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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belakangan ini perkembangan instansi pemerintah yang ada di 

Indonesia mengarah pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai 

dengan cita-cita dari reformasi. Akibat perkembangan yang terjadi tersebut, 

pemerintah tidak hanya dituntut memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat, namun juga dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan 

efisien sesuai kaidah administrasi negara agar terwujud pelayanan yang 

maksimal. 

Pelayanan pemerintah ditujukkan untuk melayani masyarakat di 

berbagai sector pelayanan publik. Untuk mempermudah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, pemerintah menggolongkan sektor pelayanan 

yang dinaungi oleh departemen atau instansi pemerintahan. Departemen atau 

instansi ini berbentuk organisasi yang mempunyai system yang terstruktur 

dalm roda kerjanya. 

Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKI) merupakan 

sub bidang kerja di Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag merupakan 

organisasi (institusi) pelaksana teknis penyelenggaraan kegiatan pemerintah 

dalam bidang pendidikan keagamaan, dimana konsistensinya sangat vital di 

Negara republik Indonesia yang memiliki berbagai macam agama. Karena 

menangani bidang keagamaan, sudah barang tentu kemenag harus lebih siap 

dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan 
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harus mampu menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan kegiatan bagi setiap 

instansi, mengingat berposisi diatas nama agama. Maka dari itulah Kemenag 

harus mampu memberikan inspirasi, baik dalam bentuk pemikiran maupun 

budaya yang mampu diadopsi oleh masyarakat terutama dalam hal pekerjaan. 

Setiap bentuk budaya kerja yang tumbuh dan berkembang di lembaga 

tersebut akan mempengaruhi kinerja anggota organisasi yang ada di 

dalamnya, yang sekaligus merupakan bagian dari budaya kerja itu sendiri. 

Dengan demikian, berjalan atau tidaknya organisasi pemerintahan setingkat 

kementrian dan bahkan termasuk salah satu organisasi yang bersinergi secara 

vertikal ini akan sangat ditentukan oleh budaya kerja manusia di dalamnya. 

Budaya kerja merupakan sekumpulan pola perilaku yang melekat 

secara keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. 

Membangun budaya berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi 

positif, serta berupaya membiasakan (habituating process) pola perilaku 

tertentu agar tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik. 

Budaya kerja berbeda antara organisasi satu dengan yang lainnya, hal 

itu dikarenakan landasan dan sikap perilaku yang dicerminkan oleh setiap 

orang dalam organisasi berbeda. Budaya kerja yang terbentuk secara positif 

akan bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan 

sumbang saran, pendapat bahkan kritik yang bersifat membangun dari ruang 

lingkup pekerjaaannya demi kemajuan di lembaga pendidikan tersebut, 

namun budaya kerja akan berakibat buruk jika pegawai dalam suatu 

organisasi mengeluarkan pendapat yang berbeda hal itu dikarenakan adanya 
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perbedaan setiap individu dalam mengeluarkan pendapat, tenaga dan 

pikirannya, karena setiap individu mempunyai kemampuan dan keahliannya 

sesuai bidangnya masing-masing. 

Adapun pengertian budaya kerja menurut Hadari Nawawi dalam 

bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa: “Budaya 

Kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam 

suatu organisasi, pelanggaraan terhadap kebiasaan ini memang tidak ada 

sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati 

bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam 

rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan.
1
 

Dari uraian di atas dapat penulis jelaskan bahwa, budaya kerja 

merupakan perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh setiap individu 

dalam suatu organisasi dan telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan 

pekerjaan sehingga nantinya orang mengerjakan sesuatu dapat 

mengerjakannya dengan baik. 

Adapun Menurut Triguno dalam bukunya Manajemen Sumber Daya 

Manusia menerangkan bahwa: “Budaya Kerja adalah suatu falsafah yang 

didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, 

kebiasaan, dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu 

kelompok masyarakat atau organisasi yang tercermin dari sikap menjadi 

                                                           
1
 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan kelima, (Yogyakarta : 

Gajah Mada University Press, 2003), h. 65 
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perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai 

kerja atau bekerja.
2
  

Taliziduhu Ndraha dalam buku Teori Budaya Kerja, mendefinisikan 

budaya kerja, yaitu : ”Budaya kerja merupakan sekelompok pikiran dasar atau 

program mental yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja 

dan kerjasama manusia yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat”.
3
 

Selain itu, Menurut Osborn dan Plastrik dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia menerangkan bahwa: “Budaya kerja adalah 

seperangkat perilaku perasaan dan kerangka psikologis yang terinternalisasi 

sangat mendalam dan dimiliki bersama oleh anggota organisasi”.
4
 

Budaya kerja menurut Keputusan Menpan No 

25/Kep/M.Pan/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya 

Kerja Aparatur Negara adalah : “Sikap dan perilaku individu dari 

kelompok aparatur Negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini 

kebenarannya dan menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaan sehari-hari”.
5
 

Dari uraian-uraian di atas bahwa, budaya kerja merupakan falsafah 

sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong 

yang dimiliki bersama oleh setiap individu dalam lingkungan kerja suatu 

                                                           
2
 Triguno Prasetya, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta :Bumi Aksara, 2001), 

h.13 
3
 Taliziduhu Ndraha, Teori Budaya Organisasi, Cetakan Kedua, (Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, 2003), h. 80 
4 Osborn dan Plastrik, Manajemen Sumber Daya Mausia, (Yogyakarta : BPFE, 2002), 

h.252 
5 Menpan, Keputusan Menpan no 25/Kep/M.Pan/4/2002 tentang Pedoman 

Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, (Jakarta.: Kantor Menpan, 2002), h. 3 
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organisasi. Jika dikaitkan dengan organisasi, maka budaya kerja dalam 

organisasi menunjukkan bagaimana nilai-nilai organisasi dipelajari yaitu 

ditanam dan dinyatakan dengan menggunakan sarana (vehicle) tertentu 

berkali-kali, sehingga agar masyarakat dapat mengamati dan merasakannya. 

Untuk memperbaiki budaya kerja yang baik membutuhkan waktu 

bertahun-tahun untuk merubahnya, maka itu perlu adanya pembenahan-

pembenahan yang dimulai dari sikap dan tingkah laku pemimpinnya 

kemudian diikuti para bawahannya, terbentuknya budaya kerja diawali 

tingkat kesadaran pemimpin atau pejabat yang ditunjuk dimana besarnya 

hubungan antara pemimpin dengan bawahannya sehingga akan menentukan 

suatu cara tersendiri apa yang dijalankan dalam perangkat satuan kerja atau 

organisasi. 

Maka dalam hal ini budaya kerja terbentuk dalam satuan kerja atau 

organisasi itu berdiri, artinya pembentukan budaya kerja terjadi ketika 

lingkungan kerja atau organisasi belajar dalam menghadapi permasalahan, 

baik yang menyangkut masalah organisasi.
6
 Dalam mengembangkan budaya 

organisasi tentunya tidak terlepas dari nilai budaya kerja yang seharusnya di 

kembangkan dalam berorganisasi. Adapun nilai budaya kerja yang 

seharusnya dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1. Disiplin; Perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang 

berlaku di dalam maupun di luar perusahaan. Disiplin meliputi ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur, berlalu lintas, waktu 

kerja, berinteraksi dengan mitra, dan sebagainya. 

2. Keterbukaan; Kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang 

benar dari dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan perusahaan. 

                                                           
6 Siti Amnuhai, Manajemen Sumber daya Manusia, (Jakarta. : Bumi Aksara, 2003), h.76 
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3. Saling menghargai; Perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap 

individu, tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. 

4. Kerjasama; Kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan 

atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target perusahaan.
7
 

 

Kesuksesan organisasi bermula dari adanya disiplin menerapkan nilai-

nilai inti perusahaan. Konsistensi dalam menerapkan kedisiplinan dalam 

setiap tindakan, penegakan aturan dan kebijakan akan mendorong munculnya 

kondisi keterbukaan, yaitu keadaan yang selalu jauh dari prasangka negatif 

karena segala sesuatu disampaikan melalui fakta dan data yang akurat 

(informasi yang benar). Selanjutnya, situasi yang penuh dengan keterbukaan 

akan meningkatkan komunikasi horizontal dan vertikal, membina hubungan 

personal baik formal maupun informal diantara jajaran manajemen, sehingga 

tumbuh sikap saling menghargai. 

Pada gilirannya setelah interaksi lintas sektoral dan antar karyawan 

semakin baik akan menyuburkan semangat kerjasama dalam wujud saling 

koordinasi manajemen atau karyawan lintas sektoral, menjaga kekompakkan 

manajemen, mendukung dan mengamankan setiap keputusan manajemen, 

serta saling mengisi dan melengkapi. Hal inilah yang menjadi tujuan bersama 

dalam rangka membentuk budaya kerja. 

Pada prinsipnya fungsi budaya kerja bertujuan untuk membangun 

keyakinan sumberdaya manusia atau menanamkan nilai-nilai tertentu yang 

melandasi atau mempengaruhi sikap dan perilaku yang konsisten serta 

komitmen membiasakan suatu cara kerja di lingkungan masing-masing. 

Dengan adanya suatu keyakinan dan komitmen kuat merefleksikan nilai-nilai 

                                                           
7 Moekijat, Asas-Asas Perilaku Organisasi, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2006), h. 53 
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tertentu, misalnya membiasakan kerja berkualitas, sesuai standar, atau sesuai 

ekpektasi pelanggan (organisasi), efektif atau produktif dan efisien. 

Tujuan fundamental budaya kerja adalah untuk membangun sumber 

daya manusia seutuhnya agar setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam 

suatu hubungan sifat peran pelanggan, pemasok dalam komunikasi dengan 

orang lain secara efektif dan efisien serta menggembirakan. Budaya kerja 

berupaya mengubah komunikasi tradisional menjadi perilaku manajemen 

modern, sehingga tertanam kepercayaan dan semangat kerjasama yang tinggi 

serta disiplin. 

Dengan membiasakan kerja berkualitas, seperti berupaya melakukan 

cara kerja tertentu, sehingga hasilnya sesuai dengan standar atau kualifikasi 

yang ditentukan organiasi. Jika hal ini dapat terlaksana dengan baik atau 

membudaya dalam diri pegawai, sehingga pegawai tersebut menjadi tenaga 

yang bernilai ekonomis, atau memberikan nilai tambah bagi orang lain dan 

organisasi. Selain itu, jika pekerjaan yang dilakukan pegawai dapat dilakukan 

dengan benar sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku, berarti pegawai 

dapat bekerja efektif dan efisien. 

Manusia sebagai insan individual dan sosial selalu mempunyai keinginan 

untuk meningkatkan kemajuan serta taraf hidupnya. Kebutuhan hidupnya selalu 

ingin terpenuhi dengan berbagai macam cara, agar keinginan tersebut tercapai 

dengan baik, Allah swt memerintahkan kepada makhluk-Nya agar berusaha dan 

bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik sebagaimana diisyaratkan 

dalam firman-Nya: 
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Artinya: ”Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi, dan carilah karunia Allah (rezeki) dan ingatlah Allah sebanyak-

banyaknya supaya kamu beruntung.” (Q.S. Al Jumu’ah : 10)
8
  

 

 Dalam surat Al-Insyarah ayat 7 : 

    

Artinya : ”Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (Q.S. Al Insyirah : 7)
9
 

 

Kedua ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa ibadah itu tidak 

hanya shalat saja, tetapi bekerja mencari nafkah atau rezeki itu pun termasuk 

ibadah jika dilakukan dengan ikhlas dan hanya mencari keridaan Allah 

semata. Kemudian, kita harus rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja. 

Selain itu, jelas bahwa kita tidak boleh kosong dari kegiatan, aktif dan 

bervariasi dalam bekerja agar kejenuhan tidak hinggap dalam melakukan 

pekerjaan. Itulah sebabnya Allah mengingatkan agar tidak jenuh maka harus 

rajin dan sungguh-sungguh dalam berusaha Rasulullah Saw bersabda: 

                                                           
8
 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Toha Putra, 1998) h. 398 

9
 Ibid, h. 476 
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10  

Artinya : Dari Abu Hurairah RA berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : 

”Orang mu’min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada 

orang mu’min yang lemah, meskipun kedua-duanya memiliki kebaikan. 

Antusiaslah terhadap hal-hal  yang bermanfaat bagimu, serta mohonlah 

pertolongan Allah dan janganlah menjadi lemah. Akan tetapi sebaliknya 

katakanlah : ini adalah ketentuan Allah, dan apapun yang dikehendakinya 

tentu akan dilaksanakannya. Maka sesungguhnya perkataan itu akan 

membuka perbuatan syaitan.” 

Hadits di atas memperjelas keharusan untuk rajin dan sungguh-

sungguh dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan 

kemampuan sehingga pekerjaan itu memiliki nilai produktivitas yang tinggi. 

Keuntungan yang diraih seseorang itu ada bagian bagi orang lain. 

Kerja produktif adalah kerja yang menghasilkan nilai tambah. 

Produktifitas kerja berkaitan dengan hasil  yang lebih besar daripada sumber 

daya yang ada. Jika banyak tenaga kerja, tetapi sedikit hasil maka yang 

demikian disebut tidak produktif. Semangat dalam bekerja adalah modal 

utama dalam produktifitas. Semangat dalam bekerja harus menjadi ciri khas 

(etos) setiap muslim karena dewasa ini umat Islam berada pada 

keterbelakangan. Tanpa etos kerja yang tinggi sulit sekali dicapai 

produktifitas dalam bekerja. 

Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanat, dan oleh karenanya tidak 

boleh disia-siakan oleh pengemban amanat tersebut. 

                                                           
10

 Muslim, Shahih Muslim, Jilid 2, (Kairo : Darul Kutub, tt.), h. 59 
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Pada lembaga pemerintahan dalam hal ini Kementerian Agama yang 

dapat mengembangkan budaya kerja yang baik merupakan kewajiban bagi 

setiap personal yang ada di lembaga tersebut. Bagi aatasan, dia adalah sebagai 

seorang pemimpin di lembaga tersebut sehingga harus mampu 

mensosialisasikan dan mengembangkan budaya yang baik bagi lembaga yang 

dipimpimnya. Sedangkan pegawai, adalah setiap personal yang dipimpin, 

mereka juga harus melaksanakan secara baik budaya yang telah disepakati 

agar tercapai tujuan bersama. 

 Pegawai adalah salah satu tenaga profesional yang mempunyai 

peranan vital dalam suatu lembaga pemerintahan khususnya kementrian 

Agama, karena seorang pegawai yang langsung bersinggungan dengan 

masyarakat ataupun stakeholder, untuk memberikan layanan dan informsi 

yang muaranya akan menghasilkan pencapaian tujuan dari organisasi 

lembaga tersebut. Untuk itu kinerja seorang pegawai harus selalu 

ditingkatkan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja itu biasanya 

dilakukan dengan cara menciptakan budaya kerja yang baik, memberikan 

motivasi, mengadakan supervisi, memberikan insentif, memberikan 

kesempatan yang baik untuk berkembang dalam karir. Sementara kinerja 

pegawai dapat ditingkatkan  apabila yang bersangkutan mengetahui apa yang 

diharapkan dan kapan bisa menetapkan harapan-harapan yang diakui hasil 

kerjanya. 

Kinerja pegawai (performance) merupakan hasil yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 
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kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 

serta penggunaan waktu. Kinerja pegawai akan baik jika ia telah 

melaksanakan unsur-unsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang 

tinggi pada tugasnya, menguasai dan mengembangkan pekerjaan dalam hal 

ini adalah produktivitas, kedisiplinan dalam bertugas dan lain sebagainya. 

kreativitas dalam melaksanakan pekerjaan, kerjasama dengan semua 

komponen dan stakeholder instansi, kepemimpinan yang menjadi panutan 

para stakeholder dan pengguna layanan, kepribadian yang baik, jujur dan 

obyektif dalam memberikan layanan, serta tanggung jawab terhadap 

tugasnya. Oleh karena itu pantaslah apabila pimpinan atau pusat instansi 

selaku atasan melakukan evaluasi serta memacu produktifitas kinerja 

pegawai. Hal ini penting sekali dilakukan mengingat fungsinya sebagai alat 

motivasi bagi pemimpin kepada pegawai maupun bagi pemimpin itu sendiri. 

Pegawai mampu bekerja dengan baik karena adanya motivasi untuk 

melakukan pekerjaannya itu. Bila tidak memiliki motivasi maka ia tidak akan 

berhasil untuk menyelesaikan atau mengembangkan karirnya dalam 

bidangnya tersebut. Jika dia bekerja karena terpaksa saja atau selalu dalam 

tekanan atasan dan tidak ada kemauan yang berasal dari dalam diri pegawai, 

maka sulit akan mencapai tujuan atau keberhasilan yang diinginkan oleh 

suatu instansi. Keberhasilan pegawai dalam bekerja karena adanya motivasi, 

merupakan pertanda apa yang telah dilakukan oleh pegawai itu telah 

menyentuh kebutuhannya baik kebutuhan rohani maupun jasmani.  
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Kebutuhan yang dimaksud di atas misalnya memperoleh gaji dari 

hasil kerjanya, memperoleh  penghargaan dari atasan dan stakeholder, 

memperoleh pengakuan dari teman-teman sesama pegawai, mendapat rasa 

nyaman dan aman dalam bertugas, memperoleh kesempatan untuk 

mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Jika kebutuhan guru tersebut 

terpenuhi berarti seorang pegawai memperoleh dorongan dan daya gerak 

untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Ini berarti kinerja pegawai dapat 

tercapai dengan baik. Kinerja yang tercapai dengan baik itu terlihat dari 

pegawai yang rajin hadir di kantor dan cakap serta trampil dalam 

melaksankan tugas, mampu menjadi inspirasi bagi orang lain dan mampu 

memberi kepuasan bagi pengguna layanan. 

Untuk mendapatkan kinerja yang baik tentunya tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga hasil yang dicapai menjadi 

lebih baik lagi, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja atau hasil 

kerja yaitu : 

1. Variabel individual, terdiri dari: 

a. Kemampuan dan keterampilan: mental dan fisik 

b. Latar belakang: keluarga, tingkat social, penggajian 

c. Demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin 

2. Variabel organisasional, terdiri dari: 

a. Sumberdaya 

b. Kepemimpinan 

c. Imbalan 

d. Struktur 

e. Budaya kerja 

3. Variabel psikologis, terdiri dari: 

a. Persepsi 

b. Sikap 

c. Kepribadian 

d. Belajar 
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e. Motivasi.
11

 

Jadi pada dasarnya kinerja seorang pegawai juga dipengaruhi oleh 

budaya kerja walaupun hanya salah satu variabel saja yang dalam hal ini 

variabel organisasi, akan tetapi budaya kerja ini memiliki pengaruh terhadap 

kinerja, dalam hal ini yang mempengaruhi adalah budaya kerja yang baik yang 

ada di suatu isntitusi. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji 

fenomena yang terjadi pada pegawai yang ada di Seksi Pendidikan Islam 

Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat.
12

 

Sebagai gerakan pembaruan pada lembaga Kementerian Agama dan 

sering disebut sebagai gerakan revolusi mental bagi seluruh personal di 

dalamnya, pada era kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin saat ini selaku 

Menteri Agama periode 2014 – 2019, mencanangkan 5 (lima) budaya kerja 

sebagai mana penulis dapatkan dari hasil awal penelitian didapat gambaran 

tentang budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia telah 

diimplementasikan pada Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam 

Kabupaten Lampung Barat, diantara budaya kerja yang diterapkan adalah : 1) 

integritas, 2) professional, 3) inovasi, 4) tanggungjawab, dan 5) 

keteladanan.
13

    

Dari hasil awal penelitian diperoleh gambaran tentang kinerja pegawai 

seksi pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKI) pada Kantor 

                                                           
11

 Sondang P. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta ; Renika Cipta, 2003),      

h. 65 
12

Dokumentasi Kasi Pendidikan Islam Kemenag Lampung Barat, tanggal, 19 Oktober 

2015. 
13

 H.M Bangsawan, SH. Kasi PAKI Kankemenag Kabupaten Lampung Barat, 

Wawancara, (Tanggal, 12 November 2015) 
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Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat sebelum diterapkannya lima 

budaya kerja kemenag, masih ditemukan banyak pegawai yang melaksanakan 

pekerjaannya belum secara maksimal, hal ini dilihat dari data tingkat 

ketercapaian pelayanan pada sasaran baru pada kisaran 70%, dan berdasarkan 

pengamatan lapangan saat penulis melakukan survai awal masih banyak 

pegawai yang masuk serta pulang tidak tepat waktu, seperti datang 

belakangan sedangkan pulang lebih awal meskipun belum selesai jam 

kantor.
14

  

Pada kesempatan lain, Kasi PAKI Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Lampung Barat menyampaikan, meskipun sudah ada aturan dan 

tata terib pegawai di lingkungan kantor kemenag yang telah diterapkan dan 

disosialisasikan dengan baik oleh pihak pimpinan akan tetapi masih terdapat 

beberapa pegawai yang datang terlambat, pulang lebih awal dan juga masih 

ada pegawai yang ketika bekerja masih menyempatkan keluar kantor meski 

tidak ada keperluan yang sangat penting”.
15

  

Selain itu masih terdapat pekerjaan yang menumpuk atau tertunda.
16

 

Bahkan belum adanya langkah menemukan pembaharuan dalam sistem 

kinerja yang sebenarnya kurang baik, seperti tidak adanya ghirrah atau 

semangat dalam penyelesaian tugas. Sehingga terkesan hanya berjalan 

sebagai rutinitas yang biasa dilakukan tanpa ada keinginan untuk mencapai 

prestasi.  Bahkan keseharian para pegawai ada pula yang terlihat hanya 
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 Arsip Staf PAKI Kankemenag Lampung Barat, Dokumentasi, tanggal 12 november 

2015 
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 H.M. Bangsawan, SH. Kasi PAKI Kankemenag Lampung Barat, Wawancara, tanggal, 

12 November 2015 
16
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sekadar isi daftar presensi kemudian duduk sambil bergurau dan mengobrol 

menghabiskan waktu, membaca koran dan lain sebagainya. Dari fakta 

tersebut terlihat bahwa kinerja pegawai yang ada di lingkungan Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat masih belum baik. 

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut hal-hal yang berkaitan dengan implementasi budaya kerja kementerian 

agama dengan mengambil judul” Implementasi 5 Nilai Budaya Kerja 

Kementerian Agama dalam meningkatkan kinerja pegawai seksi 

Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Lampung Barat”. 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berbagai masalah yang muncul di lingkungan Kementerian Agama 

Kabupaten Lampung Barat anta ra lain :  

a. Penggunaan pin 5 budaya kerja kementrian agama merupakan hal 

yang wajib, akan tetapi masih ada pegawai yang enggan 

mengenakannya. 

b. Seharusnya pelayanan dilingkungan kementerian agama dapat 

menjadi teladan bagi lembaga lain, tapi nyatanya masih sama dan 

bahkan masih kalah dengan lembaga lain setingkat di daerah. 

c. Pegawai Kementerian Agama seharusnya telah memahami 

kedisiplinan yang tercerminkan dari nama kementrian itu sendiri, 

tapi masih banyak pegawai yang belum disiplin. 
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2. Batasan Masalah 

Untuk lebih fokus dan terarah dalan penulisan tesis ini, penulis 

membatasi masalah penelitian ini yaitu tentang implementasi 5 (lima) 

budaya kerja Kementrian Agama dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Lampung Barat serta faktor penghambat dan pendukungnya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis utarakan 

sebelumnya, penulis rumuskan masalahnya adalah :”Bagaimanakah 

implementasi 5 (lima) budaya kerja Kementrian Agama dalam Upaya 

Peningkatan Kinerja Pegawai Seksi Pendidikan Agama dan 

Kependidikan Islam Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung 

Barat?” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu : 

1. Mengetahui implementasi 5 (lima) budaya kerja Kementrian Agama 

dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Seksi Pendidikan Agama dan 

Kependidikan Islam Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung 

Barat. 

2. Mengidentifikasi lebih lanjut faktor penghambat dan pendukung 

implementasi 5 (lima) budaya kerja Kementrian Agama dalam Upaya 
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Peningkatan Kinerja Pegawai Seksi Pendidikan Agama dan 

Kependidikan Islam Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat. 

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

ataupun kegunaan baik secara akademis maupun praktis. 

1. Secara Akademis 

a. Turut memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan tentang 

budaya kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai pemerintahan. 

b. Menambah khazanah keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi 

para pembaca umumnya sehingga mampu menajamkan wawasan 

ilmiah dalam membuat karya tulis. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan bekal tambahan bagi penulis sebagai abdi negara 

untuk lebih memahami tentang pentingnya memperhatikan dan 

menerapkan budaya kerja yang baik dalam organisasi lembaga 

pemerintahan dalam upaya peningkatan kinerja pegawai dalam 

memberikan layanan yang maksimal. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi serta 

kontribusi positif bagi para abdi negara terutama di lingkungan 

Kementrian Agama. 
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E. Kerangka Pikir 

Menurut kamus Webster, budaya adalah ide, adat, keahlian, seni, dan 

lain-lain yang diberikan oleh manusia dalam waktu tertentu.
17

 Budaya 

menyangkut moral, sosial, norma-norma perilaku yang mendasarkan pada 

kepercayaan, kemampuan dan prioritas anggota organisasi. Budaya kerja 

merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku dan keyakinan yang dianut oleh 

tiap individu karyawan dan kelompok karyawan tentang makna kerja dan 

refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan organsiasi dan individual.
18

 

Budaya kerja penting dikembangkan karena dampak positifnya 

terhadap pencapaian perubahan berkelanjutan ditempat kerja termasuk 

peningkatan produktivitas (kinerja).
19

 Budaya kerja diturunkan dari budaya 

organisasi. Budaya Organisasi itu sendiri merupakan  sistem nilai yang 

mengandung cita-cita organisasi sebagai sistem internal dan sistem eksternal 

sosial. Hal itu tercermin dari isi visi, misi, dan tujuan organisasi. Dengan kata 

lain, seharusnya setiap organisasi memiliki identitas budaya tertentu dalam 

organisasinya. Dalam perusahaan dikenal sebagai budaya korporat dimana 

didalamnya terdapat budaya kerja.
20

  

Kekuatan yang paling kuat mempengaruhi budaya kerja adalah 

kepercayaan dan juga sikap para pegawai. Budaya kerja dapat positif, namun 

dapat juga negatif. Budaya kerja yang bersifat positif dapat meningkatkan 

produktifitas kerja, sebaliknya yang bersifat negatif akan merintangi perilaku, 
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menghambat efektivitas perorangan maupun kelompok dalam organisasi. 

Aktualisasi budaya kerja produktif sebagai ukuran sistem nilai mengandung 

komponen-komponen yang dimiliki seorang karyawan, yakni : 

1. Pemahaman substansi dsar tentang makna bekerja 

2. Sikap terhadap pekrjaan dan lingkungan pekerjaan 

3. Perilaku ketika bekerja 

4. Etos Kerja 

5. Sikap terhadap waktu 

6. Cara atau alat yang digunakan untuk bekerja. 

Semakin  positif nilai komponen-komponen budaya tersebut dimiliki oleh 

seseorang karyawan, maka akan semakin tinggi kinerjanya. Ceteris paribus. 

Agar budaya kerja dapat tumbuh berkembang dengan subur dikalangan 

karyawan dan staf, maka dibutuhkan pendekatan-pendekatan melalui tindakan 

manajemen puncak dan proses sosialisasi 

1. Tindakan manajemen puncak 

a. Apa yang dikatakan manajemen puncak akan menjadi panutan. 

b. Bagaimana manajemen puncak berperilaku akan menunjukkan 

karyawan bersikap dalam berkomunikasi dan berprestasi untuk 

mencapai standar kerja perusahaan. 

c. Bagaimana manajemen puncak menegakkan norma-norma kerja akan 

menumbuhkan integritas dan komitmen karyawan yang tinggi. 

d. Imbalan dan hukuman yang diberikan manajemen puncak akan 

memacu karyawan untuk meningkatkan semangat dan disiplin kerja. 
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2. Proses Sosialsiasi 

Proses sosialisasi dilakukan dalam bentuk advokasi bagi karyawan baru 

untuk penyesuaian diri dengan budaya organisasi. Sosialisasi dilakukan 

ketika mereka sedang dalam tahap penyeleksian atau pra tanda tangan. 

Tiap calon karyawan mengikuti pembelajaran sebelum diterima. Setelah 

diterima para karyawan baru melihat kondisi organisasi sebenarnya dan 

menganalisis harapan-kenyataan, antara lain lewat proses orientasi kerja. 

Pada tahap ini para karyawan berada dalam tahap “perjuangan” untuk 

menentukan keputusan apakah sudah siap menjadi anggota sistem sosial 

perusahaan, ragu-ragu ataukah mengundurkan diri.  Ketika karyawan 

sudah memutuskan untuk terus bekrja, namun prsoes perubahan relatif 

masih membutuhkan waktu yang lama, maka tiap karyawan perlu 

difalisitasi dengan pelatihan dan pengembangan diri secara terencana.  

Dalam hal ini, karyawan harus membuktikan kemampuan diri dalam 

penguasaan ketrampilan kerja yang disesuaikan dengan peran dan nilai serta 

norma yang berlaku dalam kelompok kerjanya sampai mencapai tahap 

metamorfosis. Secara keseluruhan keberhasilan proses sosialisasi akan sampai 

pada tahap internalisasi yang diukur dari (1) Produktivitas Kerja, (2) 

Komitmen pada tujuan organisasi, dan (3)  Kebesamaan dalam organisasi.
21

 

Jadi budaya kerja yang dibentuk dari budaya organisasi akan 

berdampak pada kinerja dan produktivitas. Hal ini tercermin dari sikap 

karyawan dalam memandang pekerjaannya, sikap dalam bekerja, etos kerja, 
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dan pemanfaatan waktu dalam bekerja.  Agar dapat terlaksana dengan baik, 

harus ada langkah-langkah yang harus diambil dari pihak manajemen dan 

proses sosialisasi, sehingga budaya kerja yang ada dapat terinternalisasi dalam 

setiap kegiatan pekerjaan sehari-hari. 

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi Budaya Kerja 

Menurut pendapat para ahli, faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi budaya kerja adalah sebagai berikut : 

a. Perilaku pemimpin 

Tindakan nyata dari seorang pemimpin biasanya akan menjadi cermin 

penting bagi para pegawai.
22

 

b. Seleksi para pekerja 

Dengan menempatkan pegawai yang tepat dalam kedudukan yang 

tepat, akan menumbuhkembangkan rasa memiliki dari para pegawai. 

c. Budaya Organisasi 

Setiap organisasi memiliki budaya kerja yang dibangun sejak lama. 

d. Budaya Luar 

Di dalam suatu organisasi, budaya dapat dikatakan lebih dipengaruhi 

oleh komunitas budaya luar yang mengelilinginya.  

e. Menyusun misi perusahaan dengan jelas 

Dengan memahami misi organisasi secara jelas maka akan diketahui 

secara utuh dan jelas sesuatu pekejaan yang seharusnya dilakukan 

oleh para pegawai. 
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f. Mengedepankan misi perusahaan 

Jika tujuan suatu organisasi sudah ditetapkan, setiap pemimpin harus 

dapat memastikan bahwa misi tersebut harus berjalan. 

g. Keteladanan pemimpin 

Pemimpin harus dapat memberi contoh budaya semangat kerja kepada 

para bawahannya 

h. Proses pembelajaran. 

Pembelajaran pegawai harus tetap berlanjut. Untuk menghasilkan 

budaya kerja yang sesuai, para pegawai membutuhkan pengembangan 

keahlian dan pengetahuan. 

i. Motivasi 

Pekerja membutuhkan dorongan untuk turut memecahkan masalah 

organisasi lebih inovatif. 

Dengan demikian pemimpin dapat mengembangkan budaya kerja 

yang adil melalui peningkatan daya pikir pegawai dalam memecahkan 

masalah ayng ada secara efektif dan efisien.  Selanjutnya yang dimaksud 

budaya kerja dalam penelitian ini adalah kondisi dan iklim kerja yang 

diciptakan oleh pimpinan dan diberlakukan dalam organisasi untuk 

dijadikan pedoman sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. 

Jadi dalam rangka mengaktualisasikan budaya kerja sebagai ukuran sistem 

nilai dalam bekrja yang pertama kali harus diupayakan adalah penanaman 

dalam sikap mental karyawan yang meliputi pemahaman dan pelaksanaan 

dalam sikap dan pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari.  
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Selain itu perilaku pemimpin merupakan faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam 

hal ini diperlukan keteladanan sikap untuk dapat dijadikan contoh dan 

panutan oleh semua karyawan, juga kebijakan dalam menentukan arah, 

tujuan serta visi dan misi suatu organisasi yang akan juga dijadikan 

landasan dalam pelaksanaan budaya kerja. 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

Implementasi 5 (lima) Budaya Kerja Kementrian Agama 

Dalam Meningkatan Kinerja Pegawai Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan 

Islam Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Barat 
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