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Abstrak

Untuk mewujudkan terciptanya admistrasi yang baik pada organisasi tingkat
pemrintahan, harus didukung dengan pengelolaan arsip yang baik pula di dalam
organisasi pemerintahan yang biasa disebut dengan SKPD ( Satuan Kerja Perangkat
Daerah ). Tetapi dalam kenyataannya tidak semua SKPD mengelola arsipnya dengan
baik. Masalah ini terjadi di SKPD – SKPD Kabuapten Sidoarjo. adanya permasalahan
ini diasumsikan bahwa adanya permasalahan dalam motivasi kerja pengelola arsip.
Upaya untuk mengetahui tentang gambaran m otivasi kerja pengelola arsip SKPD di
Kabupaten Sidoarjo akan dianalisis dengan menggunakan faktor – faktor yang dapat
mempengaruhi motivasi milik Herzberg yaitu faktor ekstrinstik / kebutuhan ( upah,
keamanan kerja, kondisi kerja dan higieni, status, kebi jakan dan administrasi, mutu
dari supervisi, mutu hubungan interpersonal), faktor instrinstik / kepuasan ( prestasi,
pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, kemungkinan berkembang. Teknik
pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling ( pengelola arsip di 31
SKPD se Kabupaten Sidoarjo) dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif
deskriptif. Adanya perbedaan motivasi pengelola arsip SKPD dalam mengelola arsip
disebabkan karena terjadi perbedaan dalam pemenuhan – pemenuhan kebutuhan dan
kepuasan para pengelola arsip SKPD

Kata kunci : Motivasi, Pengelola Arsip, SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah)



Pendahuluan

Sebuah organisas dari waktu ke waktu selalu timbul masalah - masalah yang
sama yang selalu menjadi pekerjaan rumah bagi para manajer. Masalah tersebut dari
para pekerja atau para pegawai, masalah tersebut adalah adanya perbedaan motivasi
kerja bagi para pegawai. Ada pegawai yang memiliki motivasi yang sehingga
pegawai tersebut selalu dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Seperti prestasi
dan penghargaan yang diberikan oleh oganisasi ketika para pegawai mampu
mencapai tujuan organisasi. Tetapi ada juga pegawai yang memiliki motivasi yang
rendah ketika mereka bekerja sehingga pegawai tidak dapat mewujudkan tujuan
organisasi serta tidak dapat memuaskan dirinya sendiri.

Perbedaan hasil kerja pegawai dapat disebabkan kebutuhan pegawai dan
tujuan pegawai yang berbeda – beda dan menjadikan motivasi kerja bagi mereka
berbeda – beda. Robin & Judge ( 2008 ) mengatakan bahwa setiap in didividu
memiliki dorongan motivasional yang berbeda – beda dan tergantung pada situasi
yang dialami pegawaiitu sendiri. Sedangkan  Winardi ( 2002 ) berpendapat bahwa
para individu bertindak, karena adanya sejumlah kekuatan yang mendorong (
motivasi ) yang ada di dalam diri para individu tersebut. Yang diwakili oleh istilah
keinginan, kebutuhan, perasaan takut.

Permasalahan perbedaan motivasi pegawai ini juga melanda para pegawai
pemerintahan di kabupaten sidoarjo khususnya pengelola arsip di SKPD ( Satuan
Kerja Perangkat Daerah ). Dimana yang termasuk di dalam SKPD – SKPD tersebup
meliputi Kesekrertariatan, kedinasan, inspektorat , kantor, badan dan lembaga apa saja
yang membantu kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.

Permasalahan yang terjadi di SKPD – SKPD di Kabupaten Sidoarjo adalah
masalah yang berhubungan dengan pengelolaan arsip. Dimana terjadi ketidak
seragaman pada pengelolaan arsip di SKPD se Kabupaten Sidoarjo. Hal ini di
utarakan oleh Ibu Sunarlin selaku kepala bagian di Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Sidoarjo ketika peneliti melakukan wawancara.

Ibu Sunarlin mengatakan bahwa tidak semua pengelola arsip SKPD
mengelola arsipnya dengan baik sesuai dengan aturan – aturan pengelolaan arsip yang
berlaku. Padahal para mengelola arsip SKPD se Kabupaten Sidoarjo juga semuanya
mendapatkan kesempatan dan hal yang sama untuk diberikan sosialisasi kearsipan,
pelatihan kearsipan dan monitoring kearsipan yang dilakukan Kantor Arsip
Kabupaten Sidoarjo.

Perbedaan – perbedaan hasil kerja pengelola a rsip diasumsikan karena adanya
perbedaan motivasi antara pengelola arsip yang satu dengan yang lain diduga karena
adanya perbedaan motivasi pada diri mereka. Seperti apa yang dikat akan
Tampubolon ( 2008 ) bahwa motivasi berhubungan erat dengan perilaku da n prestasi



kerja. ada beberapa variabel penting dan menarik telah digunakan untuk menjelaskan
perbedaan prestasi antar karyawan seperti kemampuan, naluri, imbalan, intrinstik dan
ekstrinstik, serta aspirasi dan latar belakang individu hal ini merupakan mot ivasi.
Karena motivasi berhubungan dengan arah perilaku, kekuatan respons (yaitu usaha)
setelah karyawan memilih mengikuti tintakan tertentu, ketahanan perilaku atau
berapa lama orang itu terus – menerus berperilaku menurut cara tertentu.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul
penelitian “ Motivasi Kerja Pengelola Arsip (Studi Deskriptif tentang Motivasi Kerja
Pengelola Arsip SKPD di Kabupaten Sidoarjo. Penulis ingin mengetahui gambaran
motivasi kerja pengelola arsip SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) se Kabupaten
Sidoarjo.

Dalam penelitian ini mengunakn metode pendekatan kuantitatif deskriptif
dengan jumlah sampel adalah seluruh pengelola arsip SKPD di Kabupaten Sidoarjo
Sebayak 31 SKPD. Dengan teknik pengumpulan data pertama – tama adalah
mengedit kuisioner yang telah disebarkan kepada para responden, mengkoding
jawaban dari responden, menyerderhanakan data dan yang terakhir adalah
menganalisis data secara teoritik dengan dibantu dengan menggunakan SPSS.

Hasil Pembahasan
Hasil temuan data dianalisis menggunakan teori milik dari Herzberg dalam

Tampubollon ( 2008 ) bahwa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi motivasi
adalah faktor Ekstrinsik dan faktor intrinstik. Dari temuan data peneliti menunjukkan
gambaran motivasi kerja pengelola arsip SKPD di Kabupaten Sidoarjo adalah.

Faktor Ekstrinstik

1. Upah
Dari temuan data enunjukkan bahwa sebagaian besar pengelola arsip

SKPD dengan prosentase Prosentase terbesar adalah 87,1 % dengan frekuensi
27 responden yaitu pengelola arsip yang menerima gaji pokok setiap bulannya
diatas UMR Kabupaten Sidoarjo ( diatas Rp. 2.195.000 ). Prosentase 6.5 %
dengan frekuensi sebanyak 2 responden merupakan pengelola arsip yang
menerima gaji pokok setiap bulannya sama dengan UMR Kabupaten Sidoarjo
(Rp. 2.195.000 ).

Ada beberapa responden yang mengatakan bahwa gaji yang mereka
terima setiap bulannya kurang dari UMR yang telah ditetapkan, alasan
responden adalah sebenarnya gajinya diatas UMR tetapi terkena potongan.
Sehingga gaji bersih yang ia terima dibawah UMR.

Dengan adanya data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar
pengelola arsip mendapatkan upah kerja yang layak. Karena kelayakan upah
kerja sudah diatur dan disesuaikan dengan seragam dengan Upah Minimum
Regional ( UMR ). Jika gaji sama dengan UMR atau lebih dari UMR sudah
dapat dikatakan layak.



Hal tersebut didukung dengan perrnyataan yang dikatankan Dessel
dalam Wibawati bahwa uang masih dipercayai menjadi suatu alat motivasi
yang dapat memenuhi kebutuhan pokok individu. Berarti d engan adanya upah
yang layak bagi pengelola arsip SKPD, maka pengelola arsip juga dapat
memenuhi kebutuhan pokoknya yang berhubungan dengan kebutuhan
fisiologis dengan layak.

Kepuasan pengelola arsip di SKPD Se Kabupaten Sidoarjo akan gaji
yang mereka terima. Prosentase 71,0 % dengan frekuensi sebesar 22
responden menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola arsip di SKPD
merasa puas dengan gaji yang mereka terima. Tetapi ada juga pengelola arsip
yang merasa tidak puas dengan gaji yang telah diperolehnya kar ena mereka
memiliki alasan bahwa biaya sehari – hari lebih besar dari pendapatan yang
diperoleh setiap bulannya. Hal ini juga mendukung pernyataan dari Dess ler (
1994 ) bahwa pada saai ini uang masih dipercayai sebagai alat motivasi untuk
memenuhi kebutuhan pokoknya.
meningkatkan motivasi kerja pengelola arsip.

Aspek lain yang juga masuk kepada upah adalah pendapatan  lain atau
kompensasi yang diberikan kepada pengelola arsip SKPD. Pendapatan lain
yang diterima oleh pengelola arsip SKPD menunjukkan bahwa pendapatan
lain yang diterima oleh pengelola arsip SKPD adalah uang lauk pauk yang
diperoleh setiap bulannya, tunjangan anak jika pengelola arsip sudah memiliki
anak dan sedang mengampu pendidikan serta gaji ketiga belas yang turun
setiap setahun sekali. Hal ini juga mempengaruhi motivasi.

Hariandja ( 2002 ), kompensasi adalah keseluruhan balas jasa dari
pelaksana pekerjaan organisasi dalam bentuk uang atau lainnya seperti
tunjangan – tunjangan.

2. Keamanan Kerja
Pertama – tama peneliti ingin mengetaui tenta ng resiko – resiko yang

biasanya terjadi atau yang pernah dialami pengelola arsip dalam melakukan
pekerjaannya terutama dalam kegiatan kearsipan. Jika dilihat dari pada BAB 3
III pada tabel III. 10 diketahui bahwa risiko yang kerja atau hal – hal yang
pernah dialami pengelola arsip dalam kegiatan kearsipan adalah hilangnya
arsip, rusaknya arsip, tidak bisa temu kembali arsip dan r usaknya alat
pengelola arsip.

Untuk meminimalisir risiko – risiko kerja yang dihadapai pengelola
arsip yang ada di SKPD se Kabupaten Sidoarjo, pengelola arsip ingin
mengetahui tentang SOP ( Standart Oprational Prosedure) yang diterapkan di
SKPD se Kabupaten Sidoarjo. Dan hasilnya adal ah tidak semua SKPD
terdapat SOP yang dapat membantu pengelola arsip dalam melakukan
kegiatan kearsipan serta meminimalisir risiko – risiko kerja yang dapat
mengganggu dan menghambat pekerjaan para pengelola arsip. bahwa hanya
18 SKPD dari seluruh jumlah S KPD yang ada yaitu berjumlah 31 SKPD



yang memiliki SPO dan menerapkannya. SOP – SOP yang ada di SKPD –
SKPD tersebut juga tidak semuanya diterapkan karena ada beberapa SKPD
yang tidak menerapakan SOP tersebut dengan baik.

Prosentase 32,3% dengan frekuensi sebesar 10 responden merupakan
mereka yang menjawab “Ya, Karena pekerjaan yang ia kerjakan dapat
terselesaikan dengan cepat dan tepat” . dan prosentase 25,8% dengan
frekuensi 8 responden merupakan pengelola arsip yang menjawab “Tidak
selalu, karena ada beberapa SOP yang susah untuk diterapkan .

Maslow dalam Sutrisno ( 2009 ) juga mengatakan bahwa pemberian
asuransi jiwa, terutama bagi karyawan yang bekerja pada tempat rawan
kecelakaan juga dapat member motivasi kerja pada karyawan. Dalam
penelitian peneliti, menunjuukkah bahwa semua pengelola arsip SKPD
Kabupaten Sidoarjo memperoleh jaminan kesehatan baik yang berupa askes
maupun jamsostek. Jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan ini dapat
memotivasi para pengelola arsip untuk menyelesaikan pekerjaann ya.

3. Kondisi Kerja dan Higieni
Dari temuan yang prosentase 45,2 % yang merupkan prosentase

terbesar dengan frekuensi sebanyak 14 responden merupakan pengelola arsip
dengan suasana kerja banyak orang berlalu lalang, tetapi tidak menimbulkan
suara yang bising dikarenkan ruangan yang dekat dengan akses jalan yang
sering dilewati pegawai lain. Prosentase 38,7 % dengan frekuensi 12
responden merupakan pengelola arsip SKPD dengan suasana kerja sepi, tidak
ada kegaduhan atau kegiatan yang dapat mengganggu kon sentrasi ketika
mereka melakukan pekerjaan.

Karena suasana kerja disetiap SKPD memiliki atmosfer yang berbeda
– beda. Ada yang merasa tempat kerjannya bising, tetapi suasana ini tidak
menjadi gangguan bagi pengelola arsip, karena mereka beranggapan bahwa
sudah terbiasa dengan situasi yang seperti ini. Banyaknya orang berlalu lalang
juga tidak mengganggu kerja pengelola arsip. Jelas salah satu pengelola arsip.
Alasannya karena satu ruangan kerja diisi dengan banyak orang sehingga
banya orang berlalu lalang di dalam ruangn kerja.

Prosentase 54,8 % dengan frekuensi 17 responden merupakan
pengelola arsip dengan letak ruangan kerja di depan dan dekat dengan pintu
masuk. Prosentase 38,7 dengan frekuensi 12 responden merupakan pengelola
arsip SKPD dengan letak ruangan kerja mereka berada ditengah kantor.
Sisanya adalah pengelola arsip yang letak ruangannya di kantor bagian
belakang.

Untuk suhu ruangan dari pengelola arsip itu sendiri sebagaian besar
mereka suhu ruangan tempat kerjanya adalah dingin. Karena di dal am ruangan
kerja mereka sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan ( AC ). Hal ini
dibuktikan dengan temuan data prosentase 96,8 dengan frekuensi sebanyak 30



responden merupakan pengelola arsip SKPD yang memiliki ruanganan kerja
dengan suhu runagan yang dingin.

Kondisi kebersihan dibuktikan menyatakan Prosentase 61,3 % dengan
frekuensi sebanyak 19 responden merupakan pengelola arsip yang memiliki
ruangan kerja yang bersih dan rapai. Ruangan kerja yang bersih dan rapi ini
juga merupakan prosentase tetting gi untuk tingkat kebersihan runagan
pengelola arsip. Prosentase 32,3 % dengan frekuensi 10 responden merupakan
pengelola arsip yang ruangan kerjanya bersih tetapi berantakan.

Untuk faktor kebersihan ruangan ini, penilaiannya sangat subjektif
ukuran bersih dan rapi bagi pengelola arsip yang satu berbeda dengan
pengelola arsip yang lainnya. Tergantung bagaimana orang tersebut
mempersepsikannya. Dimana persepsi menurut Robbins & Judge ( 2008 )
bahwa persepsi dari individu itu dipengaruhi oleh diri pembentuk persepsi,
target yang diartikan atau situasi pada saat persepsi itu di buat.

Penelitian ini juga ingin meneliti tentang wewenang atau kebebasan
yang diberikan oleh lembaga atau instansi tempat mereka bekerja dalam
mendesain atau menata ruangan kerja mere ka. Dan hasilnya adalah sebagian
besar dari pengelola arsip diberikan kebebasan oleh lembaga atau pimpinan
untuk mereka mendesai dan menata rungan kerja mereka. hal ini dibuktikan
dengan temuan data peneliti yang tercantum dalam BAB III pada tabel III. 20
yaitu dengan prosentase 74,2 % dengan frekuensi 23 responden menunjukkan
bahwa pengelola arsip SKPD diberi kebebasan untuk mendesain ruangan
kerja mereka.

Aspek lain yang peneliti teliti adalah tingkat kepuasan pengelola arsip
SKPD yang ada di SKPD se Kab upaten Sidoarjo tentang kondisi ruangan
maupun suasana tempat mereka bekerja. Dan hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar dari pengelola arsip SKPD merasa puas
dengan kondisi kerja atau kondisi lingkuangan kerja mereka. Hal ini dapat
dibuktikan dengan temuan yaitu Prosentase 93,5 % dengan frekuensi 29
responden menjawab mereka puas dengan kondisi tempat kerjanya .

Menurut Wexley & Yuki ( 2005 ) mengatakan bahwa kekuatan akan
kebutuhan kebebasan dari seseorang dapat dikenali pada kesempatan un tuk
mendapatkan untuk mendapatkan otonomi dan tanggung jawab atas
pekerjaannya.

4. Status
Dan hasilnya sebagaian besar pengelola arsip SKPD Kabupaten

Sidoarjo merupakan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). prosentase sebesar 96,8 %
dengan frekuensi 30 responden pengelola arsip di SKPD Se Kabupaten
Sidoarjo berstatus kepegawaian sebagai PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) dan
prosentase sebesar 3,2 %  dengan frekuensi 1 responden menunjukkan bahwa
hanya ada satu pengelola arsip di SKPD yang berstatus Non PNS atau belum
menjadi Pegawai Negeri Sipil.



Pada saat ini pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil merupkan sebuah
pekerjaan atau jabatan yang sangat di idam idamkan oleh masyarakat,
terutama masyarakat Indonesia. Dibuktikan dengan selalu membeludaknya
pendaftar calon pegawai negeri sipil di Indonesia. Karena  masyarakat
ndonesia masih mencitrakan bahwa pegawai negeri sipil merupakan sebagai
pekerjaan atau jabatan yang memiliki status yang tinggi dimasyarakat.

Diketahui rata – rata golongan kepegawaian yang disandang pa ra
pengelola arsi SKPD adalah 67,7 % dengan frekuensi sebanyak 21 responden,
merupakan pengelola arsip yang menyanda ng golongan III. Golongan yang
hampir sama ini dapat meninbulkan kepercaan diri pengelola arsip karena
dengan golongan yang hampir sama ini tidak menimbulkan kesenjangan yang
terlalu jauh. Karena selain golongan III ada golongan II dan golongan IV.

Semua pengelola arsip SKPD mendapatkan seragam yang sama. Hal
ini dibuktikan dengan penemuan data Prosentase 100 % dengan frekuensi 31
responden menunjukkan bahwa seluruh pengelola arsip SKPD mendapatkan
atau diberi seragam kerja oleh lembaga tempat mereka bekerja . Seperti apa
yang dikatakan Luthans ( 2006 ) bahwa salah satu cara yang dapat
meningkatkan statusnya adalah dengan cara memberikan serag am kerja
kepada para pegawai.

Pada SKPD se Kabupaten Sidoarjo dari hari penelitian peneliti yang
yang mendapat fasilitas dinas yaitu 24 pengelola arsip mendapatkan fasilitas
dinas  dan hanya 7 orang pengelola arsip yang belum mendapatkan fasilitas
dinas. fasilitas dinas yang kebanyakan diperoleh oleh pengelola arsip SKPD
adalah motor dinas.

Selain fasilitas dinas uang pensiun merupakan salah satu aspek yang
membedakan status bagi pegawai negeri sipil dengn pegawai – pegawai lain
di instansi swasta lainnya.

5. Kebijakan Lembaga dan Administrasi
Dari hasil penelitian peneliti tentang kebijakan syarat minimal

pendidikan yang ditetapkan di SKPD – SKPD Kabupaten Sidoarjo adalah Dan
prosentase sebanyak 32,3 % dengan frekuensi sebesar 10 responden
merupakan SKPD yang tidak menetapkan syarat minimal pendidikan. Dan
sisanya merupakan SKPD yang menetapkan syarat minimal pendidikan yang
berbeda – beda.

Karena dengan adanya syarat minimal pendidikan, jabatan pengelola
arsip akan tidak diduduki oleh sembarang orang dan profesi sebagai pengelola
arsip akan diakui eksistentinya ketika lembaga menetapkan syarat pendidikan
yang tinggi bagi pengelola arsip. Seh ingga menumbuhkan aktualisasi diri para
pengelola arsip SKPD dan dapat memotivasi dirinya dalam bekerja dengan
lebih tinggi. Tetapi jika syarat pendidikan tidak ditetapkan maka jabatan
pengelola arsip akan diduduki orang – orang yang belum tentu berkopeten



dalam bidang kearsipan. Ataupun pewai yang memiliki kualitas pendidikan
yang tinggi.

Untuk materi yang harus dikuasai para pengelola arsip, mayoritas
hasilnya adalah Prosentase yang sama dengan sebelumnya yaitu 19 % dengan
frekuensi 6 responden menyatakan bahwa materi yang harus dikuasai adalah
klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip dan Microsoft office. Sedangkan sisanya
menjawab dengan berbagai macam jawaban

Peraturan atau kebijakan lain yang peneliti teliti adalah mengenai
dispensasi kehadiran yang diberikan kepada semua pegawai termasuk
pengelola arsip SKPD yang telah ditetapkan lembaga atau SKPD adalah
Prosentase 25,8 % dengan frekuensi sebesar 8 responden merupakan frekuensi
terbesar dengan keterangan cuti yang diberikan lembaga adalah cuti sakit dan
cuti hamil. Sisanya pengelola arsip menjawab bermacam – macam jawaban.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan untuk mngetahui indikator
administrasi, peneliti meneliti tentang fasilitas kerja apa saja yang diberikan
lembaga tempat para pengelola arsip bekerja. Dan hasilnya fasilitas yang
diberikan lembaga kepada pengelola arsip di setiap SKPD hasilnya berbeda –
beda.

Dan hasilnya sebagian besar merasa puas dan sebagian kecil merasa
tidak puas dengan fasilitas yang diberikan karena m ereka merasa kebutuhan
akan semua fasilitas yang ia butuhkan untuk menunjang penyelesaian
tugasnya belum dipenuhi oleh lembaga.

Menurut Sutrisno (2009) , peraturan atau kebijakan dan administrasi
yang bersifat melindungi dan menguntungkan bagi para pegawa i dapat
memberikan motivasi kepada para pegawai untuk bekerja lebih baik.

6. Mutu dari Supervisi
Ditinjau dari segi pemberian target kerja. Hanya 14 orang pemimpin

saja yang memeberikan target kerja kepada para pengelola arsip dan sisanya
yaitu 17 orang pengelola arsip mengatakan bahwa pimpinannya tidak
memberikan target kerja.

Padahal, adanya target kerja dapat dapat mempercepat sebuah
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi atau terwujudnya visi dan misi
oraganisasi atau lembaga tersebut.

Selain target kerja, peneliti juga ingin meneliti sifat para pimpinan di
SKPD –SKPD di Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari persepsi para pengelola
arsip SKPD. Dan hasilnya sebagian besar pengelola arsip SKPD mengatakan
bahwa pimpinan mereka merupakan seorang pimpinan y ang memiliki sifat
ramah, disiplin, suka mendengar, bisa diajak diskusi dan sabar. Tetapi ada
juga beberapa pengelola arsip yang mengatakan bahwa pimpinan mereka
merupakan pimpinan yang suka menyalahkan dan sifatnya kaku kadang
semaunya sendiri.



Wexley & Yuki ( 2005 ) mengatakan bahwa perilaku pengawas
merupakan determinan penting dari kepuasan kerja pegawai. Namun
tanggapan pekerja biasanya akan tergantung pada karakteristik pengawasnya.
Biasanya karakteristik yang dapat diukur oleh pekerja adalah kebijak sanaan
serta hubungan antara atasan dan bawahan yang harmonis.

Sikap – sikap para pimpnan terhadap bidang kearsipan dan hasilnya,
mayoritas pengelola arsip mengatakan bahwa para pimpinan sangat
memperhatikan kearsipan yang ada di instansi atau lembaga mer eka. Tetapi
ada sebagian kecil pengelolaarsip yang mengatakan bahwa acuh dengan arsip,
mengesampingkan kebutuhan kearsipan, kurang mengerti pentingnya arsip .

Wexley & Yuki ( 2005 ) mengatakan bahwa, pegawai lebih suka untuk
diberi pengetahuan dan diarahkan oleh pimpinan tentang bagaimana kerja
yang benar dari pada diberi pengawasan penuh oleh pimpinan.

7. Hubungan Intrapersonal
Mayoritas pengelola arsip SKPD mengatakan bahwa rekan – rekan

kerja mereka memiliki sifat dan sikap yang positif kepada mereka seperti
ramah, bisa diajak berbagi, bisa diajak berdiskusi, senang bercanda, suka
menolong. Tetapi ada juga pengelola arsip yang m engatakan bahwa rekan –
rekan kerja mereka juga memiliki sifat yang acuh, egois dn individualis.

Kondisi atau sikap – sikap positif rekan – rekan kerja pengelola arsip
di lingkungan SKPD akan memotivasi kerja pengelola arsip dalam melakukan
pekerjaannya, tetapi kondisi atau sikap – sikap negatif yang ditunjukkan rekan
– rekan kerja pengelola arsip akan berakibat buruk bagi motivasi kerja
pengelola arsip. Kondisi seperti ini akan membuat mereka akan merasa tidak
nyaman dan tertekan dengan kondisi seperti i tu.

Karena menurut Maslow, salah satu kebutuhan seseorang yang dapat
memotivasi dirinya adalah kebutuhan akan hubungan sosial. Kebutuhan ini
tidak dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri, melainkan orang lainlah yang dapat
memenuhinya. Misalnya kebutuhan unt uk mendapatkan teman yang banyak,
kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk selalu diterima atau diikun
sertakan dalam kelompok.

Kebutuhan Intrinstik

1. Prestasi
Hasil dari penelitian peneliti menunjukkan bahwa dari 31 Satuan Kerja

Perangkat Daerah ( SKPD ) hanya ada satu SKPD yang memiliki prestasi
dalam bidang kearsipan, yaitu juara 2 lomba administrasi arsip di tingkat Jawa
Timur. Dan juga hanya ada 1 SKPD dari 31 SKPD yang pengelola arsipnya
pernah menulis di website lembaga tentang kearsipan.

Dengan adanya paparan diatas menunjukkan tidak terpenuhinya
sesuatu yang dapat memuaskan pengelola arsip SKPD di Kabupaten Sidoarjo



karena menurut Herzberg tidak adanya faktor pemuas pada diri pengelola
arsip sehingga tidak ada faktor pendorong untuk berprestasi yang bersumber
dari dalam diri pengelola arsip.

Pendapat ini juga didukung dengan pernyataan dari Mc. Clellend yang
mengatakan bahwa salah satu komponen dasar yang dapat digunakan untuk
memotivasi orang dalam bekerja adalah kebutuhan untuk berprestasi.
Kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur berdasarkan kesempurnaan
dalam diri seseorang. Kebutuhan ini berhubungan erat dengan pekerjaan dan
mengarah pada tingkah laku usaha untuk mencapai prestasi tertentu.

2. Pengakuan
Hasilnya adalah prosentase 22,6 % dengan frekuensi sebesar 7

responden merupakan penghargaan yang diberikan kepada pengelola arsip
SKPD dalam bentuk pujian . Prosentase 48.4 % dengan frekuensi 15
responden merupakan penghargaan yang diberikan kepada pengelola arsip
SKPD yang menjawab “Lainnya”. Dan lainya yang dimaksud disini adalah
bahwa pengelola arsip dengan frekuensi tersebut tidak pernah mendapatkan
penghargaan.

Herzberg dalam Tampubollon ( 2009 ), mengatakan bahwa faktor
pengakuan ini merupakan faktor pemuas yang dapat memotivasi se seorang
yang muncul dengan sendirinya dari dalam diri seseorang. Jika ditinjau dari
apa yang dikat Herzberg, hal yang membuat kinerja pengelola arsip SKPD
tidak maksimal dapat juga dikarenakan faktor pengakuan yang tidak mereka
peroleh sehingga mereka kurang termotivasi dalam melakukan pekerjaannya.

Prosentase 25,8 % dengan frekuensi 8 responden kegiatan yang pernah
dilakukan adalah sosilisasi kearsipa n. Hanya ada satu SKPD yang pernah
melaukan kegiatan kearsipan diluar lembaga. Sehingga pemuas akan
pengakuan yang diperoleh dari masyarakat juga tidak terpenuhi.

Manullang ( 2002 ) juga berpendapat bahwa keinginan untuk
mendapat pengakuan dapat memotivasi seseorang untuk bekerja karena
pengakuan akan keunggulannya dapat memuasakan kenginannya.

3. Tanggung Jawab
Dari temuan data peneliti menunjukkan bahwa mayoritas pengelola

arsip SKPD melakukan pengeolahan arsip dengan baik untuk menunjukkan
rasa tanggung jawabnya sebagai pengelola arsip dalam menjaga keamanan
arsip yang disimpannya. Prosentase 83,9 % dengan frekuensisebesar 26
mereka menjaga keamanan arsipnya dengan cara mereka melakukan
pengelolaan arsip dengan baik

Jika ada pengguna atau orang yang membutuhkan arsip, pengelola
arsip SKPD sebagian besar menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap
pekrjaannya dengan bentuk prosentase 87,1 dengan frekuensi 27 sikap



pengelola arsip dalam membantu pengguna adalah dengan sigap saat itu juga
akan mencarikan arsip yang dibutuhkan pengguna.

Ketika ada arsip yang hilang para pengelola arsip SKPD menunjukkan
rasa tanggung jawabnya dengan cara mereka akan mencari arsip tersebut
sampai ketemu dengan cara apapun.

Ketika ada arsip yang hilang para pengelola arsip SKPD menunjukkan
rasa tanggung jawabnya dengan cara mereka akan mencari arsip tersebut
sampai ketemu dengan cara apapun.

Sesuai dengan apa yang dikatakan Herzberg dalam Tampubollon (
2008 ) bahwa tanggung jawab merupakan salah satu faktor motivasi
instrinstik yaitu motivasi yang tumbuh dengan sendirinya yang muncul dari
dalam di seseorang. Kepuasan merupakan has il dari terwujudnya sebuah
tanggung jawab yang telah dikerjakan.

4. Pekerjaan Itu Sendiri
Sebagaian besar pengelola arsip Prosentase 90,3 % dengan frekuensi

28 menunjukkan bahwa pengelola arsip SKPD selalu mendata arsipnya
karena mempermudah untuk melakuka n penyimpanan dan temu kembali
arsip. Prosentase 80,6 % dengan frekuensi sebesar 25 mengatakan selalu
mengklasifikasi dan menentukan JRA ( Jadwal Retensi Arsip ) karena dapat
mempermudah dalam pengelompokkan arsip dan temu kembali arsip.
Penegelola arsip SKPD selalu melakukan preservasi atau pemeliharaan arsip
agar tidak rusak atau tidak. Prosentase 67,7 % dengan frekuensi 21
mengatakan selalu karena arsip harus diselamatkan. Prosentase 41,9 % dengan
frekuensi 13 mengatakan  tidak pernah melakukan penyusuta n tetapi hanya
menimbun arsip saja. Hal ini dikarenakan faktor sarana dan prasarana, sumber
daya, dan kebutuhan pemusnahan itu sendiri.

Kepuasan pengelola arsip dalam kondisi kerja mereka sudah terpenuhi
dengan mereka mampu dan mau melakukan pengelolaan a rsip di lingkungan
kerjanya menunjukkan rasa suka atau senang dengan profesi yang mereka
tekuni dan mereka tau tentang pekerjaannya dan apa yang harus mereka
lakukan untuk menyelesaikan pekerjaanya.

Menurut Irawan ( 2001 ), mengatakan bahwa menejemen kea rsipan
merupakan inti dari pekerjaan pengelola arsip yang didalamnya meliputi,
pengadaan arsip yang di dalamnya ada kegiatan mendata arsip, pengolahan
arsip yang didalamnya meliputi pengklasifikasian dan penentuan JRA,
penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip.

5. Kemungkinan Berkembang
Prosentase sebesar 83,9 % dengan frekuensi 26 pengelola arsip atau SKPD
pernah melakukan kerja sama kearsipan dengan Kantor Perpustakan dan Arsip
Kabupaten Sidoarjo. dengan adanya kerjasama dengan pihak lain di harapkan
pengelola arsip SKPD dapat mengembangkan pengetahuan dan potensinya



dalam bidang kearsipan. Dengan adanya kerjasama pengelola arsip SKPD
dapat melakukan pembelajaran, bertukar pikiran serta dapat mengadopsi
inovasi – inovasi yang telah susses dilakukan pihak yang diajak kerjasama
dalam bidang kearsipan.

Dan Prosentase 48,4 dengan frekuensi 15 mengatakan bentuk
dukungannya lembaga tempat pengelola arsip bekerja berupa Kesempatan
mengikuti kegiatan kearsipan diluar lembaga . Untuk lebih rinci dapat d ilihat
pada BAB III yaitu pada temuan data. Pemberian kebebasan kepada pengelola
arsip dalam meningkatkan pengetahuan dan pendidikannya juga dapat
meningkatkan motivasi para pengelola arsip SKPD.

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Herzberg
bahwa pegawai yang memiliki kemungkinan untuk berkembang memiliki
motivasi yang yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, karena pendidikan
yang tinggi dan pengetahuan yang lebih dapat mempermudah pegawai untuk
naik ke jabatan yang lebih tinggi.

Penutup
Dari temuan – temuan data yang telah dijelaskan dapat disimpulkan mengenai

gambaran motivasi pengelola arsip yang ada di SKPD Kabupaten Sidoajo adalah
bahwa, dalam aspek kebutuhan – kebutuhan pengelola arsip belum semuanya
terpenuhi begitu juga mengenai faktor yang dapat mempuat pengelola arsip SKPD
merasa puas akan suatu hal juga ada yang belum terpenuhi meski sebagian besar dari
aspek – aspek tersebut sudah terpenuhi.
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