
KINGKASAN EKSEKUTIF 

SUHANDI. Analisis Kepuasan Karier Pejabat Struktural dan Pejabat 
~ngsional - Studi Kasus pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi 
K I  Jakarta. Di bawah bimbingan ANNY RATNAWATI dan ABI SUJAK 

Era reformasi dan globalisasi membutuhkan aparatur Pemerintah yang 
ofesional dan bebas KKN. Profesionalisme mengandung pengertian bahwa setiap 
aratur pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya dan menuntut kecintaan 
mhadap profesi dan fimgsinya dengan terns meningkatkan pengetahuan dan 
mampuannya guna meningkatkan kualitas pekeqaannya untuk mencapai hasil yang 
baik-baiknya.Untuk meuujudkan aparatur pemerintah yang profesional diperlukan 
laya pembinaan secara terus menerus melalui pembiiaan karier dan pembinaan 
sejahteraan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan 
isien. 

P e m b i i  karier bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
opinsi DKI Jakarta sangat terbatas ruang geraknya, karena pengembangan karier 
gi Pegawai Negeri Sipil selama ini lebih banyak diarahkan pada jabatan struktural. 
tdangkan jumlah jabatan struktural di ligkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 
mlahnya sangat terbatas. Jumlah jabatan struktural di hgkungan Pemerintah 
opinsi DKI Jakarta akan berkurang sejalan dengan dilaksanakannya restrukturisasi 
ganisasi sebagai unplemcntasi otonomi daerah dengan menerapkan prinsip hemat 
uktur kaya fungsi. 

Altematif pengembangan karier pegawai adalah melalui penerapan jabatan 
ngsional. Namun demikian tidak semua pegawai mempunyai minat yang sama 
lam menjalani karier melalui jabatan hngsional dibandngkan melalui jabatan 
xktural. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh tingkat kepuasan dari para pemegang 
xtan tersebut dalam menjalani kariemya. 

Penelitian dan pembahasan dibatasi pada masalah kepuasan karier serta faktor 
ng mempengaruhi kepuasan karier para pejabat struktural d m  pejabat hngsional di 
gkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi DKI Jakarta. Tujuan 
nefitian adalah : 

Menganaliis tingkat kepuasaan karier para pejabat struktural dan pejabat 
fungsional. 
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karier para pejabat 
struktural dan pejabat fimgsional. 
Menganaliis kecenderungan p i l i i  karier dari para pejabat struktural dan 
pejabat hngsional 
Merumuskan langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan 
dalam meningkatkan kepuasan karier. 

Variabel penelitian adalah : 
Faktor pekerjaan yang mempengaruhi kepuasan karier sebagai variabel bebas 
(independen) yang terdiri dari: 
a. Faktor Sifat Peke jaan 
b. Faktor Penghasilan 
c. Faktor Kesempatan BerkembandMaju (Promosi) 
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d. Faktor Perhatian Pimpinan 
e. Faktor Hubungan dengan Rekan Sekerja 
Kepuasan karier sebagai variabel terikat (dependen). 

Responden penelitian sebanyak 43 orang yang terdiri dari 24 orang pejabat 
vktural dan 19 orang pejabat fungsional di lingkwgan Kantor Pengolahan Data 
ektronik Propinsi DKI Jakarta. 

Hasil penelifan mengenai tingkat kepuasan karier dengan m e n w  
etoda analisis Median Test dengan Chi Kuadrat diperoleh hasii perhitungan bahwa 
lai chi kuadrat hitung lebii besar dari nilai chi kuadrat tabel. Hal ini memberikan 
~mbaran sebagai berikut : 

Terdapat perbedaao yang signiiikan mengenai kepuasan karier antara pejabat 
struktwal dengan pejabat fungsional. 
Tingkat kepuasan karier rata-rata pejabat struktwal lebih tinggi dari rata-rata 
pejabat fungsional. 

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karier 
:ngan menggunakan metoda analisis Korelasi Rank Spearman diperoleh gambaran 
:bagai be- : 
. Ada perbedaan persepsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

karier antara pejabat struktwal dengan pejabat hgsional. Hal ini terbukti dengan 
hasii perhitungan yang menunjukkan nilai rho hitung lebih kecil dari rho tabel. 
Perbedaan terjadi pada faktor sikt pekerjaan di mana rata-rata pejabat struktwal 
merasa puas terhadap s a t  pekerjaannya, sedangkan para pejabat fungsional 
merasa cukup puas. 

. Kepuasan karier para pejabat struktwaI dan pejabat fungsional dipengaruhi oleh 
faktor-&or pekerjaan sebagai berikut : 
a. Faktor sikt pekerjaan menurut persepsi rata-rata pejabat struktwal 

merupakan faktor yang mempengamhi kepuasan, artinya para pejabat 
struMural merasa puas terhadap faktor sifat pekerjaan. Sedangkan menurut 
persepsi rata-rata pejabat fungsional faktor ini cukup mempengaruhi kepuasan 
karier. 

b. Faktor penghasiian merupakan faktor yang kurang mempengamhi kepuasan 
karier baik menurut persepsi rata-rata pejabat struktural rnaupun rata-rata 
pejabat fungsional. Hal ini memeberikan gambaran bahwa para pejabat 
struktwal dan pejabat fungsional merasa kwang puas terhadap penghasii 
mereka. 

c. Faktor kesempatan berkembang atau promosi menurut persepsi rata-rata 
pejabat struktural dan pejabat fungsional merupakan faktor yang cukup 
mempengaruhi kepuasan karier. Ini berarti bahwa para pejabat tersebut merasa 
cukup puas terhadap kesempatan untuk berkembang atau promosi. 

d. Faktor perhatian pimpinan menurut persepsi rata-rata pejabat struktural dan 
rata-rata pejabat fungsional merupakan faktor yang cukup mempengaruhi 
kepuasan karier. Hal ini menunjukan bahwa para pejabat struktwal dan 
pejabat iimgsional merasa cukup puas terhadap perhatian pimpinan. 

e. Faktor hubungan dengan rekan sekerja menurut persepsi rata-rata pejaht 
StruktwaI dan pejabat hgsional menrpakan faktor yang cukup 
mempengaruhi kepuasan karier. 
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Hasil penelitian mengenai kecenderungan pilihan karier pejabat 
menunjukkan bahwa sebagian besar responden baik pejabat struktural maupun 
pejahat rungsionil mcmilih jabatan slrt~ktunl schagai pilihi~n karicr mcrck;~. 
Kondisi ini membuktikan bahwa jabatan struktural masih menjadi p i l i  utama 
para pejabat di lingkungan KPDE. 

Pipinan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan pimpinan KPDE , telah 
mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kepuasan karier pejabat struktkal 
dan pejabat hngsional antara lain dengan memberikan tunjangan kelangkaan, 
tunjangan khusus, dan uang lembur kepada para pejabat struktural, pejabat 
fungsional, dan staf teknis di lingkungan KPDE Propimi DKI Jakarta Namun 
demikian perlu diidakan peninjauan kembali terhadap besamya tunjangan 
kelangkaan dan tunjangan khusus tersebut, sehingga nilainya mendekati apa yang 
diberikan oleh perusahaan swasta dan beberapa unit lain di ligkungan 
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

Untuk meningkatkan kepuasan karier para pejabat fungsional d i i a n  
agar kepada para pejabat hgsional pada level tertentu dapat diberikan fasilitas 
keja dan penghargaan yang sama dengan para pejabat struktural pada 
eselodlevel yang sehra. Selain itu guna meningkatkan pendidikan dan 
pengetahuan para pejabat di lingkungan KPDE, diiankan agar kepada mereka 
diberikan kesempatan untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan di perguruan 
tinggi dalam bidang teknologi informasi dan komputer pada jenjang pend id i i  
diploma, sarjana strata 1, dan pasca sarjana melalui izin belajar atau program 
tugas belajar atau melalui program kerja sama dengan perguruan tinggi tertentu. 
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