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PENDAIIULUAN

A. Latar Belakang

Dalarn Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 Bab.

IV dikatakan bahwa

"Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk
mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota dan desa,

antar sektor, serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, daerah

terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya yang
disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah yang bersangkutan sehingga temn:jud pola
pembangunan yang merupakan perwuj udan wawasan nusantara,
Pernyataan pada GBHN tersebut diatas menekankan ptdu pentingnya pembangunan
suatu datlrah sebagai basis pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat
secara

aktif dalam bentuk gotong royong juga merupakan modal utama dalam rnenggali potensi

yang esensiil dalam pelaksanaan pembangunan yang selanjutnya telah dan berkembang menjadi
dasar kelanj utan pembangunan nasional.

Pada umunya pembangunan nasional dibanyak negara, terutama negara-negara baru
berkernbang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi

(Bintoro 1988:5). Namun betapapun pentinya pembangunan ekonomi tidak dapat diperlakukan
sebagai suatu masalah yang berdiri sendiri terpisah dari sikap sosialnya. Karena pembangunan

nasional juga merupakan proses dimana terjadi perpaduan unsur-unsur ekonomi dan non

ekonomi. Pembangunan ekonomi saja sudah diakui tidak mernberikan jarninan untuk suatu
proses pembangunan nsional yang stabil dan kontinyu, apabila diabaikan berbagai segi dibidang

sosial (Bintoro, 1988). Hal ini dapat dirasakan dalam rangka usaha bersama untuk pencapaian
tujuan. Persoalannya kemudian adalah bagaimana memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan yang secara terus menrus dilaksanakan.
Salah satu kenyataan yang tidak dapat diingkari ialah bagaimana juga pola pembangunan

masih tergantung kepada peran pemerintah (Prasadja, 1982:115), sehingga keberhasilan
membangkitkan motivasi membangun dikalangan masyarakat dan menggairahkan partisipasinya

berhubungan erat dengan kepemimpinan pemerintah. Pemerintah berperan memberikan

bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat dengan maksud agar suatu saat masyarakat
mampu melakukan sendiri. Namun masih banyak ditemukan masalah-masalah yang merupakan

hambatan dalam proses pembagunan baik nasional maupun seperti pendidikan rendah, dan

jumlah buta huruf masih cukup besar jumlahnya (Simanjuntak dan Pasaribu 1986 . 156). Ciri
keterbelakangan dibidang sosial adalah sifat masyarakat yang tradisional terikat nilai-nilai asli

(primordial) yang pada dirinya memang memelihara secara tetap upaya yang ada, rendahnya

tnutu dan sistem pendidikan, belenggu feodalisme dan kolonialisrne masa lampau (Bintoro,
1988). Kondisi demikian tidak memberikan peluang cukup untuk adanya perubahan-perubahan.

Munculnya prakarsa partisipasi atau tumbuhnya kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam
masyarakat sukar diharapkan. Sehingga pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
pembangunan masih dihubungkan dengan kesediaan memberikan sumbangan atau turut bekerja

dalam suatu kegiatan, atau pendapat yang menyatakan bahwa peran serta berarti kesediaan
barang atau harga secara sukarela untuk mencapai tujuan tertentu (Sastropoetro, 1988).

Motivasi merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang yang didorong oleh sesuatu
kekuatan dalam

diri orang tersebut (S.

Reksohadiprodjo dan Hani Handoko, 1990 259).

Sehingga,dengan meiliki motivasi yang tinggi dan bekerja maka tujuan yang diinginkan dapat

tercapai. Kesediaan seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh motivasi yang dimilikinya.
Sedangkan rnotivasi ditentukan oleh keinginan dan kebutuhannya dan kebutuhan pada setiap

individu berbeda satu sama lain serta dapat merubah dan berkembang dalam kurun waktu
tertentu. Jadi jelaslah bahwa setiap orang yang mempunyai kesediaan untuk bekerja keras
mengutamakan potensi yang aada pada dirinya, inisiatif

jika mereka diberi motivasi terutama

oleh pemimpinnya. Dengan adanya motivasi tersebut maka perlahan-lahan sikap pasif terhadap
kegiatan-kegiatan pelaksanaan pernbangunan dapat dihilangkan. Praktek penerapan motivasi di

wilayah Talaud pada umumnya masih ditentukan oleh pemerintah, sehingga potensi yang

dimiliki setiap orang untuk berpartisipasi sangat tergantung

pada kemampuan serta kemampuan

pernirnpin itu sendiri, seperti misalnya : dalam hal pembayaran pajak, disini pemerintah hanya

mernikirkan sebagai pembayar pajak, berapa kemampuannya sesuai penghasilannya yang dia

terima, apa sumber pengasilan lain sebagainya. Padahal motivasi disini dimaksudkan agar
timbul dari dalam diri masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain ditentukan oleh keinginan
serta kebutuhannya sehingga untuk pencapaian suatu tujuan pembangunan, masyarakat
rnelaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab tanpa mendapat tekanan dari brang lain.

Dalam kenyataan yang ada sesuai pengamatan penulis rnasih ditemukan beber::,
kenalan dalam pelaksanaan program pembangunan yang menyebabkan tersendat-sendatnr

a

pembangunan di wilayah tersebut seperti sikap pasif, masa bodah serta budaya yang tidak mau

melibatkan diri pada setiap kegiatan yang dilaksanakan secara gotong royong oleh pemerintah

dan masyarakat. Hal

ini

disebabkan karena penetapan motivasi yang tidak didasarkan atas

kemauan serta kebutuhan msyarakat setempat.

Mengacu pada fakta empirik diatas, tentunya cukup menjelaskan kepada kita bahwa
sebaik apapun program yang sudah disusun tampak adanya motivasi maka progam-program

tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan dernikian perlu
dipertanyakan

"

pernbangunan

?". hal tersebut hingga saat ini belum diketahui secara seksama dan dalam

Apakah Motivasi merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya suatu program

konteks inilah cukup relevan untuk diteliti, sehingga untuk mengungkapkan perrnasalahan ini

dalam suatu usulan penulisan dengan judul "Motivasi Sebagai Faktor Penentu Keberhasilan
Pembangunan".

B. Pembatasan Masalah.

Dalarn penulisan Karya Ilmiah

ini

dimana rnengingat ruang lingkup rnotivasi yang

sangat luas serta kaitannya dalam pembangunan, maka penulis hanya membatasi pada

."PERANAN MOTTVASI DALAM MENENTUKAN KEBERI{ASILAN
PEMBAINGUNAN'.

C. Metode Penulisan.

Metode penulisan yang digunakan dalarn penulisan karya ilmiah

ini yaitu

dengan

menggunakan metode library research atau metode kepustakaan yakni dengan mempelajari dan

mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalarn karya

ilmiah ini.

D. Tujuan Penulisan.
Berdarkan pembatasan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah

1. Ingin mengetahui apakah

:

benar bahwa motivasi merupakan salah satu faktor penentu

dari keberhasilan pembangunan.

2. Ingin mengetahui

sejauhmana hubungan antara motivasi dengan keberhasilan

pembangunan.

E. Manfaat Hasil Penulisan.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini adalah

1.

Secara

:

ilmiah diharapkan penulisan ini apat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya

l
i

ilmu administrasi.

2.

Secara praktis hasil penulisan

ini

diharapkan dapat memberi masukan bagi para

pengambil keputusan kebijakan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam

memberikan motivasi kepada masyarakat sehingga program pembangunan dapat

'

dilaksanakansesuaidenganapayangdiharapkan.

BAB TI

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Motivasi.
Gerungan (1978) mengartikan motivasi ialah suatu pengertian yang melingkupi semua
penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam dirinya manusia yang menyebabkan ia

berbuat sesuatu. Berelson

&

Steiner (dalam Siswanto, 1989) mendefinisikan motivasi ialah

keadaan kejiwaan dan mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan, dan
mengarahkan atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan
atau mengurangi ketidak seimbangan. Sementara itu Kartono (1992) mendevinisikan rnotivasi
sebagai sebab, alasan dasar, pikiran dasar, gambaran, dan dorongan seseorang untuk berbuat
sesuatu.

.

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakan bahwa motivasi itu sama dengan dorongan

(drive), keinginan (want), pengaruh (influence) yang berasal dari dalam diri seseorang yang
menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan eara tertentu. Motivasi seseorang ini
tergantung pada kekuatan dari motivasi itu sendiri. Dorongan, keinginan atau pengaruh tersebut
yang menyebabkan mengapa seseorang berusaha mencapai tujuan-tujuan. Dorongan, keinginan

atau pengaruh

ini pula yang menyebabkan

seseorang bertingkah laku, yang dapat

mengendalikan dan memelihara kegiatan-kegiatan, dan yang menetapkan arah umum yang
harus ditempuh oleh orang tersebut.

B. Pengertian Pembangunan.

Pembangunan (development) sering dirurnuskan sebagai proses perubahan yimg
terencana dari suatu keadaan nasional yang satu kesituasi nasional yang lain yang dinilai lebih

tinggi (Katz); dengan kata lain yang dikatakan pembangunan itu adalah upaya untuk mengubah
keadaaaridari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang kebih baik (Ruopp dalam Ndraha,
re87).

Dari pengertian tersebut nampak bahwa pembangunan merupakan suatu konsep yang
sangat luas dan kompleks. Demikian luasnya pengertian pembangunan sehingga mengandung
banyak interprestasi yang seringkali berbeda dan bahkan bertentangan satu santa lain. Ada yang

menyebutnya dengan "pertumbuhan (growth)", ada

pula yarrg rnengartikannya

dengan

"modernisasi (modernization), "pembaharuan (inovation)", "perubahan sosial (Social change)"'
"weternisasi (Westernization)", "pembinaan bangsa (national building)", dan sebagainya.

Menurut Siagian (1985) dapat dilihat beberapa ide pokok yang harus diperhatikan
apabila seseorang berbicara tentang pembangunan

:

Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti kegiatan yang terus
lnenerus dilaksanakan; meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya

memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (indenpendent phase of a
proces).

Penetapan dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan
akan mencapai.

Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan secara sadar dan

timbul hanya secara insidentil di masyarakat, tidak dapat digolongkan kepada kategori
pembangunan. Contoh : penanggulangan bencana alam.

Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi
kepada pertumbuhan dan perubahan.

Keempat, bahwa pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai
cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai

alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi
ketergantungan pada pihak lain.

Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional.
Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsadan negara, terutama
aspek

politik, ekonomi, sosial budaya, pertanahan dan keamanan nasional, dan administrasi.
.

Keenam, bahwa kesemua hal yang telah disebutkan dimuka ditujukan kepada usaha membina
bangsa yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan
negara yang telah ditentukan sebelumnya

Khusus dinegara-negara berkembang, tampak lebih cocok konsep pembangunan yang

dikernukakan oleh Bryant dan White (1985), dengan mengartikan pembangunan sebagai
"peningkptan kemampuan mansuia untuk mempengaruhi masa depannya". Dengan pengertian
pernbangunan yang demikian maka akan memberikan beberapa implikasi penting, yaitu (1)

rnemberikan perhatian terhadap "kapasitas/kemampuan", yaitu terhadap bpa yang perlu
6

dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan, (2)

"keadilan", (3) penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika
masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat
pembangunan; (4) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara

mandiri (sustainbility); dan (5) pembangunan berarti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap
saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang
kelangsungannya.

Berdasarkan deflnisi dan pendapat diatas, dapatlah disimpulkan bahwa

inti pokok

dari

pengertian pembangunan adalah keinginan atau suatu usaha yang dilakukan secara terus
menerus dan terencana, untuk menuju kepada nilai-nilai atau keadaanyang lebih baik. Dengan

kata lain bahwa pembangunan untuk memperbaiki dan meningkatkan rataf hidup
kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.

dan

dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan, (2)

"keadilan", (3) penumbuhan kuasa dan wewenang, dalam pengertian bahwa hanya jika
masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat
pembangunan; (4) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara

rnandiri (sustainbility); dan (5) pembangunan berarti perhatian yang sungguh-sungguh terhadap

saling ketergantungan di dunia serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat ditunjang
kelangsungannya.

Berdasarkan definisi dan pendapat diatas, dapatlah disimpulkan bahwa

inti pokok

dari

pengertian pembangunan adalah keinginan atau suatu usaha yang dilakukan secara terus
menerus dan terencana, untuk menuju kepada nilai-nilai atau keadaan yang lebih baik. Dengan

kata lain bahwa pembangunan untuk memperbaiki dan meningkatkan rataf hidup
kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.

dan

BAB tII
PERANAN MOTIVASI DALAM MENENTUKAN KEBERIIASILAN PEMBANGI] NAN
A. Konsep Tentang Motivasi Dan Perilaku Manusia Dalam Organisasi.

Motivasi merupakan salah satu sikap mental yang sangat mempengaruhi

seseorang

dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam Gibson Donnelly (1995'.94)
menyatakan bahwa motivasi adalah sutu konsep yang digunakan untuk menguraikan kekuatankekuatan untuk bekerja terhadap atau didalam diri individu untuk memenuhi dan mengarahkan

perilaku. Digunakan konsep ini menurut mereka yaitu untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan
dalam intensitas perilaku, dimana perilaku bersemangat adalah hasil dari tingkat rnotivasi yang

lebih kuat, sehingga sering digunakan konsep motivasi tersebut untuk menunjukkan

arah

perilaku, misalnya : jika seseorang lelah mengantuk maka otomatis dia arahkan perilakunya
untuk tidur beberapa saat.
Selanjutnya Sarwoto (1991:136) memberikan batasan mengenai motivasi sebagai suatu

proses pembrikan motif atau penggerak bekerlanya kepada para bawahan sedemikian rupa
sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organsiasi secara efisien.

Memberi motivasi adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang pernimpin dalam
memberi inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan untuk bekerja dengan baik.

Motivasi dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang memberi semangat bagi
perilaku seseorang dan mengarahkan kepada beberapa pencapaian tujuan atau secara singkat
yang mendorong seseorang untuk melakukan susuatu yang harus dikerjakan secara sukarela dan
dengan baik (Westennan dan Doughrc 1992:123). Jadi motivasi sangat erat kaitannya dengan

perilaku seseorang dalam suatu organisasi, itulah sebabnya untuk memotivasi

seseorang

haiuslah mengetahui tingkah laku yang adapada diri orang tersebut.
Proses motivasi seperti dimaksudkan oleh sebagian besar para ahli diarahkan untuk

pencapaian tujuan. Sebaaimana telah dikemukakan oleh S.P. Siagian (1979:128) bahwa
rnotivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan

sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan
organisasi, dengan efisien dan ekonomis. Tujuan atau hasil yang dicapai dipandang sebagai
kekuatan yang menarik orang. Tercapainya tujuan yang diinginkan dapat mengurangi kebutuhan

yang belum terpenuhi menyebabkan orang mencari jalan untuk mengurangi ketegangan yang
8

disebabkan oleh kekurangan-kekurangan tersebut. Oleh karena

itu orang mernilih sesuatu

tindakan dan terjadilah perilaku yang mengarah pada pencapain tujuan.

Menurut Rekshadiprodjo dan Hani Handoko (1990:256) mengatakan bahwa motivasi
adalah dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan terwujudkan
sesuatu perilaku yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran kepuasan. Jadi motivasi

bukanlah sesuatu yang dapat diamati melainkan hal yang dapat disimpulkan adanya kerena
sesuatu perilaku yang tampak. Tiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh

sesuatu kekuatan dari dalam

diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang

disebut

motivasi. Rasa lapar, kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan untuk pralctise merupakan
beberapa contoh tentang motivasi. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa sesuatu kebutuhan harus

diciptakan atau didorong sebelum terpenuhi, sebagai sesuatu motivasi. Sumber yang mendorong
terciptanya suatu kebutuhan pada diri orang itu sendiri.
Kemudian Musselman dan Jacson (1989:169) mengemukakan bahwa motivasi adalah
dorongan dari dalam menyebabkan orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Dorongan

ini diciptakan oleh kebutuhan yang berbeda-beda. Sama seperti kebutuhan yang menimbulkan
dorongan, pada gilirannya dorongan menimbulkan perilaku yang dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan tersebut. Manusia adalah makhluk yang kebutuhan dan keinginannya tak terbatas,
sehingga pemnuhan kebutuhan tak berarti bahwa kebutuhan tidak ada lagi.

Menurut Buchari Zainuddin (C. Matutina, 1993:16). Motivasi adalah suatu konsep yang
biasanya diutarakan dengan istilah kebutuhan dan ransangan. Sedangkan menurut Duncan,

motivasi adalah suatu usaha sadar untuk mempengaruhi perilaku seseorang agar mengarah
tercapainya tujuan organisasi (Wahjosumidjo, 1992178). Dengan kata lain, motivasi adalah
tiorongan keda yang timbul pada diri seseorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang

telah ditentukan. Dimana motivasi seperti yang dikatakan oleh Sukanto dkk (1990:256)
merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk
melakukan kegiatan-kegitan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Bertitik tolak dari pendapatpendapat diatas, jelas dapat diketahui bahwa perilaku manusia sebenarnya hanyalah tercermin

yang paling sederhana, dimana motivasi adalah dasar mereka. H. Handari Nanawi

(lggi

352-

357) melihat dari sudut psikologi, teori motivasi dapat diimplementasikan dalam manajeman
SDM dilingkungan suatu organisasi/perusahaan yang terdiri dari enam teori yakni
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:

1.

Teori kebutuhan (need) dari Maslow

2.
3.
4.
5.
6.

Teori dua faktor dari Herzberg
Teori prestasi (Achievenment) dari McClelland
Teori penguatan (Reinforcement)
Teori harapan (Expectancy)
Teori tujuan Sebagai Motivasi
Selain daripada itu, Davis mengemukakan bahwa yang rnenjadi dasar lalsafah hurnan

relations adalah sebagai beriut

:

1.

Mutual Interest, yaitu harus adanya kepentingan bersama.

2.

Perbedaan-perbedaan pada individu, yang berarti bahwa tiap-tiap individu haruslah

diperlakukan sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang ada.

3.

Human Dignity (harga diri), yang berarti bahwa tiap manusia haruslah diperlakukan
sebagai "human being" (manusia).

Ditinjau dari segi perilaku orang didalam organisasi, Sondang P, Siagian (1983:63)
rnelihat sembilan jenis kebutuhan yang sifalnya non-material yang dipandang sebagai hal yang

turut mempengaruhi perilaku dan yang menjadi faklor motivasi, yang perlu dipuaskan dan perlu
rnendapat perhatian setiap pimpinan dalam organisasi, yaitu

1.

:

Kondisi kerja yang baik

2. Perasaan diikut sertakan
3. Cara pendisplinan yang manusiawi
4. Pemberian penghargaan dan pelaksanaan tugas dengan baik
5. Kesetiaan pemimpin kepada para karyawan/pegawai
6. Promosi dan perkembangan bersama organisasi
7. Pengerian yang simpatik terhadap masalah-masalah pribadi bawahan
8. Keamanan pekerjaan
9. Tugas pekerjaan yang sifatnya menarik
f)i dalam lingkungan kepegawaian dikenal juga dua jenis motivasi ditinjau dari segi
sifatnya yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Yang dikenal dengan motivasi positif ialah
suatu dorongan yang mampu menimbulkan harapan pada seseorang, sehin gga ia melakukan
perbuatan dengan maksud mewujudkan harapan itu menjadi kenyataan. Sedangkan motivasi
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negatif ialah suatu dorongan untuk melakukan suatu perbuatan bukan kepentingan, tetapi karena
adanya rasa takut.

Selain dari pada teori motivasi di atas, para ilmuan memberi pandangan bahwa tidak ada

satu model motivsi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan
kekurangan dimana motivasi dapat dipengaruhi oleh dua faktor yang antara lain

:

l. faktor Internal yaitu :

a. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri.
b. Harga diri
c. Harapan pribadi
d. Kebutuhan
e. Keinginan
f. ' Kepuasan kerja

g.

Prestasi kerja yangdihasilkan.

2. Faktor Eksternal

a.
b.

yaitu :

Jenis dan sifat pekerjaan

Kelompok kerja dimana seseorang bergabung

c. Organisasi tempat bekerja
d. Situasi lingkungan pada umunya
e. Sistem imbalan berlaku dengan cara penerapannya.
Dengan adanya dua faktor motivasi diatas, maka interaksi positif antara kedua kelornpok
pada umumya menghasilkan tingkat motivasi yang tinggi (siagian, 2000:294)

Sbdangkan Lyman Porter dan raymond Miles (Wahjosumidjo, 1992'.193) menjelaskan
bahwa adatigafaklor utama yang juga berpengaruh pada motivas yaitu.

1.
2.
3.

Ciri-ciri pribadi

seseorang.

Tingkat dan jenis pekerjaan
Lingkungan ke{a,
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i

negatif ialah suatu dorongan untuk melakukan suatu perbuatan bukan kepentingan, tetapl karena
adanya rasa takut.

Selain dari pada teori motivasi di atas, para ilmuan memberi pandangan bahwa tidak ada

satu model motivsi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan
kekurangan dimana motivasi dapat dipengaruhi oleh dua faktor yang antara lain

:

l. faktor Internal yaitu :

a. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri.
b. Harga diri

c. Harapan pribadi
d.
e.

f.
g

Kebutuhan

Keinginan
Kepuasan kerja
Prestasi kerja yang dihasilkan.

2. l;aktor Eksternal yaitu :

a.
b.

Jenis dan sifat pekerjaan

Kelompok kerja dimana seseorang bergabung

c. Organisasi tempat bekerja
d.
e.

Situasi lingkungan pada umunya
Sistem imbalan berlaku dengan cara penerapannya.

Dengan adanya dua faktor motivasi diatas, maka interaksi positif antara kedua kelornpok
pada umumya menghasilkan tingkat motivasi yang tinggi (siagian, 2000:294).

Sedangkan Lyrnan Porter dan raymond Miles (Wahjosumidjo, 1992:193) menjelaskan

bahwa adatiga faktor utama yang juga berpengaruh pada motivas yaitu

1.
2.
3.

Ciri-ciri pribadi

seseorang.

Tingkat dan jenis pekerjaan
Lingkungan kerja.
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:

Selanjutnya

H. Handari Nanawi (1998:359) mengatakan bahwa fungsi rnotivsi

manusia termasuk pekrja adalah sebagai berikut

1.

bagi

:

Ivtotivasi berfungsi sebagai energi atau motor penggerak bagi manusia, tbarat bahan
bakar pada kendaraan.

2.

Motivasi merupakan pengatur dalam memilih alternatif diantara duaatau lebih kegiatan
yang bertentangan yang dapat memperkuat satu motivsi, akan memperlemah motivasi

yang lain. Dengan demikian sseorang hanya akan melakukan satu aktivitas

dan

meninggalkan aktivitas yang lain.

3.

Motivsi merupakan pengatur arah atau tujuan dalam melakukan aktivitas. Dengan kata
lain setiap orang akan memilih dan berusaha tujuan-tujuanyanglemah motivasinya.
Sedangkan untuk mencapai tujuan organisasi, motivasi seperti yag disebutkan

di

atas

menurut Sarwoto (1991:135) adalah suatu proses pemberian motif (penggerak) beker.la kepada
para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya

tujuan organisasi secara efisien. Jadi motivsi pada dasarnya haruslah memerlukan bermacammacam teknik motivsi yang berupa kemampuan seseorangatau pimpinan secara konseptual

ataupun dengan berbagai sumber daya dan sarana dalam menciptakan situasi yang
memungkikan tirnbulnya motivsi pada setiap bawahan atau orang lain untuk berperilaku sesuai
dengan tujuan organisasi. Teknik-teknik tersebut menurut Sarwoto (1991 .152) antara lain dapat

dikelompokkan dalam 2 golongan yaitu

:

L Motivasi tidak langsung
Motivasi tidak langsung msrupakan berbagai kegiatan dalam manajemen yang secara
implikasi mengarah pada pemuasan kebutuhan individu dalam organisasi. Pelbagai kegiatan ini
terutama berwujud usaha-usaha yang mengarah kepada
a. Aspirasi

:

individu dengan tujuan organisasi.

b. Pembinaan kondisi organisasi kearah kondisi yang baik untuk berprestasi.

2. Motivosi Langsung

Motivasi langsung adalah penggerak kemauan pekerla yang secara langsung dan sengaja
diarahkan kepada pekerjaan dengan jalan memberikan perangsang.

t2

Semua kriteria-kriteria yang diuraikan diatas sebelumnya merupakan keharusan bagi

seorang pegawai yang ingin menciptakan motivasi kerja yang baik. Untuk menunjang
terciptanya suatu motivsi kerja, H. Handari Nanawi (1998:359), membedakan dua bentuk
motivasi kerja, yaitu

:

l. Molivasi Intrinsik.
.\

Ivlotivasi

ini

adalah penorong kerja yang bersumber dari dalam

diri pekrja sebagai

individu yang berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaatJmaka

pekerj aan yang

dilaksanakannya.

2. Mot ivas i Ekstrinsik.

Motivasi

ini

adalah pendorong ker.ya yang bersumber dari luar

diri pekerja

sebagai

individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskannya dilaksanakan pekerjaan secara rnaksirnal.

Adapun kedua bentuk motivasi kerja diats dapat diketahui bahwa pada dasaranya
lingkungan suatu organisasi/perusahaan terlihat kecenderungan penggunaan motivasi ekstrinsik

lebih dominan daripada motivasi intrinsik. Dimana kondisi ini terutama disebabkan oleh tidak
rnudahnya untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam pekeda, sementara kondisi kerja
disekitarnya lebih banyak menggiringnya ntuk mendapatkan kepuasan kerja yang hanya dapat
dipenuhi dari luar dirinya.

Selain daripada itu, motivasi pada dasamya mempunyai kaitan yang erat dengan
kepemimpinan. Sebab keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung dari bagaimana

motivasi didalam

diri setiap

ia

menciptakan

orang, bawahannya. Wahjosumidjo (1992:173) mengemukakan

unsur pemimpin mempunyai arti tersendiri, dimana motivasi sebagai sesuatu yang penting
disebabkan karena peran pemimpin

itu sendiri yang mempunyaikaitan dengan bawahannya.

Tiap seorang pemimpin itu sendiri tidak boleh tidak harus bekerja bersama-sama dan melalui

orang lain atau bahwan. Untuk
bawahan. Untuk

itu diperlukan

itu

diperlukan kemampuan memberikan motivasi kepada

kemampuan memberikan motivasi kepada bawahan, tetapi

motivasi juga dirasakan sebagai sesuatu yang sulit karena motivasi itu sendiri tidak bisa diamati
dan diukur secara pasti. Dan unfuk mengamati serta mengukur motivasi berarti harus megkaji
labih jauh perilaku masing-masing bawahan.
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Selanjutnya ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pernirnpin
didalam memotivasi bawahan dimana ada beberapa petunjuk atau langkah-langkah yang perlu
diperhatikan oleh setiap pemimpin. Langkah-langkah tersebut antara lain.
1.

Pemimpin harus memahami semua perilaku bawahan.

2.

Di dalam memotivasi bawahan, pemimpin

harus berorientasi kepada kerangkaacuan orang.

3. Tidak ada orang yang persis, berbeda-beda dengan yang

lain, oleh karena itu,

setiap

pernirnpin harus selalu megetahui bahwa motif yang sama akan bisa rnenirnbulkan reaksi
yang berbeda.
4. Tiap-tiap orang tidak sama dalam memuaskan kebutuhan
5. Setiaplpekerjaan mempunyai segi-segi teknis, ekonomi, sosial dan psikologi
6. Setiap pemimpin harus memberikan keteladanan sebanyak mungkin
7. Pemimpin mampu mempergunakan keahlian dalam berbagai bentuk
8. Pemirnpin harus berbuat dan berlaku realistik.

Menurut Hertberg (C. Matutina, 1993 18), agar tercapainya sifat keqa yang lebih

produktif daripada pegawai, seorang pqmimpin sebagai motivator bagi para pegawai
seyongyanya memberi motivasi seperti

l.

:

Prestasi

seorang pegawai yang berhasil alam pelaksanaan tugas-tugasnya maka pemimpin tersebut harus

memberi pengakuan yang tulus dan menghargainyadengan berbagai bentuk penghargaan.

2. Pengakuan.

Bentuk penghargaan atas keberhasilan/prestasi yang sangat menonjol yang secara nyata diakui

dalam lingkungan kerja, sehingga pegawai tersebut nyata-nyata menjadi teladan bagi rekanrekannya dan dapat diberikan penghargaan berupa:

a.
b.

Pujian langsung ditempat atau didepan teman-temannya.
Surat pengharaan atau piagam

c. Hadiah berupa tabanas
d.

Kenaikan pangkat atau jabatan atau promosi untuk menduduki jabatan tersebut.
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3. Pekerjoan itu sendrrr.

Pirnpinan atau manajer membuat usaha-usaha secara tegas dan menyakinkan pegawai, sehingga
benar-benar mereka memahami akan pentingnya tugas masing-masing.

1. Tanggungjawab.
Tanggung jarvab merupakan faktor motivasi atau kewajiban pegawai untuk melaksanakan tugas

sebaik mungkin yang diberikan oleh pimpinan.

5. Pengembangan.

Pengembangan merupakan salah satu faktor pendorong bagi pegawai untuk meningkatkan

kualitas maupun kemampuan kerja.

Dari uraian-urain diatas yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, dapat diketahui bahwa
I

untuk rnencapai suatu kerja yang lebih baik, sebaiknya seorang pemirnpin dapat memberikan
rnotivasi kepada bawahannya. Motivasi tersebut dapat berupa penghargaan atas pekerjaan yang

telah dilakukan, misalnya dengan memberikan hadiah berupa uang, kenaikan pangkat dan
lainnya.
Secara singakat dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu keinginan untuk

merubah sesuatu yang lama menuju kepada nilai-nilai baru yang lebih baik yang dilakukan
secara terencana. Menurut Palding yaitu sebagai suatu proses yang kontinyu dan terus-menrus

dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang baik (Bintoro 1984:222). Menurut
Siagian, pembangunan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju
modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (1980:3).
I

Kata pembangunan mempunyai konotasi yang berbeda-beda bagi kelompok

yang

berbeda dan terhadap ruag lingkup yang berbeda pula. Seringkali pembangunan dapat diartikan

sebagai simbol untuk mendapatkan kesempatan yang lebih merata dari berbagai bidang,
misalnya : untuk memperoleh pendidikan, mendapatkan kesempatan kerja dan hak-hak bicara

melalui saluran yang ada. Oleh sebab itu pembangunan sering diformulasikan dalam bentuk
yang lebih konkrit seperti : pembangunan dibidang fisik berupa gedung-gedung sekolah, pabrikpabrik, jalan dan jembatan, rumah ibadah dan lain-lain.
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Teori pembangunan adalah masalah konsep pembangunan yang mempunyai sarat nilai
(tidak bebas nilai atau tidak netral). Konsep pembangunan yang sarat nilai ini (tidak bebas nilai
atau tidak netral), yaitu

1.
'

2.

:

Bahwa tidak ada konsep pembangunan yang benar-benar baku atau yang dipakai sebagai
dasar ukuran standar yang universal.

Mengenai definisi pembangunan belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai definisi
mana yang paling baik untuk digunakan sebagai standar.

3.

Bahwa pola pembangunan disesuatu negara tidak sama atau dipaksakan agar sama dengan
pola yang terdapat dinegara-negara lain (sekecil apapun, perbedaan atau variasi itu pasti ada
perbedaan).

Dalam perkembangan, dapat diketahui bahwa teori pembangunan dapat diklasifikasikan

dalam teori pembangunan tradisional dan teori pembangunan modem. Kedua teori
pembangunan tersebut mempunyai sifat,

yaitu teori pembangunan tradisional bersifat

interdisipliner dan rnenggunakan pendekatan teori ekonomi dalam memecahkan masalah
pembangunan, sebelum perang dunia ke-II. Sedangkan teori pembangunan modern bersifat

multidisipliner dan menggunakan pendekatan dari teori politik, sosial dan ekonomi dalam
rnemecallkan masalah pembangunan dan masyarakat, berlaku sesudah perang dunia IL

Dalam teori pembagunan tradisional, esensi pembangunan adalah pertumbuhan
ekonomi, sendangkan teori pembangunan modern, esensi pembangunan adalah pengurangan

kemiskinan, pengurangan pengangguran, menciptakan pemerataan pendapatan

dan

pemberantasan ketidakadilan.

Pertumbuhan ekonomi hanya dapat meningkatkan pendapatan negara (penguasa/pej abat)
dan tidak dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menimbulkan kemiskinan dan
pengangguran.

Dengan demikian teori pembangunan tradisional dengan menggunakan pendekatan teori

pertumbuhan ekonomi hanya dapat menciptakan nagara-negara berkembang semakin miskin,
semakin terkebelakang dan ketergantungan kepada negara-negara maju (negara industri).

Dalam seminar komunikasi dan pembangunan masyarakat menurut Prof. Selo Sumarjan
rnendefinisikan pembengunan adalah suatu usaha untuk menaikan tingkat kehidupan kearah
yang lebih tinggi dari pada yang sudah dialami. Soejadmojo memberikan pengertian bahwa
pembangunan merupakan usaha penyesuaian diri suatu sistem sosial secara kbseluruhan, pada
16

aneka ragam masalah dan tantangan-tantangan baru dan proses demikian akan merupakan
wujud sosial atau proses transformasi sosial, majalah prisma (1971.3).
I

U'ntuk memberikan pengertian yang lebih mendasar tentang

arti serta

makna

pembangunan itu sendiri. Maka ada beberapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli, antara

lain oleh T.R. Batter (dalam Beratha 1982.87) yang menyatakan ahwa pernbangunan itu suatu
proses dimana orang atau masyarakat desa, mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan
tnereka, kemudian mereka canangkan rnengerjakan bersama-sama untuk keinginan tersebut.

Memperhatikan definisi tersebut, terutama mengenai mulai mendiskusikan

dan

menentukan keinginan mereka, dalam ruang proses pelaksanaan pembangunan. Maka kasus
selektif dibidang ini diperkuat juga teori yang dikemukakan oleh Prof. P. jansen (dalam Nyoman
beradha 1982'.68-69) yang menyatakan bahwa pembangunan masyarakat aalah suau proses yang

multi dimensional yang struktural; perubahan struktur meliputi semua aspek kemasyarakatan,
tetapi pada permulaan diperlukan trutama pengembangan ekonorni. Sedangkan dilain pihak
khususnya menyangkut dibidang pembangunan pertanian, P.H. Penny (dalam I Nyoman Beratha

198269) mengemukakan mengenai
membangun

di

antara demikian banyak kesempatan-kesempatan

itu, mana yang paling menguntungkan kemudian bertindak seperlunya

untuk

memanfaatkan kesempatan tersebut.

Ditinjau dari segi etimoligik istilah pembangunan berasal dari kata "bangun", yang
diberi awalan "pem", dan akhiran "an", yaitu guna menunjukkan perihal "membangun". Kata
bangun dapat mengandung empat arti

:

Pertama, bangun dalam arti bangkit berdiri. Seperti bangkit berdiri dari tempat duduknya atau

bangkit berdiri dari tempat tidurnya.

Kedua, bangun dalam arti mulai sadar (insaf akan nasibnya). Misalnya bangsa-bangsa atau
negara-negara sedang berkembang dan terkebelakang serentak menuntut perbaikan nasib.

Ketiga, bangun dalam arti bentuk. Seperti bulat, segi tiga, persegi panjang, dan sebagainya.

Keempat, bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, membina, mengajar, dan
mendidik.
Dengan demikian, maka dilihat dari segi etimologi ini, istilah pembangunan meliputi keernpat

arti tersebut, dan pembangunan meliputi segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan segi
behavioral (tingkah laku).
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Dalam kamus standar The Oxford English Dictionary (1961) memberikan arti
pembangunan sebagai berikut

1.

:

Pencapaian hal-hal baru secara bertahap.

2. Evolusi atau

pengejawantahan kondisi mendasar atau yang semula bersifat laten

(tersembunyi).

3.
4.
5.
6.

Pertulmbuhan atau kemajuan dari kondisi semula.

Kernajuan bertahap dari awal melalui tahapan-tahapan progresif.

Kondisi serba baik atau maju
Kemajuan dari suatu hal atau produk, organisme, struktur, atau sistem yang lebih baik dari
keadaan sebelumnya.

Arti

pembangunan dalam Webster's

mencantumkan sebagai berikut
Pembangunan adalah

Third New International Dictionary

(1965)

:

: L a. penggapaian, pengupayaan; b. pengubahan suatu bentuk dari suatu

tahap ke tahap berikutnya; c. upayah memperjelaskan atau menajamkan suatu hal; 2. Membuka,

rnenyingkap lebih

jahu atau

mengungkapkan, sesuatu yang semula tersembunyi atau

mewujudkan suatu potensi; 3.a. mengaktifkan sesuatu yang semula tersembunyi atau tidak
bergerak; b. mengaktualkan atau memanfaatkan sesuatu; 4.a. upayah secara sengaja untuk

menyingkap sesuatu sedikit demi sedikit, atau mengadakan perubahan bertahap;

b.

mengembangkan sesuatu melalui proses pertumbuhan; 5. Melaksanakan atau melalui suatu
proses pertumbuhan secara alamiah atau suatu proses diferensi (penganekaragaman), atau
evolusi melalui serangkaian perubahan berkelanjutan dari kondisi semula yang kurang baik atau
kurang sempurna menuju kondisi berikutnya yang lebih baik atau lebih sempurna.
Pembangunan itu nampaknya selalu terkait dengan sesuatu kondisi kehidupan dan suatu

proses yang memerlukan perencanaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pemakaiannya
secara ilmiah kata pembangunan sering disertai dengan sifat, yaitu ekonomi,

politik, dan sosial.

Menurut W.A. Lewis dalam bukunya The Roots Of Development Theory, menyatakan

konsep pembangunan

itu

:

merupakan sebuah konsep yang multidirnensional, dan mengacu

kepada serangkaian karakteristik dari segenap aspek kehidupan, baik itu aspek politik, ekonomi,
maupun sosial. Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Drama : An Inquiry Into The Poverty Of

Nations, mengatakan

:

Konsep pembangunan sebagai sesuatu yang multidimensional,
berhubungan dengan produksi output dan pendapatan, kondisi atau syarat-syarat yang
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menunjang produksl- sandar hidup, sikap-sikap umum dan perorangan terhadap kehidupan dan
pekerjaan, serta hrbagai macam institusi dan kebijakan.

Dari aspek ekonomi. pengertian pembangunan didalam perkembangannya terjadi
yang ditinjau dari beberapa konsep pembangunan yaitu

1.

perubahan

:

Konsep pengukuran tradisional menurut pertumbuhan ekonomi

Dalam peristilahan ekonomi, dari pendekatan pertumbuhan ekonomi,

pembangunan

biasanya diartikan sebagai kapasitas dari suatu perekomian nasional, yang kondisi awalnya

lebih;kurang statis dalam jangka waktu yang cukup lama, untuk berupayah rnenghasilkan
dan mempertahankan kenaikan tahunan Gross National Productnya pada tingkat 5-7o/o atau
lebih.

2.

Konsep Ekonorni Baru tentang Pembangunan.
Pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an, ketika sejumlah besar negara-negara Dunia

Ketiga mencapai sasaran pertumbuhan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB), tetapi taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak berubah, menunjukkan bahwa
sesuatu yang salah telah tedadi dalam arti pembangunan yang sempit. Sejurnlah besar para

ekonomi dan para penentu kebijaksanaan mempersoalkan konsep Gross National Product

dan peningkatan terhadap jumlah kemiskinan absolut, ketidak merataan distribusi
pendapatan dan meningkatnya pengangguran.

Oleh karena itu, selama tahun 1970-an pembangunan didevinisikan kembali dalam rangka
penguangan atau pemberantasan kemiskinan, ketidak merataan dan pengannguran dalam
hubungannya dengan perekomian.

Prof. Dudley Seers memberikan pengertian pembangunan dengan

mengemukakan

pertanyataan-pertanyataan yang mendasar tentang pengertian pembangunan secara ringkas,
dan Prof. Dudley Seers pengatakanbahwa

"oleh karena itu persoalan-persoalan yang perlu ditanyakan mengenai pembangunan suatu
negara itu ialah, apa yang telah dilakukan terhadap kemiskinan ? Apa yang telah dilakukan
terhadap pengangguran ? Apa yang telah dilakukan terhadap ketidak merataan ? Jika ketiga

pertanyaan

ini

memberikan jawaban yang positif, dengan kata

lain,

kemiskinan,

pengangguran, dan ketidakmerataan itu ada tanda-tanda menurun, maka tidak diragukan lagi

l9

i

bahwa pembangunan sudah berjalan dinegara yang bersangkutan. Jika satu atau dua dari
problema sentral

ini

semakin

mengatakan "pembagunan"

jelek, apalagi kalau ketiga-tiganya, maka agak aneh untuk

itu berhasil, walaupun pendapatan per-kapita meningkat dua

kali".
Pernyataan tersebut diatas bukanlah spekulasi yang tidak beralasan atau deskripsi suatu

situasi hipotesis, memang banyak terjadi, umpamanya; beberapa negara yang sedang
berkembang yang mengalami pertumbuhan tingkat penghasilan per-kapita relatif tinggi
selama tahun 1960-an, tetapi secara simultan tidak menunjukkan perbaikan atautanda-tanda

menurunnya angka kerniskinan, pengangguran, dan ketimpangan atau ketidak merataan
pendapatan aklual per-kapita dari jumlah populasi yang berpenghasilan paling rendah
sebanyak 40oh itu.

Berdasarkan definisi pembangunan terlebih dahulu menggunakan pendekatan pertumbuhan

ekonomi, negara-negara sedang berkernbang ini mulai mernbangun dalam tahun I960-an.
Akan tetapi mereka tidak berdasarkan kriteria yang lebih baru/terbaru mengenai kemiskinan,
ketirnpangan atau ketidak merataan dan pengangguran.

3.

Keluar dari Kriteria Konsep Ekonomi yang sempit.
Pada awal tahun 1980-an mengalami kemerosotan yang berkepanjangan sehingga tingkat
pertumbuhan GNP kembali menjadi negatif bagi kebanyakan rregara berkembang dan

dengan dernikian memaksa pemerintah negara-negara berkembang untuk mengurangi
program-program sosial dan ekonominya yang sudah sangat terbatas.

Meskipun demikian, fenomena pembangunan untuk mengubah eksistensi keterbelakangan
yang kronis itu bukan hanya persoalan ekonomi atau sosial ukuran kuantitatif tentang
pendapatan, lapangan pekerjaan dan ketidak merataan. Keterbelakangan adalah suatu
kenyataan hidup yang riel yang dialami oleh lebih dari Dua Milyar manusia

(Indonesia

*

di dunia ini

210 juta penduduk). Kondisi keterbelakangan dalam totalitasnya, adalah

penyerahan keadaan yang dialami secara sadar yang tidak dapat ditolerir, karena sudah
sernakin banyak orang mendapat informasi mengenai keterbelakangan dari masyarakat lain
dan menyadari bahwa perubahan-perubahan teknik dan institusional untuk memerangi dan
meghilangkan kemiskinan, kemelaratan dan penyakit, benar-benar harus dilakukan.

2A

Dengan demikian, Michael P. Todaro dalam bukunya Economic Development In The Thrid

World (Pembangunan Ekonomi
'

Di

Dunia Ketiga, hal 89 diterjemahkan oleh

Burhanuddin Abdullah, M.A) mengatakan

:

Ir.

:

"Pembangunan harus diartikan sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan
perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembangaan

nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidak merataan, dan
pemberantasan kemiskinan absolut". Selanjutnya, pembangunan dalam intinya harus
menampilkan perubahan yang menyeluruh yang meliputi usaha penyelarasan suatu sistem
sosial kepada kebutuhan dasar dan keinginan-keinginan yang berbeda bagi setiap individu
dan kelompok sosial dalam sistem tersebut, bergerak maju dari suatu kondisi yang tidak
memuaskan menuju kepada suatu kondisi atau situasi kehidupan yang jahu lebih baik secara
rneterial maupun spritual.

4.

TigaTataNilai Hakiki Dalam Konsep Pembangunan.
Prof.lGoulet (Michael Todaro

: 1982 : -89-90) mengemukakan

ada 3 (tiga) komponen dasar atau

bahwa sekurang-kurangnya

nilai-nilai hakiki yang seharusnya terdapat dalam konsep

dasar pembangunan dan peturyuk praktis untuk memahami

arti sebenarnya dari

pernbangunan. Tata nilai tersebut, yaitu kebutuhan hidup, harga diri, dan kebebasan. Nilai

hakiki ini yang menggambarkan tujuan-tujuan umum yang diusahakan oleh semua individu
dan masyarakat untuk memilikinya.

a). Kebutuhan Hidup.
Semua orang memerlukan dan rnemiliki kebutuhan dasar, yang apabila tanpa kebutuhan
dasar itu, maka manusia tidak mungkin bisa hidup. Kebutuhan-kebutuhan dasar

ini meliputi hal-

hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yaitu rnakanan/pangan, rumah tempat tinggal/ papan,
pakaian/sandang, pelayanan kesehatan dan perlindungan. Apabila salah satu dari kebutuhan

hidup atau kebutuhan dasar ini tidak ada, ataupun sangat sedikit jumlahnya dan kekurangan,

maka dapat dikatakan bahwa negara, daerah atau masyarakat tersebut pasti kondisi
keterbelakangan dan kerniskinan yang absolut sedang melanda terhadap mereka. Oleh karena

itu, fungsi pokok dari semua pernbangunan baik pembangunan politik, pernbangunan sosial dan
pembangunan ekonomi adalah menyediakan dan memberikan sebanyak mungkin kepada
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seluruh rakyat, usaha-usaha untuk mengatasi penderitaan dan kemungkinan yang timbul dari
kekurangan makan, tidak ada tempat tinggal, kesehatan yang buruk dan tidak ada proteksi atau
perlindungan.

Dalam hubungan dengan hal tesebut, maka dapat menyatakan bahwa pembangunan
ekondmi adalah sesuatu syarat atau kondisi yang perlu untuk meperbaiki kualitas kehidupan

disegala bidang,

baik dinegara maju maupun

di negara berkembang. Tanpa adanya

pemeliharaan atau jaminan kehidupan dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan pacla masing-

masing individu dan masyarakat, maka realisasi potensi kualitas sumber daya manusia dan
kemanusiaan itu sendiri menjadi sesuatu yang tidak mungkin.

Karena itu, peningkatan pendapatan per-kapita, pengurangarVpenghapusan kerniskinan

absolut, perluasan lapanganlkesempatan kerja pengurangan ketimpangan/ketidak perataan
pendapatan, perlu dilaksanakan dan merupakan keharusan dan tidak ada tawar menawar untuk

dilakukan.

b) Harga diri sebagai manusia.

Komponen universal kedua tentang tata
menciptakan kehidupan yang baik adalah

nilai dalam konsep pembangunan untuk
sikap harga diri sendiri, suatu sikap perc aya dan

hormat tr1:rhadap diri sendiri untuk tidak dianggap atau tidak digunakan oleh orang lain sebagai
alat untuk tujuan-tujuannya demi kepentingan mereka sendiri.
Semua orang dan masyarakat mencari bentuk dasar harga diri, walaupun mereka dapat

menyatakannya sebagi

ciri

keaslian, identitas, martabat, sikap hormat, penghargaan atau

pengakuan. Sifat dan bentuk harga

diri ini mungkin

berbeda dari suatu masyarakat clengan

masyarakat yang lainnya, dari suatu budaya ke budaya lainnya. Meskipun demikian, dengan
adanya penyebaran "nilai-nilai modernisasi" dari negara-negara maju, banyak rnasyarakat di
negara berkembang atau negara-negara Dunia Ketiga yang semula mempunyai suatu sikap atau
perasaan yang mendalam terhadap harga

diri mereka,

sekarang rnenderita karena budaya yang

membingungkan sewaktu mereka mulai mengadakan hubungan dengan masyarakat yang maju
ekonomi dan teknologinya. Hal ini disebabkan, karena kemakmuran bangsa telah banyak negara

drladikan ukuran umum bagi harga diri. Karena begitu besar "penghargaan" yang diberikan
kepada nilai rneteril dinegara maju, maka sekarang penghargaan, kepercayaan dan harga diri

hanya ditujukan kepada negara-negaru yang memiliki kemakmuran ekonoriri dan kekuatan
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teknologi vairu negara yang telah "maju". Dalam hubungan dengan hal tersebut, maka Prof.
Goulet mengemukakan pendapat, yaitu

:

Bahri.a keterbelakangan merupakan nasib dari sebagian besar penduduk dunia. Namun,
selama sikap harga diri dan kehormatan diri itu dijadikan dasar selain dari pencapaian hal-hal
yang bersifat materil, maka mungkin seseorang itu miskin tanpa merasa melarat dan rendah diri.

Sebaliknya, apabila citra yang menonjol tentang kehidupan yang baik itu adalah kesejahteraan
materi sebagai salah satu bagian yang sangat penting pada dirinya maka akan sulit bagi negaranegara berkembang/terbelakang secara meterial untuk merasa dihargai atau dihormati, untuk
sekarang, Dunia Ketiga mengusahakan pembangunan dengan maksud untuk rnendapatkan harga

dir.i yang diinginkan masyarakat yang hidup dalam suatu negara terbelakang dan dalam
mengadakan pembangunan dibenarkan sebagai suatu tujuan karena itu adalah suatu cara yang
penting yang mungkin sangat diperlukan untuk mendapatkan harga diri dan kehonnatan.

c) Kebebasan dalam konsep pembangunan

Tata nilai yang ketiga, memberikan arti pembangunan adalah konsep "kebebasan".
Maksud kebebasan disisni bukanlah dalam pengertian politik atau ideologi, akan tetapi
pengertian kebebasan yang lebih fundarnental atau emansipasi dari perbedaan kondisi-kondisi

materi kehidupan dan bebas dari kebodohan dan ketergantungan pada orang lain, bebas dari
penderitaan, bebas dari rasa takut, bebas dari pembunuhan, bebas dari kemiskinan, dan
kepercayaan-kepercayaanyangdogmatis,

termasuk lembaga-lembaga yang kaku.

Kebebasan adalah banyaknya pilihan bagi masyarakat dan anggotanya secara bersamasama uniluk memperkecil paksaarltekanan dari luar dalam usaha mencapai tujuan sosial yang

disebut "pembangunan". Arthur Lewis menekankan hubungan antara pembangunan ekonomi

dan kebebasan dari perbudakan,

ia

menyimpulkan bahwa keuntungan dari pertumbuhan

ekonomi bukannya bahwa kemakrnuran itu meningkatkan kebahagiaan, tetapi hal itu karena
rneningkatkan jumlah pilihan bagi manusia. Kakayaan meningkatkan seseorang untuk
rnendapatkan kekuasaan yang lebih besar terhadap alam dan lingkungan fisiknya (rnisalnya,

melaui produksi pangan, sandang dan papan) dari pada kalau ia rnisalnya tetap miskin. Hal itu

juga rnernberikan kepadanya keleluasan untuk memilih waktu luang yang lebih besar, barang
dan jasa yang lebih banyak, atau menolak keinginan-keinginan material tersebut dan hidup
dalarn sebuah kehidupan spiritual.
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5) Sasaran Pembangunan.

Michael Todaro dalam buku Pembangunan Ekonomi

DI Dunia Ketiga, hal 91,

terjemahan Ir. Burhanuddin Abdullah, M.A., menyimpulkan bahwa "pembangunan adalah suatu

kenyataan

fisik daa suatu

keadaan

jiwa,

perasaan, pikiran yang

dimiliki oleh

masyarakat,

melalui suatu kombinasi berbagai peroses sosial, ekonomi dan kelembangaafl, untuk mencapai
kehidupan yang lebih baik.

Adapun komponennya dari kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan pada selnua
masyarakat paling tidak harus mempunyai 3 sasaran, yaitu

1)

:

Meningkatkan persediaan dan memeperluas pembagian atau pemerataan bahan-bahan
pokok yang dibutuhkan untuk hidup, seperti pangan, papan, kesehatan dan perlindungan.

2) Meningkatkan taraf hidup, yaitu meningkatkan pendapatan,

memperluas

lapangan/kesempatan kerja pendidikan yang lebih baik, kesehatan, dan perhatian yang

lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusian yang keseluruhannya

akan

memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga rnenghasilkan rasa percaya

diri sebagai individu maupun masyarakat dan sebagai suatu

3)

bangsa.

Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi semua orang dan
bangsa dengan cara membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan, tidak

hanya ketergantungan dalam hubungan dengan orang lain dan negara lain tetapi juga
terhadap dari sumber-sumber kebodohan, kemiskinan dan kesengsaraan manusia. Oleh

karena itu, kita dapat merumuskan dan memperluas pertanyaan Profesor Dudley seers
tentang arti pembangunan sebagai sebagai berikut

:

(1) Sudahkah taraf hidup secara umum dalam suatu negara sampai ketitik semakin
berkurangnya kemiskinan absolut (yaitu, ketiadaan barang-barang kebutuhan pokok

untuk bisa hidup) dan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang tidak

,

adil/timpang, perluasan lapangan kerja, keadaan serta mutu pendidikan, kesehatan
dan jaminan sosial budaya yang lain sudah diperbaiki atau ditingkatkan.

(2) Sudahkah kemajuan ekonomi itu meningkatkan harga diri secara indrvidual dan
kelompok masyarakat, baik dalam suatu negara atau antar negara/wilayah.

(3) Yang terakhir, sudahkah kemajuan ekonomi itu telah memperluas pilihan manusia
dan membebaskan rakyat dari ketergantungan terhadap kekuatan pihak luar, serta
perbudakan terhadap orang lain atau lembaga-lembaga lain, atau hanya rnengganti
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satu bentuk ketergantungan saJa (umpamanya ekonomi) rnenjadi bentuk yang
(umpamanya kebudayaan).

Apabila bagi suatu negara tertentu, jawaban untuk masing-masing pertanyaan diatas
adalah "ya", makajelas bahwa negaru tersebut telah berhasil melaksanakan pembangunan yang
riel. Dan negara atau bangsa tersebut itu tidak perlu diragukan lagi dan sudah dapat disebut
"negara sudah maju". Tetapi, jika hanya pertanyaan pertarna (sama dengan tiga pertanyaan Prof.
Seers) dapat dr3awab secara

positif; sedangkan yang dua masih negatif, maka negara itu dapat

digolongkan kedalam atau disebut sebagai negara yang "secara ekonomi sudah maju", namun
tetap masih "terbelakang" dalam pengertian yang mendasar. Dalam keadaan ini, akan lebih tepat
untuk menyebut negara-negara kaya didunia sebagai negara "yalgsudah maju secara ekonomi"
dan tetap mempersoalkan apakah mereka itu benar-benar sudah maju atau tidak rnenurut analisa

sosial, politik dan budaya yang lebih menyeluruh. Pendapat Prof. Seers berikutnya yaitu bila
pertanyaan kedua dan ketiga semua masyarakat memberikan tanggapan atau jawaban yang
negatif yaitu, jika rakyat merasa kurang sadar akan harga diri, akan kehormatan diri, dan jika
kebebasan mereka untuk

memilih dibatasi/dipaksakan, maka, walaupun persediaan kebutuhan

materi untuk hidup sudah cukup dan perbaikan-perbaikan taraf hidup sudah meningkat, adalah
keliru untuk mengatakan bahwa pembangunan sudah berhasil.

Paul P. Streeten dalam buku Chairman
Development, mengatakan

:

of

Editorial Advisory Board, World

Pada saat sekarang pembangunan harus dide{inisikan kembali

sebagai suatu pemberantasan terhadap kejahatan utama didunia seperti, kekurangan gizi,
penyakit buta aksara, kemiskinan, pengangguran dan ketidakm erataan/ketrdakadilan. Apabila

diukur dari indikator tingkat pertumbuhan agregat atau pendapatan nasional meningkat secara
keseluruhan, maka pembangunan itu adalah suatu keberhasilan besar. Tetapi apabila diukur dari

idikator kesempatan kerja, keadilan, jumlah kemiskinan, tingkat pengangguran tidak teqadi
perubahan dan tidak terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan itu
adalah suatu kegagalan atau hanya berasil sebagian kecil saja.

Pengalaman dalam usaha pembangunan ekonomi dinegara-n egara berkembang
selanjutqya menimbulkan kesadaran bahwa kebijaksanaan pembangunan belum merupakan
suatu usaha yang sempurna apa bila pemmusannya hanya didasarkan kepada pertirnbangan
pertirnbangan yang bersifat ekonomi saja. Masalah-masalah pembangunan merupakan

suatu

jalinan dari masalah sosial, ekonomi, politik, administrasi dan sebagainya yang
saling
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berpengaruh

dan saling berkaitan satu sama lain.

Dengan

dernikian,

kebrjaksanaan

pembangunan yang harus dilaksanakan perlulah mempertimbangkan
faktor-fakor non ekonorni

(politik dan sosial) untuk melengkapi analisa yang ditinjau dari sudut ekonomi (Sudono
Sukirno, 1985)

Dengan demikian, konsep pembangunan

itu

merupakan merupakan konsep yang

multidimensional, dan mengacu kepada serangkaian karakleristik dari segenap aspek kehidupan,
baik itu aspek politik, ekonomi maupun sosial. (w. A. Lewis, 19gg).
Sebagaimana

telah diketahui bahwa manusia atau masyarakat modern

dalam

kehidupannya sehari-hari tidak prnah luput dari kehidupan berorganisasi,
mulai dari rurnah
tangga, rukun tetangga, perkumpulan-perkumpulan sosial, ditempat bekerja
dan sebagainya.
Prestus yang dikutip oleh Miftha Thoha (1986:2) mengatakan bahwa
masyarakat kita ini adalah
masyarakat organisasi, bahkan Amitai Etzioni (1982:1) lebih menegaskan
bahwa kita dilahirkan
didalam organisasi didik melalui organisasi dan hampir semua kita rnelewati
masa hidup dengan
bekeda untuk organisasi.secara umum kita memahami bahwa organisasi
itu tidak lain adalah
setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja
sama serta secara formal
terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah disebut atasan dan seseorang/sekelompok
orang 1'ang disebut bawahan (Siagian, l98l:7). Atau juga sebagai struklur
tata pembagian kerja
dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang
posisi yang bekerja
secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan
tertentu

(prajudi,

1976:5).

Dari dua definisi tersebut maka jelaslah bahwa organisasi itu tidak lain adalah wadah
perkumpulan orang yang bekerja sama secara formal untuk mencapai
tuuan yang telah
ditentukan sebelumnya. Meskipun orang-orang dalam organisasi itu diarahkan
untuk
tercapainya tujuan organisasi, namun seperti diketahui bahwa
sebagai rnanusia, individuindividu tersebut mempunyai ciri-ciri, harapan, impian, keinginan dan kebutuhan-kebutuhan

yang diharapkannya dapat terpenuhi atau terealisasikan melalui
keanggotaannya dalam
organisasi' Singkatnya, individu-individu masuk dalam organisasi karena
didorong oleh
motivasi-motivasi tertentu. Dan motivasi atau motif tersebut yang
antara lain mempengaruhi
kegiatan dimana ia berada menjadi anggotanya. Hal ini didasarkan
atas pendapat yang
mengatakan bahwa selnua kegiatan tingkah laku manusia itu pada
dasarnya mempunyai
motifhya, dan rnotif itu tidak lain adalah kebuthan-kebutuhan manusia
itu sendiri, di samping
motif, atriitudeaau sikap juga merupakan pengertian yang utama dalam
uraian
k'egiatan manusia.

,'u
L

Jadi, singkain',a ::1"\a antara motrvasi dan kegiatan tingkah laku atau perilaku manusia rtu

punya hubunsan rang erat, karena baik motivasi dan perilaku kedua-duanya merupakan
pengertian urarla caiam uraian kegiatan manusia.
Berdasarkan konspsi

di atas ini, maka dalam rangka pembahasan mengenai motivasi

dalam organisasi. soal perilaku merupakan hal yang sangat erat'kaitannya. Kerena sperti yang
telah disinggung dalam uraian sebelumnya juga merupakanpengertian yang utama dalam uraian
kegiatan manusia.
Pemahaman tentang perilaku manusia dalam organisasi adalah amat penting, sehingga

mendorong para ahli untuk megandalkan studi yang mendalam. Seperti yang dikatakan oleh

Miftha Thoha (1983:3) bahwa dalam dia dekade terakhir ini telah membuktikan adanya
perubahan-perubahan yang fundamental dalam bidang teori organisasi. Perubahan itu
menghasilkan aneka ragam pendekatan dan perahlian orientasi dasar untuk studr teori
organisasi. Selanjutnya dikatakannya bahwa studi rnengenai prilaku organisasi rnenjadi penting

oleh karena studi ini menyangkutaspek-aspek tingkahlaku manusia dalam suatu organisasi atau
sesuatu kelompok tertentu.

Ia meliputi

aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi

terhadap manusia, demikian pula aspek yang timbul dari penagruh manusia terhadap organisasi.

Berbicara tentang perilaku manusia dalam organisasi, maka pada dasamya menyangkut
dua hal pokok, yakni perilaku individu dan perilaku kelompok (Adam Ibrahim, 1986; Thoha,
1981; Gibson, 1988). Kedua bentuk perilaku

ini akan diuraikan secara singkat berikut ini.

Gibson dan kawan-kawan (1988:51) mengatakan bahwa setiap usaha untuk mengetahui
mengapa orang berprilaku seperti yang dilakukannya dalam organsasi, memerlukan pemahaman

tentang ciri dan prilaku individu. Selanjutnya Thoha (1983:34) dalam kaitan ini menjelaskan
bahwa perilaku manusia adalah suatu fungsi dari interaksi antara prson atau individu dengan
lingkungannya. Individu membawa ke dalam tatanan tentang kemampuan, keprcayaan pribadi,
pengaharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya; yang kesemuanya adalah merupakan

karakteristik dipunyai individu yang dibawahnya manakala

ia

akan memasuki suatu lingkungan

baru yaitu organisasi. Organisasi juga mempunyai karakteristik tersendiri seperti keteraturan

yang diwujudkan dalam susunan hirarki, pekqaan-pekerjaan, tugas-tugas wewenang

dan

tanggung jawab, sistem pengemdalian, an sebagainya. Jikalau karakteristik individu berinteraksi
dengan karekateristik organsiasi, maka akan trwujudlah perilaku individu dalam organisasi.

27

Ungkapan pensertian seperti yang diuraikan diatas ini selanjutnya dirumuskan
dengan
bentuk formuiasi sebagai berikut : (miftha Thoha, l9g3:34-35).

P=F (I,L)

P:

Perilaku

F: Fungsi
I = Individu
L = Lingkungan
Dengan kata lain rumus di atas menjelaskan bahwa perilaku adalah
suatu fungsi dari
interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Hal ini berarti bahwa

seseorang

individu lingkungannya menentukan perilaku secara langsung.
Faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku seseorang dalarn organisasi,
antara lain
disebutkan oleh Gibson dkk. (1988:51-75) seperti : dari segi fisiologis
rneliputi kemampuan
fisik dan kemampuan mental; serta dari segi psikologis meliputi persepsi sikap, kepribadian,
belajar, dan motivasi; dari segi lingkungan meliputi keluarga, kebudayaan
dan kelas sosial. Hal
ini selanjutnya digambarkan sebagai berikut :

VARIABEL
FISIOLOGI

-

Kemampuan
Fisik

PERILAKU
INDIWDU

VARI,ABEL
LINGKI-INGAN
Keluarga
Kebudayaan
Klas Sosial

-
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VARIABEL
PSIKOLOGI

-

Persepsi

Sikap
Kepribadian
Belajar
Motivasi

Manusta dalam setiap orgasniasi, selain bekerja untuk mencapai tujuan organisasi,
luga
berusaha untuk memenuhi kebutuhan sosialnya seperti rasa persah abatan,rasa kekeluargaan
dan

lain-lain. Untuk rtu individu-indiviu dalam organisasi secara sadar ataupun tidak sadar mereka
membentuk kelompok-kelompok. Hal ini pula berdasarkan kenyataan bahwa dalam suatu
organisasi hampir tidak ada prestasi seseorang betul-betul merupakan hasil jerih payah sendiri.

Dengan kata lain jarang sekali individu sendirian atau terpisah dari orang-orang lain dalam
organisasi. Dalam kenyataannnya, individu biasanya bekerja berama-sama dan kelompk kerja.

Dalam literatur Ilmu Administrasi dan Manajemen, istilah kelompok menunjuk kepada
kelompok yang mempunyai ikatan psikologis, yaitu sejumlah orang yang saling berhubungan,

saling memperhatikan secara psikologis dan menerima kenyataan sebagai suatu kelompok
(Scehin dalam Adam Ibrahim, 1986:89). Kelompok dalam organisasi adalah
dua orang
karyawan atau lebih yang saling berhubungan atau saling mempengaruhi dengan
cara yang
sedernikian rupa sehingga perilaku dan atau hasil kerya seorang anggota dipengaruhi
oleh
prilaku dan atau hasil karya para anggota lainnya (Shaw dalam Gibson dkk., 19gg..204).
Dalam
beberapa hal lain efektivitas kelompok adalah lebih besar dari jurnlah efektivitas
dari tiap+iap

individu' An menurut Gibson dkk, (1988:25) bahwa jika dalam suatu organisasi itu terdapat
kelompok, maka para anggotanya..

-

Mempunyai motivasi untuk bergabung.

Mengenal kelompok sebagai suatu unit yang terpadu dari orang yang saling
berinteraksi

-

Memberi sumbangan dalam jumlah yang berbeda-beda kepada proses kelompok.

B. Hubungan Antara Motivasi Dengan Keberhasilan pembangunan.
Dalam pelaksanaan pembangunan, maka salah satu indikator keberhasilannya aclalah
ditentukan oleh faktor motivasi kerja mulai dari aparatur pemerintah yang bertindak
sebagai

pemberi motivasi (motivator) maupun seluruh lapisan masyarakat sebagai

pelaksanaan

pembangunan yang perlu diberi motivasi agar mereka bekerja lebih giat,
penuh semangat serta
mempunyai prakarsa sehingga setiap pekedaan dapatdiselesaikannya
tanpa menunggu perintah.

.

Secara teoritis bahwa upaya untuk mempercepat jalannya pembangunan
suatu
masyarakat adanya dua hal pokok yaitu daya dorong dan daya gerak, Daya
dorong dan daya
gerak ini, menurut Talizuduhu Ndraha (1993) bahwa pada awal pembangunan
nasional kedua
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hal tersebut tidak atau belum dimiliki oleh masyarakat terutama masyarakat desa

karena

sebagian besar masyarakatnya masih lemah, miskin, dan buta huruf, sehingga pembangunan pun

diprakarsai oleh pemrintah bahkan diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh kerena itu dapat

dikatakan keberhasilan pembangunan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk
menye I enggarakan pembangunan.

Gambaran hasil penulisan sebagaimana dikemukakan diatas rnembuktikan bahwa

motivasi kerja mempunyai hubungan/pengaruh yang cukup besar terhadap kebrhasilan
pernbangunan desa atau dengan kata

lain bahwa berhasil tidaknya program pembangunan

tergantung pada sejauhmana motivasi kerja baik dari aparat pemerintah itu sendiri maupun dari
masyarakat setempat.

Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya dari pemerintah untuk rnembudidayakan drsiplin
kerla kepada aparat baik di tingkat kecamatan sampai ke apart tingkat kelurahan dan desa.
Selain perlu dimanifestasikan secara real bentuk-bentuk rnotivasi yang diberikan kepada
masyarakat antara lain

1'

:

Tindakan atau operasional langsung, dimana pemerintah desa sendiri aktif melakukan
kegiatan-kegiatan tertentu sebagai contoh bagi masyarakat.

2.

Pengaruh langsung dari pemerintah melalui cara-carayaflgpersuasif, nasenat, birnbingan
dan pembinaan yang dilakukan pada saat ada pertemuan dengan masyarakat.

3.

Pengaruh

tidak langsung, misalnya dengan membri informasi

pembangunan,

menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, pemberian contoh-contoh teladan tentang
efisiensi yang efektivitasnya suatu pekerjaan dan lain-lain.

4-

Mendatangkan tenaga-tenaga penyuluh untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan pada

biang-bidang yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat antara lain di
bidang pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan dan sebagainya.

5. Menggerakkan

masyarakat dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang ada didesa

dalam rangka mengkoordinasikan rencana-rencana pembangunan sehingga masyarakat

mampu memahaminya dengan jelas dan

ikut aktif terlibat di

dalarnnya, misalnya

kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, kesehatan,
mernberikan pelayanan dalam permodalan, bimbingan dan pemasukan hasilnya.

6.

Dalam rnengelola bantuan-bantuan serta fasilitas yang diberikan pernerintah baik pusat
maupun daerah, pemerintah desa harus bertindak adil, jujur dan' objektif untuk
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memant-aatkan bantuan tersebut sehingga masyarakat lnerasa

tidak disepelehkan, akan

teitapi sebaliknya pemanfaatan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat maka
secara otomatis mereka akan merasa terpanggil untuk memanfatkannya kepentingan
bersama.

7. Melibatkan masyarakat dalam

setiap proses penyusunan program pembangunan,

pelaksanan pembangunan atau dengan kata lain melibatkan masyarakat dalam pertemuan
desa yang dilakukan baik oleh pemerintah desa sendiri maupun yang dilakukan lernbaga-

lembaga kemasyarakatan.
Sedangkan cara-cara teknis dalam pelaksanaan bentuk-bentuk motivasi tersebut dapat
dilaksanakan dengan metode-metode sebagai berikut

-

:

Menjelaskan tujuan pemberian motivasi kepada setiap anggota masyarakat.

Diusahakan agar setiap anggota masarakat menyadari dan memahami serta
menerima baik motivasi yang diberikan oleh aparat pemerintah

-

Tekankan pentingnya

kerja sama dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan

pembangunan

-

Perlakukan anggota dengan menggunakan pendekatan persuasif dalam
menyampaikan program-program pembangunan dengan penuh pengertian dan tidak
bersifat otoriter.

-

Memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dengan kerja keras

proses

pembangunan yang sedang dilaksanakan akan mencapai tujuan dan pada akhirnya
dapat meningkatkan kesej ahteraan bersama.

-

Berikan penghargan serta pujian kepada anggota masyarakat yang dapat bekerja
sama denga baik dan memberikan teguran disertai dengan bimbingan kepada anggota
masyarakat yang belum mampu bekerja dengan baik.
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