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( Emha Ainun Najib )
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran kepemimpinan
dalam meningkatkan kinerja karyawan di Museum Dirgantara, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran kepemimpinan dalam hal
perawatan koleksi museum, pengawasan pengunjung serta penyampaian informasi
kepada pengunjung.

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan utama dalam
penelitian ini adalah Kepala Museum Dirgantara, informan pendukung adalah
KasiBimluh, KasiKonservasi, KasiKoleksi.Pengumpulan data dilakukan dengan
observasi langsung, wawancara dan dokumentasi .Analisis data dilakukan mulai
tahap pengumpulan data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Peran kepemimpinan di museum
Dirgantara dalam meningkatkan kinerja karyawan belum sepenuhnya optimal. 2.
Kepemimpinan museum Dirgantara hanya memberikan kebijakan tertulis saja
namun tidak mengawasi kebijakan tersebut dengan baik 3. Kepemimpinan di
museum Dirgantara belum optimal mencerminkan sikap dan dan tauladan bagi
para anggotanya.

Kata Kunci :Peran Kepemimpinan, perawatan koleksi, pengawasan pengunjug
serta penyampaian informasi kepada pengunjung.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Museum Dirgantara merupakan museum yang digagas oleh TNI

Angkatan Udara untuk mengabadikan peristiwa bersejarah dalam

lingkungan TNI AU. Museum ini memiliki berbagai macam koleksi yang

berhubungan dengan sejarah TNI AU mulai dari koleksi baju Angkatan

Udara, sejarah Perkembangan TNI Angkatan Udara, hingga koleksi

pesawat bersejarah yang pernah digunakan oleh Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan tanah air. Museum

ini memiliki koleksi pesawat dengan jumlah koleksi sebanyak 59 unit

dengan berbagai sejarah yang dimilikinya.

Museum Dirgantara merupakan museum berbasis pendidikan sejarah

yang diperuntukan bagi masyarakat umum guna mengenali dan mengingat

kembali sejarah yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami oleh

TNI Angkatan Udara Indonesia untuk menjaga kedaulatan Republik

Indonesia. Dengan mengemban predikat sebagai salah satu museum

kedirgantaraan terbesar di Asia Tenggara, perusahaan diharapkan mampu

mengembangkan dan memenuhi kepuasan pengunjung untuk menikmati

dan mempelajari koleksi sejarah yang dimiliki melalui kepemimpinan

yang baik.

Kepemimpinan yang baik diharapkan dapat membawa perusahaan

kearah yang lebih maju kedepannya. Menurut Rivai (2011:66)
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“kepemimpinan adalah kemampuan untuk menjalankan pekerjaan melalui

orang lain dengan dorongan yang dilakukan oleh atasan dengan tujuan

yang diinginkan oleh perusahaan”. Dengan adanya kepemimpinan yang

baik, perusahaan diharapkan mampu memenuhi ekspetasi wisatawan yang

berkunjung ke museum Dirgantara Yogyakarta. Dengan hal ini

kepemimpinan pula yang diharapkan mampu menyelaraskan aset dan

ketrampilan yang dimiliki oleh karyawan untuk memenuhi ekspetasi dari

wisatawan dengan adanya kebutuhan yang ada di lingkungan,

kepemimpinan juga diharapkan mampu berperan untuk memotivasi

bawahan agar selalu semangat dalam melakukan pekerjaan.

Semangat kerja karyawan akan muncul diantaranya dari adanya

kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin dalam suatu organisasi

untuk mencapai tujuan secara maksimal, sehingga pemimpin mampu

menggerakkan orang lain, dalam hal ini adalah karyawan yang menjadi

bawahannya. Untuk itulah suatu organisasi dituntut untuk memilliki

seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan

mampu menciptakan suasana dinamis serta mampu meningkatkan

semangat kerja bawahannya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan suatu

perusahaan baik perusahaan di bidang industri pariwisata dipengaruhi oleh

kepemimpinan yang dijalankan dengan baik.

Kepemimpinan dalam hal ini berpengaruh untuk meningkatkan

kinerja karyawan, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih maksimal,

pemimpin pula yang mampu memberikan kepercayaan kepada karyawan
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untuk menjalankan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh atasan

untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam hal ini pula,

kepemimpinan suatu organisasi memiliki tugas salah satunya sebagai

pengawas dari kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh perusahaan

untuk dijalankan dan ditaati oleh karyawan yang bekerja.

Kebijakan yang sudah diterapkan oleh perusahaan diharapkan

karyawan mampu berkerja semaksimal mungkin untuk kemajuan dari

perusahaan yang ditempatinya. Dengan predikat sebagai salah satu

museum kedirgantaraan terbesar di Indonesia, maka perusahaan

membutuhkan kepemimpinan yang mampu bersinergi dengan karyawan

untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan agar pengunjung yang

datang mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi, serta karyawan

diharapkan mampu menjaga dan merawat koleksi yang terdapat di

museum Dirgantara tersebut dengan baik.

Museum Dirgantara Yogyakarta mempunyai beberapa koleksi yang

mempunyai nilai sejarah tinggi dalam sektor penerbangan Indonesia, yang

mana dalam koleksi-koleksi inilah menjadikan museum Dirgantara

Yogyakarta sangat menarik untuk wisatawan mendatanginya. Namun dari

koleksi yang ada, sebagian koleksi belum terdapat papan informasi dan

papan himbauan mengenai sejarah dan juga larangan untuk pengunjung

menaiki pesawat, terutama pada koleksi pesawat yang berada di ruang

terbuka.
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Koleksi yang berada di ruang terbuka membutuhkan perawatan dan

penanganan yang tepat untuk mencegah adanya korosi akibat terkena

paparan dari sinar matahari dan juga air hujan, namun perawatan koleksi

pesawat belum sepenuhnya baik, hal itu dibuktikan dengan masih terdapat

koleksi pesawat yang mengalami korosi akibat terkena paparan sinar

matahari dan juga air hujan di ruang terbuka.

Perawatan koleksi di ruangan terbuka tidak dilakukan secara maksimal

di museum ini oleh karena itu karyawan diharapkan mampu mengawasi

pengunjung untuk tidak menaiki pesawat di karnakan papan himbauan

untuk tidak menaiki pesawat belum sepenuhnya ditaati oleh pengunjung

yang datang, dengan ini perawatan koleksi museum akibat kerusakan yang

dilakukan oleh pengunjung tidak terjadi, hal ini belum sepenuhnya

maksimal di lakukan oleh karyawan di museum Dirgantara Yogyakarta.

Museum Dirgantara mempunyai ekspetasi yang tinggi oleh

pengunjung yaitu tentang sejarah yang dimilikinya, pengunjung berharap

mendapatkan informasi tentang sejarah yang dimiliki oleh setiap koleksi

yang ada, namun dengan koleksi terlengkap yang mempunyai nilai sejarah

yang tinggi, di museum Dirgantara ini belum terdapat papan informasi

yang mewakilkan sejarah dari sebagian koleksi yang ada, dan juga

karyawan belum bisa memberikan informasi lebih kepada pengunjung

yang datang akan informasi mengenai sejarah yang dimiliki sebagian dari

koleksi yang ada.
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Dengan predikat sebagai museum kedirgantaraan terlengkap yang

dimiliki, diharapkan para karyawan mampu menjalankan pekerjaan dengan

sebaik-baiknya, menurut pengamatan peneliti yang dilakukan di museum

Dirgantara Yogyakarta kinerja karyawan mengenai hal pengawasan

pengunjung, perawatan koleksi museum dan juga penyampaian informasi

belum sepenuhnya maksimal, terbukti dalam uraian diatas mengenai

kekurangan yang terdapat di museum Dirgantara Yogyakarta ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan

penelitian tentang peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja

karyawan di museum Dirgantara Yogyakarta. Alasan peneliti memilih hal

tersebut karena pada saat ini kepemimpinan sangat berperan terhadap

kemajuan suatu perusahaan bukan hanya untuk meningkatkan kunjungan

wisatawan namun juga bagaimana kepemimpinan dapat meningkatkan

kinerja karyawan untuk melibatkan bawahan dalam upaya memotivasi

agar karyawan merasa ikut memiliki perusahaan dan juga diharapkan

memberikan kepuasan pelayanan terhadap pengunjung yang datang ke

museum Dirgantara Yogyakarta, dengan peran kepemimpinan dalam

kinerja karyawan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan

dan di harapkan mampu meningkatkan kunjungan di museum Dirgantara

Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
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penelitian dengan judul “Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan

Kinerja Karyawan Di Museum Dirgantara Yogyakarta”

B. Fokus Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini bertujuan agar peneliti tidak

keluar dari tujuan yang diinginkan peneliti, maka penelitian ini harus

berfokus pada permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian yang

dilaksanakan di museum Dirgantara Yogyakarta, peneliti membatasi

masalah pada. Apa sajakah peran kepemimpinan untuk meningkatkan

kinerja karyawan dalam hal perawatan koleksi, pengawasan pengunjung

dan penyampaian informasi sejarah di museum Dirgantara Yogyakarta ?

Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas peran kepemimpinan dalam meningkatkan

kinerja karyawan ?

2. Bagaimana peran kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja

karyawan dalam hal perawatan koleksi, pengawasan pengunjung, dan

penyampaian informasi sejarah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas peran kepemimpinan dalam

meningkatkan kinerja karyawan di Museum Dirgantara.
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2. Untuk mengetahui sejauh mana peran kepemimpinan untuk

menumbuhkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap perawatan

koleksi, pengawasan pengunjung dan penyampaian informasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak berikut :

1. Manfaat Bagi Objek Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan koreksi didalam

menerapkan peran kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja

karyawan dalam hal perawatan, pengawasan serta penyampaian

informasi di museum Dirgantara Yogyakarta.

2. Manfaat Bagi STP AMPTA Yogyakarta

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian

berikutnya yang berhubungan dengan peran kepemimpinan dan kinerja

karyawan

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti, dan menjawab

keingintahuan peneliti tentang peran kepemimpinan dalam perusahaan,

serta sebagai bekal pengetahuan sebelum terjun di dalam dunia

pariwisata.
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