu menguraikan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai 

dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, subyek 

penelitian, lokasi penelitian, analisis data, dan validasi data. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dihadapkan pada masalah yang hendak diteliti. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif 

(penggambaran). Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian 

yang berdasarkan atas gambaran-gambaran realitas yang terjadi atau data 

yang diperoleh dari suatu penelitian untuk menjawab permasalahan 

peneliti4. 

Dengan demikian peneliti berusaha mencari atau menggalih data 

sebagai bahan untuk medeskripsikan secara tepat. Dimana dalam 

penelitian ini, Peneliti juga berusaha menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya tentang kinerja pegawai pada Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) di Kabupaten Gresik. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalan tempat dimana berlangsungnya suatu 

penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian ini juga akan memiliki 

pengaruh positif terhadap penelitian yang akan dicapai termasuk pula 

dalam pengumpulan data hasil penelitian. Dengan adanya lokasi 

penelitian ini dapat memberikan dukungan yang optimal bagi 

                                                        
4 Natzir M, 1998, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal-41 
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pengumpulan data secara detail. Dimana  peneliti mengambil lokasi 

penelitian berada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik yaitu 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) terletak 

di Jalan K.H. Wakhid Hasyim No. 17, Kecamatan Gresik, Kabupaten 

Gresik. Situs penelitian adalah saat berlangsung atau tepat terjadinya 

proses pengamatan obyek yang diteliti. Sebagai alasan peneliti memilih 

situs penelitian ini dikarenakan pertimbangan bahwa tempat-tempat 

tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang 

diangkat dan dekat dengan tempat tinggal asli peneliti. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seseorang atau lebih yang dipilih dengan 

sengaja sehingga nara sumber data dapat terkumpul, karena dianggap 

menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran penelitian5.Dalam 

penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian yaitu: 

a. Kepala BALITBANGDA di Kabupaten Gresik. 

b. Staf Bidang BALITBANGDA) di Kabupaten Gresik (3 orang) 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti 

dengan responden. Dalam pengambilan data disini biasanya juga 

diikuti dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman 

wawancara. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi-

                                                        
5 Arikunto Suharsimi, 2002 , Prosedur Penelitian, Rineke Cipta, Jakarta, Hal-138 
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informasi dari nara sumber. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan wawancara terpimpin yaitu wawancara yang 

menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti, pewawancara 

terikat oleh suatu fungsi bukan saja sebagai pengumpul data relevan 

dengan maksud penelitian yang dipersiapkan serta ada pedoman 

yang memimpin jalannya tanya jawab6. 

b. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti 

mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan7. Observasi 

yaitu dimana peneliti mengumpulkan data dengan  mencatat 

informasi sebagaimana yang mereka saksikan secara langsung 

dengan melihat, mendengar, yang kemudian dicatat secara 

seobyektif mungkin. Data yang diperoleh deri observasi adalah data 

kinerja pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(BALITBANGDA) di Kabupaten Gresik. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan pencatatan 

terhadap berbagai dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, 

peraturan-peratuaran maupun arsip-arsip yang tersedia di kantor 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) di 

                                                        
6 Gulo, W, 2002,  Metodologi Penelitian,  Grasindo, Jakarta, Hal-118 
7 Ibid, Hal-116 
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kabupaten gresik dengan tujuan mendapatkan bagian yang 

menunjang secara teoritis terhadap data penelitian8. 

5. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber informasi yang digunakan sebagai 

pokok kajian dalam melakukan penelitian. Data tersebut harus digali dari 

sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk 

memperoleh hasil yang baik. Dalam penelitian ini sumber data yang 

digunakan oleh peneliti adalah: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti 

langsung dari sumbernya9. Dengan demikian  peneliti berhadapan 

langsung dengan wawancara pada sumber yang tepat untuk 

mendapatkan data dari lokasi penelitian dan nara sumber yang dapat 

dipercaya tanpa adanya perantara secara lengkap dari nara sumber 

yang berhubungan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (BALITBANGDA) di Kabupaten Gresik yang dianggap 

mampu dalam memberikan informasi secara lengkap dan terpercaya 

karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber yang tepat. 

b. Data Sekunder 

Data skunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain jadi 

dalam hal ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari 

                                                        
8 Surahmad  Winarya, 1993, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung, Hal-71 
9 Hermawan Warsito , 1995, Pengantar Metode Penlitian, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal-69 
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sumbernya, peneliti hanya sebagai pemakai data10. Diperoleh 

dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah diolah oleh instansi, 

kantor atau lembaga lain yang sesuai dengan bidangnya. Dimana 

data tersebut bisa berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen 

resmi yang di dapat di kantor Dinas perijinan,  koran-koran lokal, 

maupun dari internet atau televisi, dan perundang-undangan yang 

berhubungan dan berkaitan erat dengan penelitian ini. 

6. Analisis Data 

Metode analisa data dengan menggunakan metode kualitatif, 

prosedur analisa data penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

dapat diamati dengan tujuan untuk meproleh data yang lebih akurat 

ataupun lebih meyakinkan terhadap gejala atau peristiwa sehingga 

membuat suatu kesimpulan. 

a. Reduksi data, dimana peneliti merangkum hal-hal yang penting agar 

bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan 

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

b. Penyajian data, dimana peneliti menyajikan data-data yang telah 

diperoleh dari proses pengumpulan data. 

c. Menarik kesimpulan, yakni adanya kesimpulan yang menjadi titik 

temu dari data-data yang terkumpul agar bisa menemukan jawaban 

dalam penelitian tersebut. 

                                                        
10 Moeleong Lexy, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal-112 
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7. Validasi Data 

Validitas data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian data yang valid adalah data “ yang tidak berbeda” antar 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek obyek penelitian11. 

                                                        
11 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, ALFABETA, Bandung, Hal-267 


