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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat 

dilepaskan dari organisasi, perusahaan, institusi, atau instansi karena memiliki 

peran yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Selain itu, sumber daya 

manusia sebagai jantung dari transformasi sangat berperan dalam membantu 

organisasi untuk bernavigasi di masa kini dan masa depan yang tak terduga. 

Sebagai aset organisasi, kontribusi, karya serta peristiwa yang dihasilkannya, 

sumber daya manusia membawa berbagai konsekuensi, baik bagi organisasi, 

individu, maupun pihak-pihak lainnya. Sumber daya manusia sebagai anggota 

organisasi, karyawan atau pegawai yang merupakan sumber daya utama 

organisasi seyogyanya melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebaik mungkin 

untuk memberikan yang terbaik dari potensi, bakat. intelektual, spiritual, dan 

kondisi lainnya. Sumbangsih anggota organisasi di semua tingkatan, baik secara 

perseorangan ataupun kolektif berpengaruh pada keberhasilan, perkembangan, 

citra dan reputasi organisasi. Di sisi lain, organisasi yang membutuhkan karyawan 

yang merasa energik, dan berdedikasi, serta terserap oleh pekerjaannya, yaitu 

yang engage dengan pekerjaannya, untuk membuat organisasi tetap bergerak 

perlu melakukan upaya ekstra, agar karyawan tetap memberikan yang terbaik dari 

dirinya, terlebih lagi di masa sulit.  

Kontrbusi dan keterlibatan oleh seorang karyawan atau pegawai merupakan 

faktor utama dalam mengembangkan organisasi. Work engagement menjadi salah 

satu kondisi yang dapat menggambarkan keterlibatan seseorang dalam mencapai 

performa kinerja optimal. Work engagement mengindikasikan suatu kondisi 

dimana seseorang memiliki pemikiran positif sedemikian rupa sehingga ia mampu 

mengekspresikan dirinya secara utuh, baik fisik, kognitif, dan afektif dalam 

melakukan pekerjaan. Dimensi yang mendukung terjadinya work engagement 

adalah semangat (vigor), dedikasi (dedication), dan fokus dalam melakukan 

pekerjaan (absorption). Organisasi dengan sumber daya manusia yang 
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Selama dua dekade terakhir, work engagement telah diteliti oleh para 

praktisi usaha, konsultan, dan komunitas pendidikan karena dalam 

perkembangannya telah dipandang sebagai indikator utama yang mengatur 

hubungan karyawan dengan tempat kerja dengan berbagai dampaknya. Meskipun 

terdapat berbagai perbedaan cara pandang dan pendekatan dalam mendefinisikan 

work engagement, pada umumnya diakui bahwa karyawan dengan tingkat work 

engagement tinggi akan memiliki tingkat energi lebih tinggi, antusias terhadap 

pekerjaan mereka, dan sering merasa tenggelam dalam pekerjaannya. Shafnaz 

(2019) mengutip beberapa data dan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 

dalam salah satu studi Gallup yang melibatkan lebih dari 955.000 responden di 24 

negara, work engagement menyumbang 78% dari berbagai varian profitabilitas di 

17.339 unit bisnis. Unit bisnis dengan tingkat work engagement yang lebih tinggi 

memiliki tingkat keberhasilan 94% lebih tinggi dalam organisasi mereka dan 

tingkat keberhasilan 145% lebih tinggi di seluruh organisasi. Work engagement 

menjadi berharga karena kesuksesan datang dari dalam organisasi.  

 

Sumber: Data diolah dari Smarp, Januari 2021 

Gambar 1. Pentingnya Work Engagement 

 

Konsep employee work engagement menjadi populer di seluruh dunia saat 

ini. Penting untuk mempertimbangkan engagement sebagai keunggulan kompetitif 

dan proposisi nilai ketika berbicara tentang organisasi yang sukses dan efisien. 

Smarp, Januari 2021 dalam "8 Employee Engagement Statistics You Need To 

Know in 2021 [INFOGRAPHIC]" mengungkapkan bahwa "Keterlibatan karyawan 

adalah kunci untuk membangun bisnis yang sukses, namun, mendorong 

keterlibatan karyawan tidak mudah: di seluruh dunia, hanya 15% karyawan yang 

terlibat dengan pekerjaan mereka.", juga ―Menurut penelitian baru terhadap lebih 
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dari 600 bisnis AS dengan 50-500 karyawan, 63,3% perusahaan mengatakan 

mempertahankan karyawan sebenarnya lebih sulit daripada mempekerjakan 

mereka, dan "71% eksekutif mengatakan bahwa keterlibatan karyawan sangat 

penting untuk kesuksesan perusahaan mereka". Smarp, April 2019 menyebut 

―Keterlibatan karyawan meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Karyawan 

yang terlibat mengungguli rekan-rekan mereka yang tidak terlibat. Secara 

keseluruhan, perusahaan dengan work engagement karyawan yang tinggi 21% 

lebih menguntungkan‖.  

Tidak seperti di beberapa negara Asia lainnya seperti Hong Kong dan 

Singapura, program employee work engagement relatif baru di Indonesia, tapi 

program ini berkembang pesat. Menurut Indeks Engagement Mercer tahun 2019, 

82% karyawan di Indonesia merasa engage terhadap pekerjaan. Angka ini 

termasuk yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik dibandingkan 72% di Singapura 

dan 69% di Jepang, tapi menurut peneliti, kenyataan berbicara lain. Diketahui 

bahwa beberapa penelitian telah dilakukan untuk mendokumentasikan kebutuhan 

dan keinginan karyawan di Indonesia tapi sebagian besar studi ini dilakukan oleh 

kelompok tertentu dalam organisasi dengan tujuan tertentu dan mungkin tidak 

mencakup umpan balik terperinci dari karyawan dan survei ini hanya dilakukan 

sekali dalam dua atau tiga tahun. Secara terpisah, banyak manajer merasa sulit 

untuk menerima kenyataan tentang karyawan yang tidak puas dan tidak fokus. Hal 

ini menyebabkan beberapa contoh di mana karyawan tidak mau mengikuti survei, 

sehingga data yang beredar tidak akurat. Di lingkungan organisasi publik 

penelitian khusus tentang work engagement sulit ditemukan kecuali yang 

dilakukan oleh mahasiswa.  

Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah elemen paling 

berpengaruh dari work engagement karyawan karena pemimpin membangun 

lingkungan kerja yang sehat hingga karyawan merasa lebih termotivasi dan puas 

diri dengan bantuan perilaku positif mereka. Ethical leadership meningkatkan 

work engagement karyawan melalui peningkatan kepercayaan pengikut pada 

pemimpin, oleh karena itu organisasi harus memimpin dan bertanggung jawab 

untuk mendorong lingkungan tersebut dan mendorong praktik manajemen 

berbasis ethical leadership untuk mengembangkan kepercayaan karyawan. Dalam 



4 
 

 

 

Cut Alanda Deshire, 2021  

PENGARUH ETHICAL LEADERSHIP, ETHICAL CLIMATE DAN AFFECTIVE COMMITMENT 

TERHADAP WORK ENGAGEMENT DI LINGKUNGAN SEKERTARIAT JENDERAL KEMENTERIAN 

PERINDUSTRIAN REPBULIK INDONESIA  

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Manajemen  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id– www.repository.upnvj.ac.id] 

 

dua dasawarsa terakhir, ethical leadership telah menjadi gaya kepemimpinan 

penting terkait kebutuhan atau tuntutan untuk mengatasi masalah moral serta 

mendorong perilaku etis karyawan dan karena mampu memberikan keteladanan 

moral. Pesatnya arus informasi dan transparansi membuat organisasi tidak dapat 

berharap untuk berlanjut tanpa adanya ethical leadership.  

Dewasa ini, Ethical leadership juga dianggap sangat penting bagi organisasi 

karena efek positifnya pada berbagai sikap dan perilaku karyawan, seperti 

kepuasan kerja, suara, kinerja dalam peran, penyimpangan, perilaku kewargaan 

organisasi, kesejahteraan, dan kreativitas. Ethical leadership akan berkontribusi 

pada reformasi positif di lingkungan dan prosedur tempat kerja secara menyeluruh 

melalui karyawan berdasarkan keterlibatan mereka di tempat kerja. Untuk 

mewujudkan work engagement secara menyeluruh, baik semangat, antusiasme, 

kreatifitas, pengabdian, maupun keterserapan dalam aktifitas, diperlukan 

pemimpin yang memiliki kualitas khas seperti kepercayaan, kejujuran, keterkaitan 

emosional, pengambilan keputusan yang adil dan berkeadilan, serta mendorong 

pengikutnya untuk sangat terlibat dalam pekerjaan mereka. Salah satu ciri perilaku 

Ethical leadership yang melibatkan bawahan dalam proses pengambilan 

keputusan diduga akan dapat meningkatkan keterlibatan, komitmen, serta 

identifikasi karyawan atau pegawai dengan organisasi.    

Lemahnya etika seseorang, baik sebagai pemimpin atau pengikut dalam 

suatu organisasi, ataupun sebagai suatu iklim cenderung menyebabkan 

pelanggaran etika. Korupsi sebagai salah satu dari berbagai praktik pelanggaran 

etika akan marak terjadi pada organisasi dengan kode etik dan kode perilaku yang 

lemah. Hasil kajian Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2019 menunjukkan 

bahwa penegakan kode etik dan kode perilaku di kalangan pegawai ASN masih 

lemah. Walaupun data terkait jumlah pegawai ASN yang dikenakan sanksi moral 

atas pelanggaran terhadap kode etik dan kode perilaku sulit didapat, namun 

lemahnya penegakan kode etik dan kode perilaku ASN tercermin dari jumlah 

pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan data 

SDP Kementerian Hukum dan HAM, narapidana yang berstatus PNS pada masa 

tahanan 2014-2017 sebanyak 1879 pegawai. Gambar 2 menunjukkan bahwa jenis 

kasus terbanyak yang dilakukan adalah korupsi. Terdapat 1.082 atau 58% PNS 
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yang terlibat dalam kasus korupsi. Fakta yang ditemukan Badan Kepegawaian 

Negara (BKN) lebih mengejutkan karena berdasarkan penelusuran data, 

ditemukan 2.674 PNS terlibat kasus korupsi yang kasusnya telah inkracht. Natsir, 

D dan TB Massa D. (2016) mengatakan, ―pelanggaran etika belum tentu 

merupakan pelanggaran hukum, namun pelanggaran hukum sudah pasti 

melanggar etika‖. 

 

Sumber: Data SOP 2 November 2017 Kementerian Hukum dan HAM  

Gambar 2. Penggolongan Kasus Pidana Berdasarkan Data Narapidana Aktif 

sebagai PNS 

 

Banyaknya PNS yang terlibat korupsi diperparah dengan penegakan hukum 

yang lemah. Meskipun dalam PP 53 Tahun 2010 Pasal 10 ayat 5 secara jelas 

disebutkan bahwa PNS yang terbukti mengutamakan kepentingan sendiri akan 

dijatuhi hukuman berat, namun aturan tersebut belum diimplementasikan secara 

tegas. Dari 2.674 PNS yang menjadi narapidana kasus korupsi, baru 317 yang 

diberhentikan sebagai PNS. Angka tersebut sama dengan 11% dari total PNS yang 

terlibat, sementara 88% diantaranya masih berstatus aktif sebagai PNS. Gambar 3 

menunjukkan posisi praktik etika di Indonesia, khususnya dalam kasus korupsi 

dan penegakkan hukum serta keadilan dengan berbagai indikatornya 

dibandingkan dengan beberapa negara regional Asia Pasifik. Mencermati dampak 

positif etika, ethical leadership, dan ethical climate berdasarkan berbagai 

karakteristiknya terhadap work engagement maka dampak sebaliknya sangat 

mungkin terjadi dimana etika yang lemah pada seseorang atau organisasi dapat 

menyulitkan proses mendorong peningkatan work engagement. 
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Sumber: Transparency International – Indonesia 2020 dan World Justice Project 2020. Data 

diolah. 

Gambar 3. Etika di Lingkungan Global Dewasa ini 

 

  Iklim Etis (ethical climate) merupakan salah satu jenis iklim kerja atau 

iklim organisasi yang meletakkan etika sebagai dasarnya. Victor dan Cullen 

adalah peneliti pertama yang memperkenalkan konstruksi ethical climate pada 

tahun 1987 dan dikenal sebagai "bapak" ethical climate. Lazim diketahui bahwa 

seperti halnya individu, organisasi atau perusahaan memiliki perangkat etikanya 

masing-masing yang membantu menentukan karakter mereka. Ethical climate 

mewakili satu dimensi lingkungan kerja yang mencerminkan aktivitas organisasi. 

Iklim mengacu pada suasana, suasana hati, atau perasaan yang berlaku dalam 

suatu organisasi. Ethical climate pada gilirannya menentukan apa yang benar atau 

salah dari anggotanya, membentuk pengambilan keputusan, dan perilaku etis 

mereka.  

Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin atau kepemimpinan 

mempengaruhi ethical climate meskipun selain faktor tersebut terdapat beberapa 

faktor lain. Ethical climate yang berkembang dan dapat dirasakan dalam 

organisasi dipengaruhi oleh berbagai konteks seperti organisasi eksternal dan 
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bentuk organisasi. Konteks organisasi eksternal dapat berupa dampak hukum, 

teknologi, sosial, dan ekonomi pada suatu organisasi. Bentuk organisasi meliputi 

struktur, birokrasi, dan nilai-nilai organisasi. Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi work engagement; dan Ethical 

Climate adalah salah satunya. Ethical Climate dan Work Engagement adalah dua 

konsep manajemen yang berada dalam interaksi timbal balik.    

Dalam konteks organisasi, komitmen adalah tentang bagaimana karyawan 

atau pegawai berkomitmen terhadap organisasi karena berbagai alasan, dan 

affective commitment adalah salah satu dari tiga bentuk komitmen, dimana dua 

lainnya adalah continues commitment dan normative commitment. Para cendekia 

berpendapat bahwa kerangka kerja konseptual affective commitment atau 

keterikatan emosional pada organisasi, merupakan esensi inti dari komitmen 

organisasi. ―Ketika pekerja berdedikasi secara afektif pada institusi, mereka lebih 

terlibat dalam pekerjaan mereka‖ (Asif et al., 2019). Pendorong utama 

keterlibatan adalah komitmen emosional karyawan terhadap organisasi dan 

pekerjaan, sejauh mana karyawan memperoleh kenikmatan, makna, kebanggaan, 

dan inspirasi dari sesuatu atau seseorang dalam organisasi. Work engagement 

merupakan perpaduan antara kepuasan dengan komitmen, dan kepuasan tersebut 

mengacu lebih kepada elemen emosional atau sikap, sedangkan komitmen lebih 

melibatkan pada elemen motivasi dan fisik. Karakteristik work engagement 

melampaui kepuasan yang menggabungkan berbagai persepsi karyawan yang 

secara kolektif menunjukan kinerja yang tinggi, komitmen, serta loyalitas.  

Work engagement hadir ketika seorang karyawan berkomitmen penuh pada 

pekerjaan melalui energi yang terfokus dan keadaan pikiran yang positif. Tingkat 

work engagement yang tinggi mengarah pada lebih banyak komitmen organisasi, 

lebih banyak inisiatif pribadi, perilaku yang lebih inovatif di tingkat tim, lebih 

jarang karyawan yang tidak hadir karena sakit, dan kinerja peran yang lebih baik. 

Beberapa penelitian sejak 2002 hingga 2019 menggambarkan bahwa pekerja yang 

memiliki komitmen kuat terhadap organisasi melihat pekerjaannya secara lebih 

positif, ingin bertahan di organisasi, dan lebih puas serta terlibat dengan 

pekerjaannya. Dengan kata lain, pekerja dengan komitmen tinggi adalah 'prajurit 

yang baik' untuk organisasi.  
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Dukungan dari ethical leaership meningkatkan moralitas di antara karyawan 

dan melalui itu karyawan melakukan upaya ekstra untuk mencapai tujuan 

organisasi yang berkelanjutan dengan kewajiban penuh dan menunjukkan 

affective commitment. Pengaruh kepemimpinan bermoral terhadap lingkungan 

kerja menunjukkan bahwa ethical leadership membentuk lingkungan kerja yang 

etis yang diwujudkan melalui affective commitment individu. Ethical climate 

dengan suasana positif akibat kepercayaan dua pihak melalui keteleladanan 

pemimpin akan berdampak pada komitmen karyawan. Ethical climate, baik 

keseluruhan atau sebagian, berpengaruh atau terhadap komitmen organisasi. 

Penelitian menunjukkan bahwa karyawan akan berkomitmen penuh jika mereka 

menganggap iklim organisasi mereka etis.  

Organisasi publik dalam berbagai bentuk dan kewenangannya pada 

dasarnya adalah bagian dari pemerintahan yang memiliki kekhususan atau 

kekhasan masing-masing guna mewujudkan visi dan misi pemerintah. Sebagai 

bagian dari Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perindustrian sebagai salah satu unit kerja juga memiliki tugas pokok dan fungsi 

tertentu terkait visi, misi, tugas pokok dan fungsi kementerian. Gambaran faktual 

tentang objek penelitian diperoleh penulis melalui Laporan Kinerja Sekretariat 

Jenderal Tahun 2018 yang didasari tujuan, Sasaran Strategis, dan target kinerja 

yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal tahun 2015-2019 serta 

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2018 yang menyatakan bahwa dari 

18 (delapan belas) indikator kinerja yang ditetapkan, 16 (enam belas) indikator 

kinerja dinyatakan ―berhasil‖ yaitu dengan capaian ≥ 90%, 2 (dua) indikator 

lainnya, yakni tingkat kepuasan stakeholder internal dan persentase penurunan 

konsumsi energi belum berhasil. Dari sisi akuntabilitas kinerja yang mengacu 

pada kepuasan stakeholder internal yang diukur dengan menilai kepuasan pegawai 

di lingkungan Kemenperin terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Setjen, 

seperti perencanaan dan evaluasi, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, 

hukum dan organisasi, fasilitas umum, Pendidikan dan pelatihan serta pelayanan 

data dan informasi telah dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada para 

responden yang dipilih yang merupakan stakeholder dari unit kerja Sekretariat 
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Jenderal. Hasil survey kepuasan stakeholder internal tersebut ditampilkan dalam 

Gambar 4.  

 

 
Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian 2018 

Gambar 4. Hasil Survey Kepuasan Stakeholder Internal Kementerian Peridustrian 

2018 

 

Selain itu, hasil evaluasi secara umum pada rencana startegis periode 

sebelumnya yaitu terhadap capaian Sasaran Strateges Biro Kepegawaian Tahun 

2015-2918 serta Biro Organisasi dan SDM tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2019 
Strategis  Kinerja 201

5 

201

6 

201

7 

2018 201

9 

201

5 

201

6 

2017 2018 2019 Satuan 

Pemangku Kepentingan 

Mewujudkan 

Pelayanan prima 

dalam 

pengelolaan 

Manajemen 

Kepegawaian 

Tingkat 

kepuasan 

terhadap 

layanan 

Manajemen 

Kepegawaia

n 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3,3 

 

 

3,5 

 

 

3,7 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3,64 

 

 

3,57 

 

 

3,88 

 

 

Skala 1-4 

Proses Bisnis Internal 

Layanan 

Organisasi yang 

andal 

Tingkat 

Efektifitas 

Organisasi 

Kementerian 

Perindustrian 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

90 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

90,22

0 

 

 

 

Meningkatkan 

Rata-rata 

nilai prestasi 

kerja 

 

 

78 

 

 

78 

 

 

80 

 

 

82 

 

 

85 

 

 

87 

 

 

87,

 

 

87.,5

 

 

89,46 

 

 

89,72 

 

 

Nilai 
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daya saing 

Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

industry dan 

kinerja Aparatur 

Sipil Negara 

(ASN) 

pegawai 

Kementerian 

Perindustrian 

3 2 

Rata-rata 

produktivitas 

kinerja 

minimum 

pegawai 

Kementerian 

Perindustrian 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.2

00 

 

 

1.20
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2020 – 2024. 

 

Disamping data-data terrsebut, penulis juga telah mendapat gambaran 

tentang persepsi umum di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui kesempatan 

wawancara dengan bapak Surya Kurniawan Suhairi, S. Psi, M. IDP, Asisten 

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian yang mewakili atasannya sesuai 

disposisi pada tanggal 9 Maret 2021. Ringkasan dan substansi wawancara terkait 

judul penelitian ini adalah bahwa terkait work engagement, ―Di semua tingkatan, 

perencanaan tugas melibatkan pegawai sesuai kebutuhan‖. Pegawai pada 

umumnya menganggap pekerjaan sebagai konsekuensi wajib seorang pegawai. 

―Hanya sebagian kecil pegawai yang menunjukkan upaya maksimum, 

kesungguhan, keseriusan, dan konsentrasi dalam bekerja. Sebagian lainnya 

menganggap dedikasi dan komitmen hanyalah kewajiban untuk mengisi daftar 

hadir.‖ Di sisi lain, inisiatif mandiri seorang pegawai cenderung menjadi masalah. 

Kepemimpinan yang berlaku adalah pengandalan dimana para pimpinan 

hanya mengandalkan satu dua orang sesuai kebutuhan dan sebaliknya, sementara 

pegawai bekerja berdasarkan atau menunggu instruksi. Kepemimpinan di setiap 

tingkatan juga dapat dikatakan berciri ‗Like or Dislike‘. Demikian juga terkait 

kebutuhan koordinasi dan komunikasi yang hanya mengandalkan beberapa 

pimpinan unit atau beberapa orang sesuai kebutuhan. Kondisi ini sudah terpola 

sejak awal dan bagi para pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perindustrian hal itu bukan masalah. Pengambilan keputusan hanya 

dilakukan oleh para pejabat dan pegawai tidak terlibat. Terkait disiplin dan kode 

etik, masalah etika yang paling umum yang pada akhirnya dapat menentukan 

evaluasi pegawai adalah kedisplinan, seperti absen dan cara berpakaian. 

Pelanggaran yang terjadi dalam hal ini lebih banyak karena pegawai lupa karena 

sibuk dengan pekerjaannya. Masalah kedisiplinan semacam itu justru lebih sering 
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merugikan pegawai yang aktif, yang pada masa penilaian dapat mengganggu 

kondite, dan penilaian tidak dapat didiskusikan selain hanya diterima. 

Terkait iklim kerja beretika dan komitmen afektif karyawan, situasi saat ini 

dapat menggambarkan kondisi tersebut dimana Kementerian Perindustrian hingga 

saat ini masih memberlakukan aturan pembatasan 50 % sesuai ketentuan 

Pemerintah Pusat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan penerapan 

bekerja dari rumah (WFH). Paradigma sebagian besar pegawai Sekretariat 

Jenderal ―pemberlakuan aturan pembatasan dan penerapan bekerja dari rumah 

(WFH) seperti libur, terlebih di awal masa pandemi yang memberlakukan 

lockdown”. Paradigma tersebut ―berbeda dengan karyawan swasta yang 

memahami WFH sebagai memindahkan tempat kerja dari kantor ke rumah dengan 

tetap melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai bagian penting dari upaya 

pencapaian target‖. Di sisi lain, ―tugas pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal 

pada umumnya lebih kepada membuat laporan yang dibutuhkan atasan sehingga 

ketika tidak ada yang harus dilaporkan maka pada umumnya pegawai tidak 

melakukan pekerjaan kantor‖, atau jika harus ada yang dilaporkan cukup 

membuat laporan dengan meniru laporan rekan. Komunikasi antara atasan dan 

bawahan sangat minimum di masa pandemi sehingga sulit untuk mengetahui apa 

yang dilakukan pegawai di rumah karena rapat secara online jarang dilakukan, 

kalaupun dilakukan juga hanya bagi level tertentu, dengan tanpa mengaktifkan 

kamera.  

Terkait engagement, etika, dan komitmen dengan fungsi layanan publik 

yang saat ini dilakukan sepenuhnya secara online melalui Whattsap atau email, 

disadari bahwa cara tersebut membuat kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, 

penanganannya menjadi lambat dan menumpuk. Namun, menurut pandangan 

mereka, yang merasa terkendala akibat work from home adalah kebutuhan publik, 

yang membutuhkan layanan, bukan pemerintah atau pegawai negeri pada 

umumnya. Bagi mereka hal itu bukan masalah karena yang penting mereka tetap 

menerima gaji. Juga terdapat paradigma bahwa yang melayani masyarakat adalah 

pejabat sedangkan pegawai melayani pejabat. Keperdulian dan kekeluargaan 

bukanlah iklim dan bentuk komitmen yang berlaku karena kepentingan pribadi 
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adalah yang utama, dan karena motivasi utama para pegawai dalam melaksanakan 

tugas pada umumnya adalah uang saku.  

Selain pengaruh positif antara ethical leadership, ethical climate, affective 

commitment, dan work engagement sebagaimana yang telah diuraikan 

sebelumnya, pada penelitian-penelitian tersebut maupun penelitian lain dapat 

ditemukan bahwa terkait ethical leadership, ―Bukti yang ada menunjukkan bahwa 

kepemimpinan dalam organisasi publik sering gagal mencapai standar etika yang 

diinginkan.‖ (Hassan, et al., 2014). Terdapat berbagai definisi berbeda tentang 

ethical leadership dan karakteristik yang dimiliki ethical leaders, dan juga ukuran 

yang digunakan untuk ethical leadership (Ahmad, et al., 2017). Temuan Alameh 

(2020) mengkonfirmasi hubungan antara empat dimensi ethical leadership yang 

mempengaruhi work engagement yaitu integritas, pedoman etika, pembagian 

kekuasaan, dan kepedulian terhadap keberlanjutan namun work engagement tidak 

dipengaruhi oleh tiga dimensi lainnya yaitu fairness (keadilan), people-oriented 

(keperdulian pada orang lain), dan role clarification (klarifikasi peran). Terkait 

pengaruh ethical climate terhadap work engagement, Ferrell dan Weaver dalam 

Geeta, et al., (2016) berpendapat bahwa keberadaan dan penegakan kode etik 

tidak ada hubungannya dengan perilaku etis. Shafnaz (2017) menyatakan caring 

tidak berpengaruh terhadap work engagement. Juga, tidak ada korelasi dan tidak 

ada pengaruh antara Instrumental dan Work Engagement (Satata, 2020).  

Dari berbagai literatur yang telah dicermati, sulit ditemukan penelitian yang 

menempatkan affective commitment sebagai prediktor terhadap work engagement. 

Dalam konteks hubungan antara ethical climate dengan affective commitment, 

ditemukan bahwa melalui penelitian Egede (2017) menyebutkan tidak semua 

dimensi ethical climate relevan dalam meningkatkan komitmen karyawan, dan 

bahwa Caring dan efficiency dari lima dimensi ethical climate yang memiliki 

hubungan positif yang kuat secara statistik dengan affective commitment. 

Gencoglu & Dinc, (2017) tidak menemukan hubungan antara tipe Iklim 

instrumental dengan affective commitment. Iklim independence tidak berdampak 

pada komitmen organisasi, baik keseluruhan maupun pada tiga dimensinya 

masing-masing (Fu Weihui, 2020).  
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Berdasarkan gambaran tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian 

yang berjudul ―Pengaruh Ethical Leadership, Ethical Climate, dan Affektive 

Commitment Terhadap Work Engagement di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perindustrian‖.  

 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Apakah Ethical Ledership berpengaruh terhadap Work Engagement di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian? 

2. Apakah Ethical Climate berpengaruh terhadap Work Engagement di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian? 

3. Apakah Affectifve Commitment berpengaruh terhadap Work Engagement 

di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian? 

4. Apakah Ethical Climate berpengaruh terhadap Work Engagement melalui 

Affectifve Commitment di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perindustrian? 

5. Apakah Ethical Climate berpengaruh terhadap Work Engagement melalui 

Affectifve Commitment di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perindustrian? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Ethical Ledership terhadap Work 

Engagement di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perindustrian  

a. Untuk mengetahui pengaruh Ethical Climate terhadap Work 

Engagement di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perindustrian. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Affectifve Commitment terhadap Work 

Engagement di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian 

Perindustrian. 

c. Untuk mengetahui pengaruh Ethical Ledership terhadap Work 

Engagement melalui Affectifve Commitment di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Kementerian Perindustrian. 
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d. Untuk mengetahui pengaruh Ethical Climate terhadap Work 

Engagement melalui Affectifve Commitment di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Kementerian Perindustrian. 

 

1.4  Manfaat Hasil Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Menjadi sumber ilmu pengetahuan guna menambah pandangan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan pada aspek manajemen sumber daya 

manusia khususnya tentang Pengaruh Ethical Leadership, Ethical 

Climate, dan Affectifve Commitment Terhadap Work Engagement. 

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya dalam upaya pengembangan study mengenai Pengaruh 

Ethical Leadership, Ethical Climate, dan Affectifve Commitment 

Terhadap Work Engagement serta memperkaya pengetahuan peneliti 

lainnya.  

b. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan dan saran bagi berbagai organisasi pada umumnya dan 

organisasi publik pada khususnya dalam memimpin dan mengelola 

sumber daya manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


