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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan dunia sepeda di Kota Bandung kian hari kian ramai oleh 

banyaknya komunitas sepeda. Letak Kota Bandung yang dikelilingi pegunungan 

membuat banyak jalur sepeda yang bisa dinikmati baik jalur perkotaan dengan 

nuansa artdeco maupun jalur offroad dipegunungan sekitar Bandung. Dan 

kesadaran masyarakat akan kesehatan dan olahraga membuat kegiatan bersepeda 

semakin digemari oleh masyarakat di Kota Bandung.  

Meski ditengah perkembangan jaman yang semakin modern keberadaan 

pesepeda khususnya di Kota Bandung mampu bertahan dari waktu ke waktu. 

Jumlah komunitas sepeda yang ada di Kota Bandung terbilang cukup banyak, 

berdasarkan survei yang dilakukan melalui observasi dan jejaring sosial dari bulan 

Agustus 2016 hingga bulan Maret 2017 terdapat sekitar 130 komunitas sepeda 

yang ada di Kota Bandung dengan data terlampir pada lampiran. 

Bagi kalangan pesepeda, Bandung adalah salah satu kota tujuan untuk 

bersepeda. Setiap akhir pekan banyak masyarakat yang bersepeda tak terkecuali 

masyarakat dari luar Bandung yang sengaja datang ke Bandung untuk bersepeda. 

Banyaknya pesepeda di Bandung ternyata tak menjamin banyaknya masyarakat 

yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi alternatif untuk bepergian ke 

tempat kerja. Nampaknya bersepeda bagi sebagian besar masyarakat saat ini 

hanya merupakan sarana olahraga dan hobi saja atau bukan merupakan gaya hidup 

sehari – hari. Itulah mengapa meski jumlah penghobi sepeda di Bandung kian hari 

kian banyak namun yang melakukan aktivitas bersepeda ke kantor/tempat kerja 

masih sedikit. 

Walikota Bandung periode 2013 – 2018 Mochammad Ridwan Kamil, S.T. 

MUD. merupakan Walikota yang memiliki program gerakan bersepeda bagi 

masyarakat Bandung khususnya terhadap para bawahannya. Terbukti beberapa 

bulan setelah beliau menjabat sebagai Walikota Bandung beliau meluncurkan 
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program Jumat Bersepeda, yakni sebuah gerakan bersepeda ke kantor 

menggunakan sepeda minimal seminggu sekali khususnya hari Jumat. Khusus 

bagi Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung beliau memerintahkan seluruh 

jajarannya untuk menggunakan sepeda pada hari Jumat. Adapun divisi atau bagian 

unit kerja yang ada di Balaikota antara lain sebagai berikut : 

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

2. Bagian Hukum  

3. Badan Kepegawaian, Kependidikan dan Pelatihan  

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 

5. Badan Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa dan Politik 

6. Dinas Komunikasi dan Informatika 

7. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah 

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Tercatat baru beberapa bulan menjabat, Walikota Bandung Mochammad 

Ridwan Kamil, S.T. MUD meluncurkan program Jumat Bersepeda di Balikota 

bersama para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tak lain adalah bawahannya dan 

ratusan pesepeda dari berbagai lapisan masyarakat. Berikut ini pernyataan 

Walikota Bandung yang penulis kutip dari beberapa media online : 

Sekitar 1000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, sipil, 

militer, dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ikuti acara 

launching program Jumat Bersepeda. Walikota Bandung, Ridwan Kamil 

(RK), mengungkapkan program ini dimaksudkan untuk kembali 

meningkatkan pengguna sepeda oleh warga Kota Bandung untuk menuju 

Kota Bandung sebagai Kota Sepeda. 

"Mimpinya menuju Bandung kota sepeda. Jadi pelan-pelan simbolisnya 

dulu, mulai dari jalurnya, sepeda sewanya kemudian parkir-parkir  sepeda 

di seluruh titik-titik destinasi. Kemudian nanti ada fasilitas buat mandi di 

Balai Kota supaya nanti orang bersepeda berkeringat bisa mandi, dan 

segar," (Ispranoto, 2013) 
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Jumat Bersepeda ini diikuti langsung Ridwan Kamil dan Oded, serta 

seluruh kepala dinas dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

lainnya. PNS pemkot Bandung, komunitas sepeda dan pelajar tingkat 

SMA pun ikut terlibat. Sebagian besar peserta mengenakan rompi biru 

bertuliskan bike to work. 

Menurutnya program Jumat Bersepeda ini merupakan komitmen 

kepemimpinannya dalam lima tahun ke depan. Emil menyatakan ingin 

mengembalikan Bandung sebagai kota sepeda. Saya kira ini perlu 

kampanye intensif dan konsisten, tandasnya. (Rizzy, 2013) 

 

Sebuah penelitian yang dihelat untuk merayakan Cycle to Work Day di 

Inggris mengemukakan bahwa bersepeda ke kantor memiliki dampak positif bagi 

sumber daya manusia (pegawai) yang melakukan aktivitas tersebut. Ada 8 

(delapan) manfaat bersepeda ke kantor antara lain (Syaaf, 2014) : 

1. Lebih semangat 

2. Mudah memperoleh ide segar 

3. Meningkatkan produktivitas 

4. Mendongkrak promosi karier 

5. Mengatasi tekanan 

6. Menghalau rasa kesal dan sedih 

7. Tiba tepat waktu 

8. Memberikan keseimbangan hidup 

Sepeda menjadi salah satu moda dengan konsep hijau yang ideal untuk 

melakukan perjalanan dari sudut pandang konservasi energi, ramah lingkungan 

dan kesejahteraan lingkungan (Tolley, 1990). Keberadaaan jalur sepeda juga 

mempengaruhi seberapa banyak orang menggunakan sepeda seperti yang 

diungkapkan Nelson dan Allen (1997) bahwa tingginya tingkatan ketersediaan 

fasilitas sepeda memilii korelasi positif dengan tingginya tingkatan pengguna 

sepeda commuting. 
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Dalam sebuah organisasi yang menempati posisi atau kedudukan tertinggi 

adalah ketua organisasi. Kota Bandung juga dapat dikatakan sebuah organisasi 

karena dipimpin oleh seorang ketua dalam hal ini Walikota dan di kelola oleh 

pemerintah kota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung yang 

tak lain merupakan bawahan dari Walikota Bandung. 

Pimpinan organisasi dapat mengatur budaya organisasi nya sendiri sesuai 

keinginan pimpinan tersebut. Dari 2 (dua) kutipan artikel tersebut dapat penulis 

simpulkan bahwa Walikota Bandung Ridwan Kamil selama ia menjabat pada 

periose 2013-2018 ini berkomitmen untuk membudaayakan gerakan bersepeda 

kepada masyarakat Kota Bandung, khususnya kepada para Pegawai Negeri Sipil 

yang menjadi bawahannya dilingkungan pemerintah Kota Bandung. Bahkan 

hingga penulis membuat penelitian ini pun beliau masih aktif bersepeda setiap 

harinya ke kantor Balaikota Bandung Jl. Wastukencana No.2 yang jaraknya 

sekitar 5 km dari tempat tinggal beliau di daerah Cigadung Selatan, Bandung. 

Pada awal pelaksanaannya memang dapat antusias baik dari para pegawai 

pemerintahan Kota Bandung. Apalagi sempat ada larangan bahwa setiap hari 

jumat kendaraan bermotor dilarang memasuki area Gedung Sate dan Balaikota, 

para pegawai dianjurkan menggunakan transportasi publik dan atau menggunakan 

sepeda. Banyak pegawai pemerintahan Kota Bandung yang bersepeda ke lokasi 

kerja masing-masing baik dilakukan oleh pegawai pria maupun pegawai wanita. 

Mengetahui hal tersebut, penulis melakukan pra survei sejauh mana 

komitmen para Pegawai Negeri Sipil di Balaikota terhadap program bersepeda 

yang dibudayakan oleh Walikota Bandung. Pada pra survei ini yang penulis 

lakukan adalah melihat langsung seberapa banyak pegawai yang menggunakan 

sepeda ke Balaikota dan mewawancarai mengenai program bersepeda yang 

dibudayakan Walikota Bandung Ridwan Kamil. 

Pra survei dilakukan selama 1 bulan dari tanggal 5 September 2016 – 7 

Oktober 2016 di Balaikota Bandung. Jika dihitung dari tanggal peluncuran 

program bersepeda pada hari Minggu tanggal 27 September 2013 maka pada saat 

jalannya pra survei ini program bersepeda tersebut sudah diresmikan selama 3 

tahun kebelakang. Dalam pra survei ini penulis ingin mengetahui seberapa banyak 
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pegawai yang memakai sepeda setiap harinya, dan untuk mengetahui seberapa 

besar komitmen Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung terhadap program 

bersepeda tersebut. Berikut ini hasil survei dan wawancara langsung yang penulis 

lakukan : 

Tabel 1.1 

Hasil Pra Survei Komitmen terhadap program Jumat Bersepeda 

Pertanyaan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Kurang 

Setuju 

Setuju Sangat 

Setuju 
Jumlah 

Responden 

Apakah anda setuju terhadap 

program Jumat Bersepeda yang 

digagas oleh Walikota 

   30% 70% 50 org 

Apakah anda setuju untuk 

menjalankan program Jumat 

Bersepeda dari Walikota 

  10% 56% 34% 50 org 

PNS di Balaikota memakai sepeda 

sebagai alat transportasi saat bekerja 

minimal seminggu sekali 

 20% 30% 46% 4% 50 org 

Karyawan datang tepat waktu ke 

tempat kerja 
   8% 92% 50 org 

Karyawan bekerja sesuai waktu 

yang ditentukan 
    100% 50 org 

 

Pada pra survei ini penulis mewawancarai sebanyak 50 responden secara 

langsung. Berdasarkan data diatas didapatkan bahwa sebagian besar setuju dan 

mendukung program bersepeda dan juga berkomitmen menggunakan sepeda 

sebagai alat transportasi ke kantor minimal seminggu sekali. Selain itu juga para 

karyawan mengatakan patuh terhadap jam kerjanya.  

Jika mayoritas mereka mendukung program bersepeda tersebut seharusnya 

jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bersepeda ke Balaikota Bandung ada beberapa 

orang yang bersepeda dari ratusan orang pegawai, namun setelah di survei 

ternyata tidak demikian. Berikut ini merupakan hasil survei penulis mengenai 
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jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balaikota Bandung yang 

menggunakan sepeda sebagai alat transportasi bekerja. 

 

Tabel 1.2 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bersepeda ke Balaikota Bandung 

Keterangan 

September Oktober 

Minggu ke-

2 

Minggu ke-

3 

Minggu ke-

4 

Minggu ke-

1 

Gender PNS yang 

bersepeda ke 

Balaikota 

Pria 3 1 5 7 

Wanita - - - - 

Jumlah pesepeda 3 1 5 7 

 

Berdasarkan hasil survei diatas ternyata jumlah Pegawai Negeri Sipil yang 

bersepeda ke Balaikota Bandung sangat sedikit jumlahnya setiap minggunya. 

Sementara untuk gender pegawai yang bersepeda ke Balaikota Bandung mayoritas 

adalah pria. Bahkan 2 (dua) tempat parkir sepeda yang ada di Balaikota Bandung 

pada hari kerja dipenuhi oleh kendaraan bermotor roda dua, padahal tempat 

tersebut diperuntukkan bagi pesepeda. Foto hasil survei penulis lampirkan pada 

bagian lampiran, 

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara, terlihat jelas antara pernyataan dan 

kenyataan yang ada dilapangan. Mayoritas dari pegawai yang penulis wawancara 

mereka berkomitmen dan mendukung terhadap program Jumat Bersepeda yang 

dibudayakan oleh Walikota Bandung yang dianjurkan terhadap semua pegawai 

pemerintahan Kota Bandung. Namun fakta dilapangan yang penulis lihat secara 

langsung ternyata jumlah Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung yang 

bersepeda sangat sedikit. Karena itulah permasalahan ini menarik untuk diteliti. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

mengidentifikasi masalah bahwa pada saat wawancara pra survei terhadap 50 

responden Pegawai Negeri Sipil yang  bekerja di Balaikota Bandung mengatakan 

bahwa setuju dan mendukung terhadap program Jumat Bersepeda yang digagas 

oleh Walikota namun pada pelaksanaannya sangat jarang Pegawai Negeri Sipil 

tersebut yang menggunakan sepeda ke Balaikota Bandung. Pada saat observasi di 

lapangan banyak Pegawai Negeri Sipil yang belum masuk kantor meski waktu 

sudah menunjukkan jam kerja, sementara pada saat wawancara sebagian besar 

dari responden mengatakan patuh dan disiplin terhadap jam kerja.  

Walikota Bandung periode 2013 – 2018 membudayakan gerakan 

bersepeda terhadap kalangan pemerintahan Kota Bandung namun tidak diikuti 

atau ditiru gerakan bersepeda tersebut oleh mayoritas bawahannya, terutama oleh 

Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Balaikota Bandung sendiri yang 

menjadi kantor atau tempat kerja dari Walikota Bandung tersebut. Sebagai 

Walikota tentunya Ridwan Kamil ingin para Pegawai Negeri Sipil di Pemkot 

Bandung berkinerja dengan baik dan melaksanakan perintahnya untuk 

menggunakan sepeda ke tempat kerja. Sedangkan menurut Syaaf (2016) 

bersepeda ke kantor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas sumber daya 

manusia dalam bekerja.  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka pembahasan selanjutnya 

dalam penelitian ini hanya sebatas pada objek yang diteliti yaitu Pegawai Negeri 

Sipil Kota Bandung. Responden dari penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil 

yang bekerja di Balaikota Bandung. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah budaya organisasi, komitmen dan motivasi bersepeda Pegawai 

Negeri Sipil di Balaikota Bandung. 

2. Seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi bersepeda 

Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung. 

3. Seberapa besar pengaruh komitmen organisasional terhadap motivasi 

bersepeda Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung. 

4. Seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasional 

Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai aktivitas bersepeda ke tempat kerja 

sebagai wujud budaya organisasi, komitmen organisasional dan motivasi 

bersepeda Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung.  

2. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai seberapa besar pengaruh budaya 

organisasi terhadap motivasi bersepeda Pegawai Negeri Sipil di Balaikota 

Bandung. 

3. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai seberapa besar pengaruh komitmen 

organisasional terhadap motivasi bersepeda Pegawai Negeri Sipil di Balaikota 

Bandung. 

4. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai seberapa besar pengaruh budaya 

organisasi terhadap komitmen organisasional Pegawai Negeri Sipil di 

Balaikota Bandung. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : 

1. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan ide terhadap Walikota Bandung 

Ridwan Kamil dalam hal membudayakan gerakan bersepeda ke kantor 

terhadap para pegawai pemerintahan Kota Bandung dan masyarakat Bandung 

demi mewujudkan Bandung sebagai “Kota Sepeda”. Serta menjadi bahan 

masukan bagi Walikota Bandung dalam membangun budaya organisasi, 

komitmen organisasional dan motivasi bersepeda di Pemerintahan Kota 

Bandung pada umumnya. 

2. Implikasi Akademik 

Melalui proses dalam kegiatan dan penyusunan tugas akhir ini, diharapkan 

dapat menjadi sarana bagi penulis untuk membandingkan serta 

mngembangkan teori-teori perkuliahan, pada mata kuliah Manajemen Sumber 

Daya Manusia dengan aplikasi di dunia kerja. Serta dengan penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan juga untuk 

menambah wawasan bagi para pembaca untuk lebih mengetahui bagaimana 

budaya organisasi dan komitmen organisasional Pegawai Negeri Sipil dalam 

menentukan motivasi bersepeda Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung.  

 


