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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting di dalam

organisasi, yang memberikan tenaga, bakat dan kreativitas. Kinerja organisasi

baik organisasi bisnis maupun organisasi pemerintah tidak terlepas dari kinerja

individu. Lingkungan yang selalu berubah menuntut organisasi untuk

menyesuaikan diri. Hal ini juga berlaku pada organisasi di sektor publik terutama

instansi pemerintah. Masyarakat saat ini sebagai konsumen maupun pelanggan

utama dari pemerintah cenderung lebih kritis dan semakin banyak tuntutan pada

pemerintah (Iswahyu, 2005: 67).

Masyarakat mengharapkan bahwa organisasi sektor publik mampu

beroperasi melayani berbagai tuntutan permintaan atau kebutuhan yang semakin

beragam mengikuti lingkungan yang selalu berubah. Tuntutan permintaan atau

kebutuhan dari masyarakat tersebut secara langsung menekankan organisasi untuk

dapat meningkatkan kinerjanya (Ahmad, 2005: 34). Dengan demikian pengukuran

kinerja sangat diperlukan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan maupun

kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi. Pengukuran

kinerja juga dapat berguna untuk mendorong orang agar selalu bekerja dengan

lebih baik (Indra, 2006: 275).

Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, pada

tahun 2009 mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pengaturan hari dan

jam kerja di lingkungan UPT Pendidikan TK/SD dan Sekolah di Kabupaten
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Madiun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Madiun, pengeluaran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Madiun Nomor: 800/1098/402.101/2009 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja

di Lingkungan UPT Pendidikan TK/SD dan Sekolah di Kabupaten Madiun ini

dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, khususnya yang berkaitan dengan

peningkatan kedisiplinan kerja. Pengeluaran keputusan ini diharapkan bermuara

pada pembentukan nilai positif bagi pegawai yang bersangkutan dan instansi

tempat pegawai negeri sipil (PNS) itu bekerja.

Pengaturan hari dan jam kerja diarahkan untuk memberikan ketentuan

yang pasti sehingga para PNS yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan

Kabupaten Madiun memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam hal ketepatan waktu

untuk bekerja. Pemikiran ini timbul karena adanya fakta bahwa saat sebelum

dikeluarkan keputusan, banyak PNS di Kabupaten Madiun yang sering mangkir

kerja dan masih berada di luar kantor atau tempat kerja selama jam-jam kerja.

Pengeluaran keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini diharapkan dapat

memberikan batasan serta aturan yang jelas tentang hari dan jam kerja bagai para

PNS, sehingga tidak ada alasan bagi para PNS untuk masih berada di luar tempat

kerja selama jam-jam yang telah ditetapkan tanpa ada alasan kepentingan resmi

dan sepengetahuan atasan masing-masing. Permasalahan lain adalah adanya guru

yang mengajar di dua sekolah atau memiliki jam mengajar rangkap. Guru tidak

mungkin mengajar dengan jam yang sama di dua tempat, seperti halnya guru yang

mengajar di SMKN 1 Gemarang, tetapi dengan jam mengajar yang sama juga
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mengajar di SMK PGRI Mejayan (hasil observasi di SMKN 1 Gemarang, 7

Februari 2011).

Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penegakan

Disiplin Pegawai Dalam Tertib Jam Kerja, yang berkaitan dengan pengelolaan

karyawan PNS yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun,

harus segera ditindaklanjuti dengan berbagai penegakan disiplin pegawai,

khususnya dalam hal tertib jam kerja. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten

Madiun ini pada pelaksanaannya juga diperkuat dengan dikeluarkannya

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor

420/2754/103.02/2010 tentang Hari Sekolah dan Hari Libur Bagi Sekolah di

Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2010/2011.

Pada intinya, pengeluaran Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Madiun

merupakan salah satu upaya untuk menciptakan disiplin kerja bagi seluruh

pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten

Madiun. Moekijat (2005), “Disiplin kerja merupakan suatu kekuasaan yang

berkembang dalam penyusunan diri secara sukarela kepada keputusan-keputusan,

peraturan-peraturan, nilai-nilai pekerjaan dan tingkah laku.” Salah satu dari aspek

kekuatan sumber daya manusia adalah disiplin kerja, karena mempunyai dampak

kuat bagi organisasi atau lembaga untuk mencapai keberhasilan dalam mengejar

tujuan yang telah direncanakan. Menurut Alex (2006), “Kedisiplinan bukan hanya

indikasi adanya semangat dan kegairahan kerja, melainkan dapat mempengaruhi

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan.” Tingginya disiplin kerja pegawai

akan mampu mencapai efektivitas kerja yang maksimal, baik itu disiplin waktu,

tata tertib atau peraturan yang telah ditetapkan dalam instansi tersebut.
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Pengimplementasian Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Madiun Nomor: 800/1098/402.101/2009 memerlukan suatu penelitian yang

bersifat evaluatif terhadap kinerja yang dicapai karyawan yang ada di lingkungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Salah satu instansi tempat bekerja PNS

yang ada di Kabupaten Madiun adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

(SMKN). Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Madiun terdapat 7 SMKN yang

tersebar di berbagai wilayah kecamatan yang ada, yaitu SMKN 1 Jiwan, SMKN 2

Jiwan, SMKN 1 Wonoasri, SMKN Geger, SMKN Kare, SMKN Kebonsari, dan

SMKN 1 Gemarang.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis

implementasi keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor:

800/1098/402.101/2009 berdasarkan karakter tempat bekerja PNS yang berbeda-

beda. Hal ini akan menjadi bukti signifikan atas hasil kerja Dinas Pendidikan

Kabupaten Madiun dalam mengatur dan mengelola atau me-manage para pegawai

negeri sipil yang ada pada sekolah-sekolah di Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja yang handal merupakan kunci suksesnya organisasi.

Organisasi publik saat ini diharapkan untuk mampu memenuhi berbagai macam

tuntutan permintaan atau kebutuhan pihak eksternal, dimana masing-masing

tuntutan dan permintaan tersebut berdampak pada pengukuran kinerja organisasi

yang bersangkutan. Adanya suatu pengukuran kinerja pada pegawai pemerintah

diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka. Kinerja pegawai pemerintah yang

meningkat dimungkinkan akan dapat memenuhi tuntutan masyarakat berkaitan

dengan meminimalkan kesalahan pelayanan, meningkatkan kecepatan layanan,

mempermudah akses untuk memperoleh layanan serta mendorong mereka untuk
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bekerja lebih efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai

pada organisasi sektor publik (Ahmad, 2005: 47).

Kinerja berkaitan erat dengan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap suatu

aturan atau ketetapan yang ditujukan bagi pihak-pihak yang dituntut untuk

menghasilkan suatu kinerja. Pada suatu organisasi, termasuk Dinas Pendidikan

Kabupaten Madiun, yang dimaksud dengan kinerja adalah pencapaian suatu hasil

kerja dari para anggota organisasi, yaitu seluruh karyawan yang ada di lingkungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Berkaitan dengan lingkup kerja Dinas

Pendidikan, maka kinerja para pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun

dapat diidentifikasikan dari kedisiplinan PNS yang bekerja di dinas tersebut dalam

mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor: 800/1098/402.101/2009.

Berdasarkan perlunya peningkatan kinerja melalui pengeluaran peraturan

berupa surat keputusan organisasional, perlu adanya evaluasi atau pengukuran

terhadap pencapaian kinerja. Melalui pengukuran tersebut diharapkan dapat

dijadikan sebagai salah satu evaluasi pencapaian kinerja dan menjadi

pertimbangan terhadap perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan jika dari

pengukuran tersebut masih terlihat adanya pencapaian kinerja yang tidak sesuai

dengan harapan. Berkaitan dengan fakta dan pencapaian tujuan yang ditetapkan,

penulis berkeinginan mengadakan penelitian tentang: Analisis Implementasi

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor

800/1098/402.101/2009 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja (Studi Kasus

di SMKN Kabupaten Madiun). Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada

kendala-kendala, penyimpangan-penyimpangan, serta hal-hal yang dapat
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dijadikan sebagai masukan dalam upaya peningkatan keberhasilan implementasi

keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor:

800/1098/402.101/2009. Hasil penelitian ini diarahkan untuk dapat memberikan

suatu rekomendasi terhadap peningkatan keberhasilan surat keputusan tersebut di

atas dalam peranannya sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri

sipil.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu ditetapkan beberapa

persoalan sebagai rumusan masalah penelitian. Adapun perumusan masalah dari

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Madiun Nomor 800/1098/402.101/2009 tentang pengaturan hari dan jam kerja

dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kinerja pegawai negeri sipil di

SMKN Kabupaten Madiun?

2. Apa kendala-kendala yang ada pada implementasi Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor 800/1098/402.101/2009 tentang

pengaturan hari dan jam kerja pegawai negeri sipil di SMKN Kabupaten

Madiun?

3. Hal-hal apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan

implementasi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor

800/1098/402.101/2009 tentang pengaturan hari dan jam kerja di SMKN

Kabupaten Madiun?
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1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja

pegawai yang ada di suatu perusahaan atau instansi. Untuk itu, agar pembahasan

dalam penelitian tidak terlalu meluas dan dapat dilakukan analisis secara terarah

perlu ditetapkan beberapa persoalan sebagai batasan masalah sebagai berikut.

1. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengimplementasian Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor: 800/1098/402.101/2009

tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di 3 (tiga) SMKN yang ada di

Kabupaten Madiun, yaitu SMKN 1 Jiwan, SMKN 1 Wonoasri, dan SMKN 1

Gemarang.

2. Subjek penelitian adalah seluruh PNS yang ada di SMKN 1 Jiwan, SMKN 1

Wonoasri, dan SMKN 1 Gemarang.

3. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan isi dan ketentuan yang ada

pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor:

800/1098/402.101/2009 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja oleh guru dan

karyawan PNS di SMKN 1 Jiwan, SMKN 1 Wonoasri, dan SMKN 1

Gemarang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian

ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Madiun Nomor 800/1098/402.101/2009 tentang pengaturan hari dan jam kerja

dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kinerja pegawai negeri sipil di

SMKN Kabupaten Madiun.
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2. Mengetahui kendala-kendala yang ada pada implementasi Keputusan Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor 800/1098/402.101/2009 tentang

pengaturan hari dan jam kerja pegawai negeri sipil di SMKN Kabupaten

Madiun.

3. Mengetahui hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan

implementasi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor

800/1098/402.101/2009 tentang pengaturan hari dan jam kerja di SMKN

Kabupaten Madiun.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah diungkapkan di atas, hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara

praktis bagi beberapa pihak, seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari tujuan penelitian maka hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat teoretis kepada para perumus dan penentu kebijakan

dalam kaitannya dengan pengelolaan karyawan dan pencapaian kinerja

organisasi yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi bagi Dinas Pendidikan dalam mengevaluasi

keberhasilan keputusan tentang pengaturan hari dan jam kerja yang

dikeluarkannya, terutama berkaitan dengan kinerja dari PNS yang ada di

lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.

b. Studi ini dapat pula dimanfaatkan bagi peneliti lain untuk

mengembangkan penelitian sejenis dalam skala lebih luas dan mendalam,
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serta dapat dikembangkan pula untuk kegiatan penelitian serupa dalam

skala yang lebih komprehensif di waktu mendatang.

c. Manfaat lainnya bagi praktisi dan peneliti kebijakan pendidikan, analisis

kebijakan pendidikan ini mencoba mengembangkan studi evaluasi dalam

tradisi pendekatan kuantitatif. Studi ini diharapkan dapat membuat

terobosan metodologis dalam studi kebijakan publik khususnya dalam

studi analisis kebijakan pendidikan.

1.6 Penegasan Istilah

Sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi tehadap

istilah-istilah yang dijadikan fokus dalam penelitian ini, maka diberikan batasan

dalam bentuk penegasan istilah. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Evaluasi implementasi kebijakan

Menurut Budi (2002: 101), implementasi kebijakan merupakan tahap yang

krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di

implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan dapat dipandang dalam pengertian yang luas, yang

merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi,

prosedur dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, sedangkan implementasi

pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat

dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil.

Evaluasi implementasi kebijakan menurut Ripley (dalam Wahyu, 2008: 217)

merupakan evaluasi yang dirumuskan sebagai berikut:
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a. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap proses

b. Dilaksanakan dengan menambah pada perspektif apa yang terjadi selain

kepatuhan

c. Dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka pendek

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor

800/1098/402.101/2009 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di

Lingkungan UPT Pendidikan TK/SD dan Sekolah di Kabupaten Madiun

merupakan kebijakan yang sudah berjalan dengan cukup waktu, karena sudah

dua tahun berjalan sejak dikeluarkan pertama kali tahun 2009. Berdasarkan

interval waktu tersebut, dapat dilakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan

dan hasil yang telah dicapai.

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor

800/1098/402.101/2009 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di

Lingkungan UPT Pendidikan TK/SD dan Sekolah di Kabupaten Madiun

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Nomor

800/1098/402.101/2009 termasuk suatu kebijakan publik, yang terdiri dari tiga

kegiatan pokok, yaitu:

a. Perumusan kebijakan

b. Implementasi kebijakan, serta

c. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006i:

19).

3. Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Analisis kinerja pegawai negeri sipil dapat dilakukan melalui pengukuran

kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja pada dasarnya merupakan faktor
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kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena

adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia

yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi

dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian

tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja

pegawai (Hadari, 2003: 27). Penilaian kinerja dapat mempertinggi

produktivitas para karyawan, tetapi harus dilaksanakan dalam suatu cara

sehingga dapat meningkatkan komitmen karyawan untuk lebih produktif

Sasaran proses penilaian adalah untuk membuat karyawan memandang diri

mereka sendiri seperti adanya, mengenali kebutuhan perbaikan kinerja dan

untuk berperan serta dalam membuat rencana perbaikan kerja (Teguh, 2010:

2). Analisis kinerja pegawai negeri sipil dilakukan berkaitan dengan adanya

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 43

Tahun 1999 pasal 1 angka 8 adalah keseluruhan upaya-upaya untuk

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme

penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi

perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi,

penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian (Akhyar, dkk., 2010: 6).
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