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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) sangatlah penting bagi kemajuan 

ataupun pencapaian tujuan tersebut. Sebuah organisasi tidak akan mencapai 

tujuannya tanpa adanya peran dari individu-individu yang ada di dalam organisasi 

atau biasanya disebut karyawan (pegawai). Sumber daya manusia merupakan asset 

organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan 

oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau 

seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang 

professional semuanya menjadi tidak bermakna (Vadhiem, 2010).  

Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus 

berubah tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu dituntut kemampuan beradaptasi yang 

tinggi agar mereka tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri. Sumber daya manusia 

dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran 

organisasi di mana dia berada di dalamnya (Vadhiem, 2010). Sumber daya manusia 

atau yang biasa disebut dengan karyawan, pekerja, ataupun juga pegawai merupakan 

salah satu faktor terpenting dalam suatu organisasi, institusi, maupun perusahaan.  

Sumber daya manusia yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 

dua macam yaitu, pegawai pemerintah dan pegawai swasta. Definisi dari pegawai 

negeri sendiri yaitu warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, 

atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 UU 43/1999). Sedangkan pengertian dari 

pegawai swasta sendiri yaitu pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di 

luar instansi pemerintah dan digaji oleh perusahaan swasta tersebut. 
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Fenomena yang banyak terjadi di masyarakat saat ini yaitu banyak orang 

yang berlomba-lomba untuk bekerja menjadi pegawai negeri karena pekerjaan 

sebagai pegawai negeri dinilai aman bagi masa depan mereka. Hal ini tidak dapat 

dipungkiri karena adanya beberapa paham yang berkembang di masyarakat bahwa 

bekerja sebagai pegawai negeri memiliki banyak keuntungan, diantaranya yaitu masa 

kerja yang sudah jelas atau pasti, jam kerja yang tidak terlalu menuntut, tidak adanya 

pemecatan secara tiba-tiba, dan juga banyaknya tunjangan atau insentif yang 

nantinya diterima. Akibat paham seperti itulah yang akhirnya membuat semua orang 

berlomba agar dapat lolos dalam seleksi pegawai negeri, bahkan tidak jarang banyak 

orang yang melakukan segala cara agar dapat bekerja sebagai pegawai negeri seperti 

melakukan suap kepada pihak penyelenggara, mencari kenalan dalam dinas tertentu, 

dan lain-lainya.  

Dari peluang seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

tertentu untuk mengambil keuntungan dengan menerima suap dari calon pegawai 

negeri. Contohnya saja sejumlah kasus pelanggaran hukum yang diduga terjadi dan 

dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemprov Riau adalah dugaan suap penerimaan 

150 anggota Satpol PP pada 2009. Kasus ini diduga melibatkan Kepala Satpol PP 

Muchtar Amin yang terbukti melanggar prosedur pengeluaran SK pengangkatan 

personil Satpol PP, sehingga ada 10 personil yang dinyatakan lulus, kemudian 

dibatalkan Kemudian ada juga kasus suap sekaligus penipuan yang dilakukan Kasi 

Bidang Penindakaan Satpol PP Iryanto. Ia mengakui menerima uang lebih dari Rp 

200 juta dari 8 orang yang diiming-iminginya diangkat menjadi personil Satpol PP 

Riau ( Riauterkini, 19 April 2011). 

Selain pelanggaran berupa kasus suap, banyak juga pelanggaran-

pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Dikemukan oleh 

berita Antara, terdapat empat orang PNS di bekasi yang melakukan pelanggaran 

disiplin yaitu dengan tidak masuk kerja selama 15 hari dengan alasan mengurus 

kepindahan tempat kerjanya (Antara, 2011). Bukan hanya pelanggaran disiplin, 

kasus suap ataupun rekening gendut yang terjadi di lingkungan pegawai negera sipil, 

tetapi ada juga yang berupa kasus pelanggaran asusila baik berupa perselingkuhan 

antara sesama pegawai negeri sipil maupun dengan non-PNS. Seperti dilansir di 
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Harian Joglosemar (Sragen), pada tahun 2009 kantor inspektorat daerah setempat 

telah mendata bahwa telah terjadi 50% kasus pelanggaran oleh PNS yang berkisar 

antara kasus pelanggaran disiplin dan kasus pelanggaran asusila (Joglosemar, 27 

Oktober 2009). 

Fakta – fakta diatas merupakan hal yang sangat mengejutkan, karena 

pegawai negeri sipil yang diharapkan dapat menjadi contoh dan panutan di 

masyarakat mengenai sistem pemerintahan di negara kita, justru banyak melakukan 

pelanggaran-pelanggaran baik berupa pelanggaran disiplin maupun pelanggaran 

hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung 

jawab tersebut membuat nama baik instansi dinas mereka menjadi tercoreng, selain 

itu mengakibatkan pudarnya kepercayaan dari masyarakat terhadap instansi 

pemerintah.  

Dari data yang dihimpun oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Daerah 

Bekasi, pada tahun 2010 telah terjadi pelanggaran di 88 SKPD (Satuan Perangkat 

Kerja Daerah) dengan 111 kasus dan 99 diantaranya sudah ditindaklanjuti. 

Umumnya pelanggaran terjadi pada  administrasi pelaporan keuangan, realisasi 

program kegiatan dan disiplin pegawai (POS KOTA, 12 Agustus 2011). Selain data 

tersebut juga terdapat data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan 

(PPATK) yang dilansir pada RIMANEWS, yang menyatakan bahwa terdapat 50% 

pegawai negeri sipil (PNS) muda yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. 

Dengan banyaknya tindak pidana korupsi di Indonesia, membuat indonesia 

menempati urutan ke-100 dari 183 negara tindak pidana korupsi. Indonesia 

mengalami kenaikan skor 0,2 dibanding tahun 2010 dan menempati urutan ke-100 

dengan skor indeks persepsi korupsi (IPK) sebesar 3,0. Hasil survei tersebut 

berdasarkan penggabungan hasil 17 survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 

internasional pada tahun 2011 (RIMANEWS, 06 Desember 2011). 

Dari sekian banyak fakta dan kasus-kasus yang ada di lingkungan kantor 

pemerintahan, tidak jarang juga ditemukan kasus yang terjadi di insitusi atau 

lembaga hukum. Salah satu kasus yang terkenal dan menjadi sorotan publik yaitu 

kasus suap yang dilakukan oleh Gayus Tambunan ataupun juga Arthalytha Suryani, 

yang mendapatkan fasilitas dan pelayanan berbeda dari tahanan lainnya karena 
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diduga melakukan suap kepada pihak Rutan. Bukan hanya kasus suap yang marak 

terjadi di institusi hukum, tetapi juga tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum 

yang bekerja sebagai pegawai di institusi hukum tersebut. Kemudian menurut data 

yang dihimpun oleh LSM Kontra dan ICW yang menyatakan bahwa lebih dari 50 

orang tahanan politik dan narapidana politik yang mendapat tindak kekerasan di 

Lapas Maluku dan Papua (Tribun News, 2011). 

Data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan 

(Ditjen Lapas) mencatat jumlah pelanggaran pegawai pemasyarakatan pada tahun 

2009 menunjukkan peningkatan sebanyak 17 kasus dibanding tahun 2008. Jumlah 

total pelanggaran pegawai pemasyarakatan selama tahun 2009 mencapai 238 kasus, 

yang mencakup pelanggaran ringan sekitar 54 kasus, pelanggaran sedang 77 kasus, 

pelanggaran berat 80 kasus dan terlibat narkoba 27 kasus (Solopos, 31 Desember 

2009). Dari data statistik diatas dapat menjadi bukti bahwa masih banyaknya terjadi 

pelanggaran oleh pegawai pemasyarakatan itu sendiri. Lembaga permasyarakatan 

sebagai badan hukum yang diharapkan mampu menegakkan aturan-aturan yang 

berlaku sehingga tidak akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran di dalam lapas. 

Akan tetapi harapan ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi 

sekarang ini, banyak sekali pelanggaran yang terjadi di dalam lapas.  

Fenomena yang terjadi sekarang ini membuat citra lembaga hukum maupun 

kantor pemerintahan menjadi tercoreng dengan sendirinya, karena hal yang 

dilakukan oleh segelintir oknum pegawai yang tidak bertanggung jawab, yang justru 

merusak citra lembaga maupun kantor pemerintah secara keseluruhan. Dengan 

adanya kejadian-kejadian ini bukan hanya membuat masyarakat merasa ragu dengan 

fungsi dan tugas lembaga-lembaga pemerintahan, tetapi juga secara perlahan 

membuat masyarakat kehilangan kepercayaan akan pemerintah.  

Kasus di atas sedikit banyak mencerminkan tentang kelemahan dari sistem 

peradilan yang ada di negara kita, dan juga menjadi cerminan bahwa telah terjadi 

kemerosotan nilai-nilai di masyarakat sekarang ini. Hal ini dapat terjadi karena 

beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya tuntutan ekonomi maupun juga 

tuntutan peran yang ada di masyarakat yang menyebabkan hal ini dapat terjadi. 

Selain itu juga, karena seorang individu hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan 
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jasmani-nya saja tanpa berusaha menyeimbangkannya dengan kebutuhan rohani-nya. 

Kebutuhan rohani yang dimaksudkan disini yaitu kebutuhan antara manusia dengan 

Tuhan-nya, jika kebutuhan rohani tersebut dapat dipenuhi juga dengan seimbang 

maka kasus-kasus di atas dapat dihindari atau bahkan tidak terjadi. 

Pada dasarnya manusia diberikan bermacam-macam kecerdasan dalam 

dirinya. Menurut Daniel Goleman (1999), manusia memiliki dua kecerdasan dalam 

dirinya yaitu kecerdasan emosional (emotional quotient) dan kecerdasan intelegensi 

(intellegent quotient). Kecerdasan emosional (emotional qoutient) adalah 

kemampuan untuk memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain, 

dan menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memadu pikiran dan tindakan 

(Goleman, 1999). Sedangkan kecerdasan intelegensi (intellegent quotient) adalah 

kemampuan untuk melakukan abstraksi, serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat 

bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru.  

Selain IQ dan EQ, manusia juga memiliki kecerdasan spiritual dalam 

dirinya, akan tetapi jarang disadari atau digunakan. Menurut Danah Zohar dan Ian 

Marshal, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan 

persoalan makna dan nilai (Zohar & Marshal, 2007). Kecerdasan spiritual sendiri 

merupakan kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan 

kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju 

manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid (integralistik) serta 

berprinsip “hanya karena Allah” (Ginanjar, 2001). Pada umumnya, semua orang 

hanya mengetahui mengenai kecerdasan intelegensi karena kecerdasan ini 

berhubungan dengan IQ yang menjadi patokan seberapa pintar seseorang, dan 

kecerdasan emosi yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam 

menguasai emosi dalam dirinya. Untuk dapat memanfaatkan kecerdasan tersebut 

dengan baik, ketiga jenis kecerdasan itu harus dikombinasikan dengan baik sehingga 

akan menghasilkan pribadi atau individu yang sebaik-baiknya.  

Pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-harinya manusia hanya 

cenderung untuk menggunakan atau melatih kecerdasan emosional dan kecerdasan 

intelegensi-nya, tanpa menyadari bahwa kecerdasan spiritual juga penting 

manfaatnya. Sebenarnya kecerdasan spiritual juga sangat penting gunanya dalam 
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kehidupan seseorang, dengan memiliki kecerdasan spiritual maka seseorang akan 

dapat berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dan juga sesuai dengan hati 

nurani-nya, selain itu juga dapat menghindari seseorang dari perilaku yang 

melanggar hukum maupun hati nurani. Orang dengan kecerdasan spiritual yang baik 

juga akan lebih mampu menjalani hidupnya dengan lebih baik, mampu melakukan 

hal-hal yang bermanfaat dan bermakna, dan juga memiliki pegangan dalam 

menjalankan kehidupannya. Hal ini juga telah dibuktikan dengan adanya beberapa 

penelitian mengenai kecerdasan spiritual yang dilakukan oleh psikolog barat, 

misalnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Michael Persinger (1990), kemudian 

adapula penelitian dari ahli syaraf V. S. Ramachandran dan timnya dari California 

University (1997), yang menemukan eksistensi God-Spot dalam otak manusia 

sebagai pusat spiritual (spiritual center) yang terletak di antara jaringan otak dan 

syaraf (Ginanjar, 2001). 

Selain penting adanya kecerdasan spiritual dalam diri seorang individu, 

kontrol diri juga dibutuhkan oleh setiap individu. Menurut Chaplin (2009), kontrol 

diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri dalam artian 

kemampuan seseorang untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah 

laku impulsif. Dengan kontrol diri, seseorang akan mampu untuk memikirkan segala 

sesuatu yang akan dilakukannya, baik ataupun buruk perilakunya dan konsekuensi 

dari perilakunya tersebut, dan juga mampu membentengi dirinya dari perbuatan yang 

melanggar hukum maupun hati nurani. Di dalam diri semua manusia pada umumnya 

terdapat kontrol diri (self control), akan tetapi kebanyakan tidak disadari karena tidak 

mampu menahan dorongan (keinginan atau nafsu) sehingga pada akhirnya dorongan 

tersebut menutup “God-Spot” sehingga menyebabkan seseorang menjadi tidak peka 

dan tidak mampu membaca kondisi bathiniah dirinya dan juga lingkungannya. God-

Spot adalah kejernihan hati dan pikiran manusia yang merupakan sumber-sumber 

hati suara hati yang selalu memberikan bimbingan dan informasi-informasi penting 

untuk keberhasilan dan kemajuan seseorang (Ginanjar, 2001). 

Dari fenomena-fenomena yang banyak terjadi di kalangan pegawai lembaga 

pemasyarakatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (pelanggaran disiplin, 

tindak korupsi, pengedaran narkoba, sampai dengan kekerasan yang dilakukan 
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langsung oleh pegawai pemasyarakatan), hal ini dapat dikaitkan dengan kurangnya 

kontrol diri yang dimiliki oleh pegawai lembaga pemasyarakatan. Misalnya saja 

salah satu ciri dari kontrol diri yaitu memiliki kemampuan untuk mengontrol perilaku 

impulsif, ketika seorang pegawai memiliki kemampuan ini dalam dirinya maka 

perilaku yang melanggar seperti melakukan tindak kekerasan kepada napi dapat 

terhindarkan. Pegawai lembaga pemasyarakatan yang memiliki kemampuan ini 

dalam dirinya akan berusaha untuk mengendalikan segala perilaku yang membawa 

konsekuensi negatif. Akan tetapi jika pegawai tersebut tidak memiliki kemampuan 

untuk mengontrol tingkah laku impulsif dalam dirinya, maka hal-hal seperti tindak 

kekerasan, pelanggaran disiplin dan lain-lain akan lebih sering terjadi. Oleh karena 

itu, kontrol diri sangat dibutuhkan dalam mengontrol perilaku seorang pegawai 

dalam kehidupannya sehari-hari. 

Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dwi Indahwati (2010) 

mengenai “Hubungan antara Kecerdasan Spiritual dengan Kontrol Diri pada 

Remaja”, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

kecerdasan spiritual dengan kontrol diri, yaitu nilai r = 0,761 dengan p = 0.000 pada 

taraf signifikan 0,01 yang artinya semakin tinggi kecerdasan spiritual semakin tinggi 

pula kontrol dirinya. Nilai rଶdiperoleh sebesar 0,579 yang berarti bahwa kecerdasan 

spiritul memiliki sumbangan efektif terhadap kontrol diri remaja sebesar 57,9%. 

Di dalam diri seseorang tidak hanya dibutuhkan kontrol diri yang baik, akan 

tetapi juga kecerdasan spiritual untuk dapat menyeimbangkan segala perilakunya 

sehari-hari. Jika kecerdasan spiritual dan juga kontrol diri ini dimiliki oleh semua 

pegawai dalam lembaga-lembaga pemerintahan baik kantor pemerintahan maupun 

lembaga hukum lainnya, mungkin akan dapat membantu dalam mengurangi atau 

bahkan menghilangkan pelanggaran akademis maupun pelanggaran hukum lainnya. 

Penelitian ini secara empiris menindaklanjuti penelitian yang telah dilakukan oleh 

Dwi Indahwati (2010) dengan sampel yang berbeda. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk membuktikan bahwa ada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan kontrol 

diri. 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

spiritual merupakan kecerdasan atau kemampuan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan 

perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan 

untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan dengan yang lain. Kecerdasan spiritual dibutuhkan untuk dapat 

memaknai setiap tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, di dalam 

diri setiap individu memiliki kontrol diri (self control) yang mampu mengendalikan 

atau mengatur individu dalam berperilaku. Jika kecerdasan spiritual dan kontrol diri 

ini dimiliki oleh individu maka akan menghasilkan individu yang mampu berperilaku 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan menghasilkan perilaku yang bermakna. Akan 

tetapi individu yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, tidak dapat dipastikan 

bahwa ia juga pasti memiliki kontrol diri yang baik dan begitu pula sebaliknya.  

Maka dari penjelasan diatas, akhirnya peneliti merasa tertarik untuk 

mengambil tema atau judul penelitian yaitu “Hubungan antara Kecerdasan Spiritual 

dengan Kontrol Diri pada Pegawai Lembaga Pemasyarakatan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

apakah ada hubungan antara kecerdasan spiritual dengan kontrol diri pada pegawai 

lembaga pemasyarakatan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara kecerdasan spiritual dengan kontrol diri pada pegawai lembaga 

pemasyarakatan.  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini bagi kalangan akademis yaitu untuk 

memberikan referensi – referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam 

bidang ilmu Psikologi Industri dan Organisasi, khususnya dalam bidang sumber 

daya manusia (SDM). 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat dari penelitian ini bagi kalangan organisasi yaitu pada bidang 

kepegawaian di Lembaga Pemasyarakatan yang menangani urusan kepegawaian, 

agar kedepannya pegawai dapat menjadi lebih disiplin, tertata dan menaati segala 

aturan yang ada. 


