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1.1. Latar Belakang 

Kinerja merupakan titik penting dalam sebuah organisasi termasuk pada 

lembaga pemerintahan. Begitu juga dengan kinerja pegawai yang berperan penting 

sebagai motor penggerak jalannya roda organisasi. Pada umumnya, semakin baik 

kinerja pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi, maka akan 

berpengaruh pada baiknya kinerja organisasi tersebut.  

Sehingga peran SDM mulai dari pemimpin, pejabat dan pegawai pada 

gilirannya akan membentuk efektivitas kualitas kinerja suatu organisasi khususnya 

pada lembaga pemerintahan. Dalam meningkatkan kinerja sesuai target yang telah 

ditetapkan, maka setiap lembaga pemerintahan atau birokrasi di Indonesia akan 

berupaya sebaik mungkin dalam meningkatkan kualitas SDM organisasi melalui 

beragam program dan kegiatan. Pimpinan sebagai role model juga memiliki peran 

dalam meningkatkan kinerja organsasi melalui pemberdayaan SDM. 

Banyak faktor yang memengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi 

pemerintahan. Satu di antaranya yakni peran kepemimpinan karena memiliki posisi 

sentral dan strategis dalam memengaruhi pegawai sebagai SDM yang dipimpinnya. 

Menurut Wijono (2018:4-11), kepemimpinan merupakan suatu usaha dari seseorang 

pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan individu ataupun tujuan organisasi. 

Kepemimpinan yang baik mampu membuat perbedaan, dengan mampu 

memengaruhi tingkat emosional dan rasional seseorang melalui etos kerja yang 



dilandasi pada pengabdian dan tanggungjawab, keadilan dan kebenaran, serta 

kepentingan yang dipimpinnya (Soekarso dan Putong, 2015:8-10). Kepemimpinan 

memiliki peran penting dalam memengaruhi seluruh pegawai dalam organisasi untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan terutama yang ditunjukan oleh para pemimpin di birokrasi 

harus dapat berperan penting dalam setiap aktivitas dan proses keberhasilan 

birokrasi. Pemimpin harus dapat menjadi teladan yang baik bagi seluruh SDM atau 

pegawai pada institusinya. Peran kepemimpinan menjadi penting sebab perilaku 

kepemimpinan tersebut ditunjukkan melalui peran yang dimainkan oleh para 

pemimpin untuk mencapai kinerja yang efektif dalam memimpin orang lain sebagai 

pengikutinya di dalam situasi tertentu, baik kelompok maupun di dalam suatu 

organisasi (Wijono, 2018:1-2).  

Peranan berasal dari kata peran, yang berarti sesuatu yang menjadi bagian 

yang dijalankan seseorang dalam sebuah organisasi. Definisi lain terkait peran 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam 

konteks ini, peran yang dimaksud menyangkut peranan kepemimpinan dalam 

organisasi dalam mencapai kinerja dan tujuan yang ditentukan bersama. Peranan 

menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto (2006: 238) 

disebutkan bahwa, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan 

individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.  

Peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 



peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan 

yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan 

tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa 

memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain. 

Mengadopsi pendapat kedua para ahli tersebut, bahwa peran kepemimpinan 

merupakan suatu perilaku-perilaku yang diharapkan oleh pemimpin dalam 

menduduki suatu posisi tertentu diharapkan bisa berperan untuk mempengaruhi, 

membimbing, mengevalauasi bawahannya ke arah pencapaian tujuan sebuah 

organisasi. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan terutama 

seorang pemimpin, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, 

juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan role expectation. 

Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas 

harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari 

pekerjaan/posisi tersebut. 

Bertolak dari definisi secara umum tersebut, maka peran kepemimpinan tidak 

lain dari sikap dan perilaku dalam memengaruhi Sumber Daya Manusia atau 

pegawai, agar mereka mau dan bersedia bekerja dan bekerja sama, untuk mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sesuai dengan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi. Mengadopsi pendapat Sujatno (2008:9), menyatakan bahwa 

seorang pemimpin akan tampak bila dapat melakukan peran secara nyata di dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti menentukan arah bagi bawahannya/staf, 



mengajak bawahannya untuk berpartisipasi melaksanakan kebijakan atau 

mengahadapi berbagai perubahan, menjadi juru bicara dalam mengambil keputusan 

untuk kepentingan organisasi dan kesejahteraan para anggotanya walaupun 

keputusan tersebut berisiko, dan siap menjadi pelatih dengan memberi teladan bagi 

bawahannya. 

Selain peran kepemimpinan, motivasi kerja juga diharapkan dapat mendukung 

proses pelaksanaan pencapaian kinerja yang telah ditentukan birokrasi. Motivasi 

kerja terbentuk dari sikap individu dalam menghadapi situasi kerja dalam organisasi. 

Motivasi kerja merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri individu yang 

terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi, sikap mental individu yang 

setuju dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat untuk mencapai 

kinerja dengan hasil yang maksimal. 

Motivasi kerja menurut Gibson et al. (1997) adalah kekuatan yang mendorong 

seorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi 

merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut 

melakukan tindakan. Untuk dapat menggerakan pegawai atau SDM dalam 

organisasi pemerintahan juga dibutuhkan tingkat kedisiplinan yang tinggi sehingga 

pegawai memiliki alokasi waktu dan target kinerja yang terukur dan harus dipenuhi 

dalam periode yang ditentukan. Sehingga kedisiplinan pegawai dalam bekerja 

menjadi penting. Rivai (2004) menyebutkan bahwa disiplin kerja adalah suatu alat 

yang digunakan pimpinan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka 

bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 



organisasi dan norma-norma yang berlaku.  

Sementara Sinambela (2016) mengurai faktor-faktor dari disiplin kerja yaitu 

frekuensi kehadiran, tingkat kewaspadaan, ketaatan pada standar kerja, ketaatan 

pada peraturan kerja, dan etika kerja. Faktor tersebut berperan dalam menentukan 

kedisiplinan pegawai dalam organisasi.  

Selain peran kepemimpinan, motivasi kerja, dan kedisiplinan, dalam 

meningkatkan kinerja pegawai, banyak lembaga pemerintahan saat ini telah 

menyadari pentingnya memberikan stimulus melalui reward kepada pegawai dalam 

bentuk insentif atas capaian kinerjanya. Pada lembaga pemerintahan, insentif 

tersebut sering disebut tunjangan kinerja, atau remunerasi.  

Remunerasi adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada pegawai 

sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikannya dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi (Sofa, 2008). Penerapan sistem remunerasi Pegawai Negeri Sipil saat ini 

mengacu pada 5 Prinsip (Santoso, 2012), yaitu 1) sistem merit, yaitu penetapan 

penghasilan pegawai berdasarkan jabatan; 2) adil, dalam arti jabatan dengan beban 

tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan bobot yang sama dibayar sama dan 

pekerjaan yang menuntut pengetahuan, keterampilan serta tanggung jawab yang 

lebih tinggi, dibayar lebih tinggi; 3) layak, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup 

layak; 4) kompetitif, yaitu gaji PNS setara dengan gaji pegawai dengan kualifikasi 

yang sama di sektor swasta guna menghindari brain drain; dan 5) transparan, dalam 

arti hanya memperoleh gaji dan tunjangan resmi. 

Sejauh ini, pemberian remunerasi ditentukan oleh kedisiplinan, dan capaian 

kinerja masing-masing pegawai. Semakin baik kedisiplinan dan kinerja pegawai 



sesuai tugas dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) maka pegawai tersebut akan 

menerima tunjangan kinerja atau remunerasi yang sesuai dengan tingkatan 

jabatannya. Sebaliknya, semakin buruk tingkat kedisiplinan dan capaian kinerja 

pegawai, maka akan memengaruhi kecilnya remunerasi yang akan diterima pegawai 

tersebut. 

Semakin optimal sesuai dengan tujuan organisasi, maka semakin  unggul 

sumber daya manusia tersebut. Untuk mencapai kinerja karyawan yang optimal  

tidak  dapat dilepaskan dari faktor internal karyawan yaitu motivasi kerja sebagai 

daya  penggerak  dalam diri individu dalam mencapai tujuannya. 

Faktor eksternal di luar diri individu juga memiliki peranan yang tidak dapat 

dilepaskan dalam pembahasan kinerja karyawan yaitu kepemimpinan, sebab 

seorang pemimpin memiliki tugas dan fungsi untuk mengarahkan seluruh 

bawahannya kepada sasaran yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka 

mencapai produktivitas kerja dan disiplin kerja yang optimal. Selain peranan  

kepemimpinan, peran remunerasi juga tidak dapat diabaikan dalam pembahasan 

kinerja, sebab remunerasi merupakan perangsang eksternal untuk meningkatkan 

prestasi kerja karyawan. Hal ini disebabkan karena semakin baik kinerja karyawan 

maka tingkatan  remunerasinya juga akan semakin bagus. 

Peran kepemimpinan, motivasi kerja, kedisiplinan, dan remunerasi terhadap 

kinerja organisasi terutama pegawainya, semakin dituntut lebih baik pasca 

pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh lembaga 

pemerintahan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 



(Kemenkumham) Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum 

dan HAM di Provinsi Maluku Utara yang memiliki tugas dan fungsi sesuai kebijakan 

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (RI), berkomitmen dalam menjalankan 

reformasi birokrasi melalui program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK 

dan WBBM. 

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah 

yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi 

birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014). Pembangunan 

zona integritas memiliki instrumen yakni komponen pengungkit dan komponen hasil. 

Pada komponen pengungkit, didorong oleh 6 (enam) aspek, yakni: 1) manajemen 

perubahan, 2) penataan tata laksana, 3) penataan sistem manajemen SDM, 4) 

penguatan pengawasan, 5) penguatan akuntabilitas kinerja, 6) peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Sementara pada komponen hasil terdiri atas instrumen: 

pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Pasca pencanangan pembangunan zona integritas tersebut terjadi perubahan 

mendasar di segala aspek dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor 

Wilayah Kemenkumham Maluku Utara. Peran kepemimpinan yang dijalankan oleh 

Kepala Kantor dan pejabat diharapkan lebih baik dari sebelumnya dengan menjadi 

teladan (role model) kepada seluruh jajaran pegawai ataupun menjadi Agen 

Perubahan yang berpedoman pada indikator pertama pada Reformasi Birokrasi 



yaitu Manajemen Perubahan sehingga motivasi pegawai dalam bekerja dan 

mencapai kinerja dapat meningkat. Motivasi pegawai dalam bekerja kini tidak 

sekadar menyelesaikan tugas dan fungsi namun lebih dari itu dituntut untuk dapat 

meningkatkan instegritas dan pelayanan publik kepada masyarakat yang ditunjukan 

melalui hasil survei indeks persepsi korupsi (IPK) dan indeks kepuasan masyarakat 

(IKM) yang dilaksanakn secara berkala. Hal ini juga sesuai dengan pedomana 

Reformasi Birokrasi pada indikator area perubahan yang ke enam yaitu peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

Dalam aspek kedisiplinan pegawai terjadi perubahan mendasar di mana 

terdapat sistem penghargaan (reward) and hukuman (punishment) kepada pegawai 

yang tidak dan atau mengikuti apel dan kedinasan. Jika pegawai terlambat atau 

tidak mengikuti apel, maka foto yang bersangkutan terpampang pada layar monitor 

Kantor Wilayah sebagai bentuk hukuman sehingga kedepannya lebih ditingkatkan 

kedisiplinannya. Sebaliknya, jika pegawai disiplin dalam bertugas dan memiliki 

kinerja yang baik akan diberikan penghargaan kepada pegawai tersebut sebagai 

bentuk apresiasi dan motivasi kepada pegawai yang lain dalam bekerja hal ini juga 

bisa dilihat pada pedoman Reformasi Birokrasi pada indikator yang ke tiga yaitu 

penataan sistem manajemen SDM. 

Pemberian remunerasi pada Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara 

juga turut mendorong adanya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas. Hal ini 

dikarenakan pemberian remunerasi kepada pegawai diukur tingkat kedisiplinan 

seperti keterlambatan masuk kantor, apel pagi dan sore hari, dan capaian kinerja 

pegawai sesuai sasaran/target kinerja pegawai (SKP) yang telah ditandatangani 



pegawai dengan atasannya di awal tahun hal ini telah diatur semuanya sesuai 

dengan pelaksanaan reformasi  birokrasi pada indikator kelima yaitu penguatan 

akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan tugas dan fungsi paska pencanangan 

pembangunan zona integritas pada Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara 

kini lebih dituntut untuk lebih baik dari sebelumnya pada segala aspek. 

Dalam konteks pembangunan zona integritas, kemampuan organisasi dalam 

memperkuat kapasitas internal lembaga, diharapkan dapat mendorong kapasitas 

eksternalnya sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi pelayanan publik 

terutama kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan argumen Denison (1991) dan 

Herminingsih (2011) dalam Rahma (2013:2-3), yang menyatakan bahwa organisasi 

berkinerja tinggi memiliki budaya organisasi tidak saja kuat tetapi juga adaptif, atau 

memiliki fokus internal yang kuat dan fokus eksternal yang kuat. 

Keberhasilan dan pencapaian kinerja pegawai negeri sipil Kantor Wilayah 

(Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku 

Utara (Malut) sebelum dan sesudah dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

terlihat dari keberhasilan kantor wilayah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang 

meraih prestasi. Pencapaian tersebut di antaranya pada tahun 2018, penghargaan 

dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Kantor Wilayah Berprestasi III dalam 

Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran T.A 2018, Penghargaan dari Inspektorat 

Jenderal Kemenkumham sebagai Tertib Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK R.I 

Tingkat Wilayah Kanwil.  

Pada tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara 



meraih pengharagaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian 

Keuangan sebagai peringkat I Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semester I 

Tahun 2019. Penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik Kategori Tertib 

Pemanfaatan BMN dan Kontribusi PNBP tahun 2019 dari Kementerian Keuangan RI 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga diraih Kanwil Kemenkumham Malut 

tahun 2020.  

Pada periode yang sama, Kanwil juga mendapatkan berbagai penghargaan di 

antaranya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan 

HAM RI sebagai Pencatat Kekayaan Intelektual Tertinggi di seluruh Indonesia. 

Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Ke-2 tahun 2019, dan Kantor 

Wilayah Terbaik Ke-3 dalam Penilaian/Pengisian Aplikasi SMART untuk Program 

pembinaan Hukum Nasional di Wilayah Tahun 2020 dari Menteri Hukum dan HAM.      

Selain kinerja yang tercermin dari penghargaan yang diperoleh tersebut di 

atas,  dalam hal pengukuran kinerja, selain itu dapat diukur juga melalui capaian 

realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. 

Dalam tiga tahun terakhir, capaian realisasi anggaran di Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara tampak fluktuatif. Pada 

tahun 2018 realisasi anggaran yang dicapai sebesar 95,69 %, tahun 2019 sebesar 

99,55 % dan 2020 sebesar 98,18 %. Kinerja anggaran dilihat dari realisasinya terjadi 

peningkatan dari tahun 2018 ke 2019. Sementara pada tahun 2020 terjadi 

penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan ketidakefektifan pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. (Sumber Data: 

Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan RI).  



Gambat 1.1. Capaian Realisasi Anggaran Periode 2018 s.d 2020 Kantor Wilayah 
Kemenkumham Maluku Utara. 

 
 

Selain penghargaan, realisasi anggaran, salah satu tolok ukur kinerja juga bisa 

dilihat juga dari tingkat ketepatan hadir absen masuk pegawai setiap tahunnya. Data 

absensi pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Maluku Utara dalam tiga tahun terakhir, dapat dilihat pada gambar di bawah. 

Berdasarkan data aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kemenkumham 

versi 017 tersebut, terlihat bahwa terjadi penurunan waktu keterlambatan pegawai 

Kanwil Kemenkumham Malut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dari 

tahun 2018 sampai dengan 2019 jumlah menit terlambat tidak terlalu signifikan. 

Sementara pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. 

Data tersebut menunjukan bahwa kedisiplinan PNS terhadap aturan jam kerja relatif 

sudah sangat bagus.  
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Gambat 1.2. Data Jumlah Menit Terlambat Pegawai 

 

Selain dari prestasi dalam bentuk penghargaan, realisasi anggaran dan tingkat 

kedisiplinan pegawai yang dilihat dari jumlah absensi yang terlambat, kinerja dapat 

dilihat juga dari jumlah penerimaan dan pemotongan pembayaran tunjangan kinerja 

pegawai. Dikarenakan pemberian remunerasi ditentukan oleh kedisiplinan serta 

pencapaian kinerja masing-masing pegawai. Semakin baik kedisiplinan dan kinerja 

pegawi sesuai dengan tugasnya masing-masing maka pegawai tersebut akan 

menerima tunjangan kinerja atau biasa disebut dengan remunerasi sesuai dengan 

tingkat jabatan dan sebaliknya, semakin buruk tingkat kedisiplinan maka akan 

mempengaruhi kecilnya tunjangan kinerja yang akan diterima. 

Pada tahun 2018, terdapat pemotongan remunerasi sebesar 3,68% atau 

sebesar Rp 207,813,327, sementara pada tahun 2020 sebesar 4,06% atau sebesar 

Rp 240,325,570. Tercatat bahwa di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 ada 

peningkatan pemotongan remunerasi sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat 

ketidakdisiplinan pegawai masih rendah. Namun pada tahun 2020 turun secara 

signifikan hingga mencapai 1,24% atau sebesar Rp73,466,052 dengan hal ini bahwa 

setiap pegawai sudah mematuhi terkait dengan jam kerja, pengisian jurnal harian 
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dan lain sebagainya (Aplikasi Simpeg Kemenkumham 017). 

Gambat 1.3. Data Jumlah Pegawai Penerima Remunerasi dan Pemotongannya 

 
 

Berdasarkan pemaparan dan data yang disajikan di atas sesuai dengan 

masalah yang terjadi di Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara serta telah 

diketahui beberapa variabel penting yang mempengaruhi kinerja pegawai di 

antaranya, peran kepemimpinan, motivasi kerja, kedisiplinan, dan remunerasi 

terhadap kinerja pegawai. Meski demikian, perlu adanya suatu penelitian yang dapat 

mengukur lebih jauh terkait hubungan antara kinerja dan beberapa variabel tersebut.  

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai peran kepemimpinan, motivasi 

kerja, kedisiplinan, dan remunerasi terhadap kinerja pegawai tersebut, maka penulis 

melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Maluku Utara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “Peran Kepemimpinan, Remunerasi, Motivasi Kerja, dan 

Disiplin Kerja, terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Maluku Utara”. 

1.2. Rumusan masalah 

2018 2019 2020

NORMAL Rp5.852.336.314 Rp6.152.519.610 Rp5.988.756.480

PEMOTONGAN Rp207.813.327 Rp240.325.570 Rp73.466.052

DITERIMA Rp5.644.522.987 Rp5.912.194.040 Rp5.915.290.428

% PEMOTONGAN 3,68 4,06 1,24

 Rp-
 Rp1.000.000.000
 Rp2.000.000.000
 Rp3.000.000.000
 Rp4.000.000.000
 Rp5.000.000.000
 Rp6.000.000.000
 Rp7.000.000.000



Dari uraian penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah peran kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara? 

2. Apakah remunerasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara? 

3. Apakah motivasi kerja kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara?  

4. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh peran kepemimpinan, remunerasi, 

motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Pasca Pencanangan 

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. 

2. Untuk mengetahui apakah pembangunan zona integritas menuju WBK dan 

WBBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dapat 

menjadi faktor yang mendorong terjadinya perubahan dari peran kepemimpinan, 

remunerasi, motivasi kerja dan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai agar 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

 



 

1.4. Manfaat penelitian 

1. Agar dapat memberikan kontribusi akademis terutama kajian tentang peran 

kepemimpinan, remunerasi, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

pegawai setelah adanya pembangunan zona integritas menuju WBK dan 

WBBM. 

2. Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan pembangunan zona 

integritas menuju WBK dan WBBM pada instansi pemerintahan khususnya 

Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara. 



 


