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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Dewasa ini pemerintahan Provinsi Jawa Barat berupaya untuk 

meningkatkan berbagai program  prestasi olah raga dan  pengembangan 

kepemudaan. Salah satu kegiatanya yaitu keikutsertaan Tim kontingen Jawa Barat 

dalam mengikuti berbagai perlombaan yang digelar baik pada tingkat nasional 

maupun internasional. Salahsatu even tersebut yaitu Pekan Olah Raga Nasional 

yang diikuti oleh semua Provinsi di Indonesia. Berbagai program peningkatan 

prestasi tersebut ternyata tidak  diikuti dengan prestasi yang diraih kontingen 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari 4 periode Pekan Olah Raga (PON) yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, Provinsi  Jawa Barat belum 

mendapatkan prestasi sebagai juara umum. Adapun 4 periode pelaksanaan PON 

dijelaskan pada tabel berikut. 

Tabel  1.1 Penyelenggaraan  Pekan Olahraga Nasional (PON)  
 di Indonesia 4 Periode Terakhir 

Periode Tuan Rumah Tanggal Juara Umum 

XIII Jakarta 9 -19 September 1993 Jakarta 

XIV Jakarta 9 -25 September 1996 Jakarta 

XV Surabaya 19 Juni - 1 Juli 2000 Jawa Timur 

XVI Palembang 2 -14 September 2004 Jakarta 

XVII Samarinda 6 -17 Juli 2008 Jawa Timur 

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/PON/2010 
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Dari tabel diatas menjelaskan bahwa pekan Olah Raga Nasional selama 4 

periode terakhir prestasi juara umum masih dimenangkan oleh pemerintahan DKI 

Jakarta dan Jawa Timur. 

Selain para kontingen Provinsi Jawa Barat yang belum pernah 

mendapatkan predikat juara umum dalam  penyelenggaraan PON yang menjadi 

simbol prestasi olah raga di Indonesia, juga  terjadi  penurunan presatasi yang di 

raih kontingen Provinsi Jawa Barat pada Pekan Olah Raga (PON) pada 2 periode 

tahun 2004 dan 2008. Secara jelas disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1.2 Perolehan Medali Akhir Kontingen Provinsi Jawa Barat 
PON XVI 2004 dan PON XVII 2008  

Tahun Peringkat 
Jml 

Cabor 

Medali 
Total 

Emas Perak Perunggu 

2004 3 39 76 79 94 249 

2008 4 43 101 84 132 317 

 Sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Pekan_Olahraga_Nasional_XVI&XVII 2010     

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa prestasi kontingen Provinsi Jawa 

Barat mengalami penurunan dari posisi 3 menjadi posisi 4. Walapun dari segi 

perolehan medali mengalami peningkatan.  

 Selain pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan olah raga, juga 

berupaya untuk meningkatkan pembinaan kepada para pemuda Provinsi Jawa 

Barat melalui berbagai program yang diluncurkan. Akan tetapi dengan fenomena 

yang terjadi pada pemuda di Provinsi Jawa Barat ini terus menjadi tantangan. Saat 

ini pemuda Provinsi Jawa barat menjadi sorotan berbagai media dan para tokoh. 

Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa hal yang tersejadi pada pemuda di 

Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 19 orang pemuda yang yang terlibat sebagai 

anggota geng motor diciduk petugas gabungan Polresta Cirebon, yang kerap 
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meresahkan warga masyarakat (sumber:http://www.pikiran-

rakyat.com/node/82014/2009). Selain itu Polres Garut masih  menangani dugaan 

kasus penganiayaan yang dilakukan anggota geng motor terhadap seorang 

pengendara sepeda motor dan juga  membabi buta menyerang mobil masyarakat 

(Sumber http://www.pikiran-rakyat.com/node/81752/2008). Keterlibatan pemuda 

di Provinsi Jawa Barat juga terjadi pada tingginya HIV AIDS. Gubernur Jawa 

Barat menyatakan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Provinsi yang dipimpinnya 

memiliki peringkat tertinggi di Indonesia. Sejak 1989 sampai September 2009, 

Jawa Barat memiliki 4.929 kasus, terdiri dari  2.999 kasus AIDS dan 1.930 kasus 

HIV Positif. Kasus tersebut salah satunya dipicu oleh  NAPZA suntik dan 

hubungan seks bebas (sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/110223). 

Berbagai permasalahan prestasi olah raga dan kepemudaan di Jawa Barat  

juga disinyalir dipengaruhi oleh kondisi peran organisasi perangkat daerah sebagai 

pelaksana dan pengambil kebijakan dalam bidang oleh raga dan pemuda belum 

mencapai upaya makasimal yang dalam hal ini Dinas Olah Raga dan Pemuda 

Provinsi Jawa Barat. Dinas Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun fungsi 

Dinas Daerah Propinsi  adalah menyelenggarakan (a) perumusan kebijakan teknis 

sesuai dengan lingkup tugasnya (b) pemberian perizinan dan pelaksanaan 

pelayanan umum;(c) pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti Tahun 2009 terhadap pegawai dinas olah 

raga dan pemuda Provinsi  Jawa Barat, ditemukan beberapa masalah yang kurang 
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mencerminkan sikap dan perilaku produktif sebagaimana yang diharapkan 

organisasi. Indikasinya dapat diamanti sebagai berikut : 

1. Masih terdapat beberapa pegawai yang belum mentaati sepenuhnya terhadap 

ketentuan jam kerja yang telah ditentukan, hal ini diduga karena belum 

adanya budaya organiasasi yang membuat pegawai menjadi satu kesatuan dan 

juga tidak adanya keinginan untuk meningkatkan diri untuk menjadi lebih 

baik dan mengembangkan mental kreatif dan  inovatif dalam pelaksanaan 

kerja 

2. Banyaknya program yang sudah disusun tetapi belum terlaksana dengan baik 

dikarenakan belum adanya perilaku belajar dengan cerdik, menggunakan 

logika, mengorganisasikan pekerjaan dengan efisien, tidak mudah macet 

dalam pekerjaan. Selalu mempertahankan kinerja rancangan, mutu, 

kehandalan, pemeliharaan kepahaman, mudah dibuat, produktivitas, biaya 

dan jadwal. 

3. Masih terdapat pegawai yang berada di luar ruangan kerja pada saat akan 

kerja berlangsung dan digunakan untuk hal-hal yang kurang ada relevansinya 

dengan tugas pekerjaan, hal ini diduga  karena masih perlunya penyesuaian 

antara semua pegawai dan juga dengan pimpinan 

4. Masih terdapat pekerjaan yang dalam penyelesaian tertunda-tunda dan hasil 

kerja kurang memuaskan, hal ini diduga karena kurangnya pengetahuan dan 

keteranpilan yang dimiliki pegawai dan juga kekurangan dalam memahami 

pekerjaan dan juga pengarahan dari seorang pemimpin selain itu beberapa 

pegawai kurang kompeten secara profesional/teknis tidak selalu 

memperdalam pengetahuan dalam bidangnya (Sumber : Pra Penelitian 2009) 
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Selain itu Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa barat 

menyatakakan bahwa belum banyak aksi yang dapat dilakukan oleh Disorda 

Jabar dalam perjalanan waktunya selama satu tahun, kecuali menyelenggarakan 

berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam  tahun anggaran 2009. Selain 

itu  ia menyatakan bahwa dari sederet program  kerja dan kegiatan  Disorda Jabar 

tersebut,  tentu saja ada  yang sudah direalisasikan pada tahun pertama 

keberadaan Disorda ini, dan ada juga yang belum dan memerlukan penajaman  

program  pada  tahun-tahun berikutnya (sumber : Opini/Pikiran Rakyat/2009)  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut, berbagi pernuruanan olah raga  

kontingen Provinsi Jawa Barat, melemahya moralitas pemuda di Jawa Barat, 

lemahnya mekanisme kerja pegawai dinas olah raga dan pemuda Provinsi Jawa 

Barat dan juga dengan digabungkan dan dibentuknya organisasi perangkat daerah 

(OPD) yang baru menimbulkan beberapa permasalahan yang signifikan 

mengganggu kelancaran organisasi. Diantaranya (1) kurang adanya hubungan 

emosional diantara pegawai dengan pegawai dan juga pegawai dengan pimpinan 

(2) tidak adanya kebersamaan dalam sebuah tim kerja dalam melaksanakan setiap 

pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya oleh organisasi (3) lemahnya pegawai dan 

pimpinan dalam melakukan sebuah inovasi dan dalam pengambilan resiko 

organisasi yang dijalankanya. Berkaitan dengan berbagai hal tersebut jika tidak 

adanya sebuah norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan bersama atau kolektif  



6 
 

 

yang menjadi acuan bersama dalam organisasi dan juga pegawai tidak diarahkan, 

diberikan tugas dan dipahami dengan baik maka akan berdampak pada 

produktivitas atau kinerja pemerintahan daerah khususnya pada Dinas Olah Raga 

dan Pemuda Provinsi Jawa Barat. 

Peran pemimpin dan budaya organisasi sangat penting dalam menjalankan 

organisasi terutama mengatur manajemen dan para bawahanya agar bisa mencapai 

tujuan organisasi yang  telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena hal tersebut, 

maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

dan Budaya Organisasi Terhadap Produktivitas Pegawai di Dinas Olah Raga 

Dan Pemuda Provinsi Jawa Barat” 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:   

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap tingkat produktivitas kerja 

pegawai berdasarkan persepsi pegawai Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi 

Jawa Barat 

2. Bagaimana pengaruh kuat lemahnya budaya organisasi terhadap tingkat 

produktivitas kerja pegawai berdasarkan persepsi pegawai Dinas Olah Raga 

dan Pemuda Provinsi Jawa Barat 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

tentang:  

1. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap tingkat produktivitas kerja pegawai 

pada Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat 

2. Pengaruh kuat lemahnya budaya organisasi terhadap tingkat produktivitas 

kerja pegawai pada Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat 

1.5 Kegunaan Penelitan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara 

teoritis (akademik) maupun praktis sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ilmu manajemen 

sumber daya manusia khususnya peranan kepemimpinan dan budaya 

organisasi  serta pengaruhnya terhadap tingkat produktifitas pegawai 

sehingga dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti 

sejenis dalam mengkaji kinerja pemerintahan daerah 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pimpinan  

seperti Gubernur, Wakil Gububernur, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas 

Provinsi Jawa Barat dalam merancang strategi kepemimpinan dan budaya 

organisasi untuk meningkatkan produktivitas  pegawai 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam 

hal ini Dinas Olah Raga dan Pemuda dalam meningkatkan produktivitas 

dan kinerjanya dalam rangka membangun citra yang positif bagi 

masyarakat di Provinsi Jawa Barat. 


