
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam ranglca menyongsong globalisasi di segala bidang 

dibutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Terlebih-lebih di era 

reformasi sekarang ini, aparatur pemerintah yang proksional sangat 

diperlukau untuk memperbaiki dan mengangkat citra aparatur yang bebas 

dari KKN. Profesionalisme mengandung pengertian bahwa setiap aparatur 

pemerintah hams bekerja dengan sebaik-baiknya dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. 

Selain itu dengan profesionalisme, setiap aparatur pemerintah dituntut 

untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan telcnologi yang mendalam tentang 

sesuatu b i i  pekejaan serta tern berupaya meningkatkan kualitas 

pekerjaannya untuk mencapai hasii yang sebaik-baiknya Semangat 

proksionalisme yang tertanam dalam jiwa setiap aparatur pemerintah 

akan diimplementasikan dalam aktivitas sehati-hari dalam pelaksanaan 

tugasnya tidak sekedar asal kelihatan bekerja. 

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional 

diperlukan upaya p e m b i i  secara terus menerus, sehingga mereka 

mampu menyelesaikan tugas-tugas secara efektif dm efkien. P e m b i i  

terhadap Pegawai Negeri Sipil antara lain mencakup p e m b i i  karier 

dan p e m b i i  kesejahteraan. Pembinaan karier dimaksudkan agar 
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berprestasi. Sedangkan p e m b i i  kesejahteraan dimaksudkan agar 

adanya jaminan kesejahteraan bagi pegawai yang bma@utan beserta 

keluarganya berupa gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. 

Pengembangan karier di lingkungan aparatur pemeriatah -gat 

terbatas ruang geraknya, karena p e m b i i  karier Pegawai Negeri Sipil 

selama ini lebii banyak diarabkan pada jabatan struktural. Sedangkan 

jumlah jabatan stmktural di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

saat ini sangat terbatas yaitu + 8.172 jabatan, sangat sedikit dibandingkan 

dengan jumlah pegawai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang 68.870 

orang atau dengan ratio perbandiigan 1 : 9. Ratio in akan makin besar 

setelah dilaksanakannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah secara pen& di mana Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta akan mendapat limpahan pegawai eks Kanwil-kanwil Departemen 

yang ada di DKI Jakarta sebanyak + 38.000 orang wiring dengan 

pengintegrasian tugas-tugadfimgsi Kanwil-kanwil tersebut ke dalam 

fUngsi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

Secara keseluruhan jumlah jabatan struMural di lingkungan 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang akan datang akan berkurang 

dibandingkan kondiii saat ini seiring dengan kebijaksanaan perampingan 

organisasi dalam rangka pekhanaan otonomi Daerah secara penuh 

dengan menerapkan prinsip eiisiensi dan hemat stuktur kaya fungsi. 

Perampingan organisasi akan diterapkan pada seluruh perangkat 

organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Akibatnya 

akan banyak pegawai yag kehilangan jabatan yang secara langsung akan 
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berakibat terhambatnya pengembangan karier pegawai. Salah satu 

alternatif pemecahan dalam p e m b ' i  karier pegawai adalah melalui 

penerapan jabatan fkgsional. 

Jabatan fimgsional adalah jabatan telcnis yang tidak tercantum 

dalam struktur organisesi namun sangat diperlukan dalam pelaksauaan 

tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Jabatan fungsional seharusnya ada pada setiap perangkat organisasi yang 

bxtugas rnelaksanakan pekerjaan-pekejaan teknis dari unit organisasi 

tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fkgsinya Oleh sebab itu dalam 

bagan struktur organisasi setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta terdapat "kotak" Kelompok Jabatan Fungsional 

yang seharusnya diisi oleh pejabat-pejabat fkgsional yang ada di unit 

tersebut. Seperti halnya pada Kantor Pengolahan Data Elektronik terdapat 

jabatan fimgsional Pranata Komputer yang merupakan pelaksana teknis 

dari kegiatan inti (Core Business) Kantor Pengolahan Data Elektronik di 

dalam pengolahan data dan informasi secara elektronik dengan 

menggunakan perangkat komputer. Dalam kotak kelompok jabatan 

fungsional juga diisi oleh jabatan-jabatan fimgsional lainnya yang 

diperlukan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya baik untuk pelaksanaan tugas-tugas substantif 

(teknis) maupun tugas-tugas administratif (auxialiary) seperti Arsiparis 

dan Pustakawan. 
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Gambar 1 : Bagan Pola Struktur Organisasi Unit Pelaksana Daerah 

Pengembangan jabatan hgsionai saat ini tidaklah mudah karena 

penetapan jabatan fungsional mash merupakan wewenang Pemerintah 

Pusat dalam hal ini Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

(MENPAN). lnstansi Pemerintah (DepartemenLembaga Pemeriitah Non 

Departemen dan Pemerintah Daerah) hanya mengusulkan pekerjaan- 

pekerjaan teknis yang dapat dijadikan jabatan fungsional sesuai dengan 

kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Hiigga saat ini Pemerintah 

b m  menetapkan 52 jenis jabatan hgsional. Dari 52 jenis jabatan 

hgsional tersebut hanya 18 jenis yang dapat diberlakukan pada instansi- 

instansi di lingkungan Pemerintah Daerah. Sementara banyak jenis 

pekerjaan teknis pada setiap instansi pemerintah yang berpotensi dapat 

d i j a d i i  jabatan fungsional tetapi tidak dapat diwujudkan karena 

dianggap tidak memenuhi persyaratan dan kriteria jabatan fimgsional. 
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Pertnasalahan yang tirnbul dari kondii tersebut di atas dapat di 

identifikasikan sebagai berikut : 

1. Sulitnya proses penetapan jabatan fungsional oleh Pemerintah Pusat. 

2. Peme* Daerah tidak rnemiliki kewenangan untuk menetapkan 

jabatan fhgsional. 

3. Persyaratan dan kriteria penetapan jabatan fungsimnal sangat nunit. 

Karier oteh sebagian orang diartikan sebagai perubahan yang 

d i  oleh seseorang di dalam pekerjaannya. Apabii perubahan yang 

terjadi mengarah kepada peningkatan maka diiatakan kariernya maju, 

tetapi sebaliknya apabila perubahan ke arah penurunan dikatakan 

kariernya menurun atau kalau tidak ada paubahan maka diitakan 

kariernya mandek. Peningkatan atau penurunan karier seorang Pegawai 

Negeri SipiI selama ini diidentikkan dengan jabatan atau 

pangkatlgolongan, karena Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan 

clan pangkat tertentu. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 

jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 

kornpetensi, prestasi kerja, clan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk 

jabatan itu serta syarat objektii lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, 

suku, agama, ras, atau golongan Pemberian kenaikan pangkat dilakukan 

secara regder dan kenaikan pangkat pilihan (Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999). Jabatan 

dalam lingkungan biiokrasi pernerintah mempakan jabatan karier yang 

hanya &pat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Karier 
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dibedakan dalam dua jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional 

(Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999). 

Dengan diiembangkannya jabatan fungsional maka terdapat dua 

jalur karier sebagai pilihan yang dapat ditempuh oleh setiap Pegawai 

Negeri Sip& apakah ia akan me- jalur struktural atau jalur fungsiod 

sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian yang dimilikinya. Namun 

demikian tidak semua orang mempunyai rninat yang sama terhadap karier 

melalui jabatan struktural dengan melalui jabatan fimgsional Hal ini 

antara lain dipengaruhi oleh tingkat kepuasan dari para pemegang jabatan 

tersebut dalam menjalani kariernya. 

Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi DKI Jakarta yang 

mempunyai tugas melaksadan pengotahan data dan informasi secara 

elektronik saat ini memiliki pegawai sebanyak 233 orang di antaranya 

terdapat 30 orang pejabat struktural dan hanya 19 orang pejabat 

fungsional yaitu Pranata Komputer dari berbagai tingkatan yang terdiri 

dari Sistem Analis, Sisten Programer, dan Programer. Sedikitnya jumlah 

pejabat hgsional menunjukkan kurangnya minat para pegawai KPDE 

untuk memilih karier melalui jabatan hgsional. Selebiiya yaitu dari 

184 orang adalah pegawai yang tidak menduduki jabatan atau staf. 

Seharusnya sebagian besar pegawai Kantor Pengolahan Data Elektronik 

adalah pejabat fimgsional yang merupakan pelaksana inti Kantor 

Pengolahan Data Elektronik di dalam melaksanakan pengolaban data dan 

informasi secara elektronik. Jurnlah ini akan senakin berkurang karena 

banyak pejabat kngsional yang diangkat dalam jabatan struktural. 
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Tabel 1 : Jumlah Pegawai dan Jumlah Pejabat di lingkungan KPDE 

B. Batasan Masalah 

Dari identiiikasi masalah tersebut di atas, penelitian dibatasi 'pads 

masalah kepuasan karier (Career Satisfaction) serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan karier para pejabat struktural dan pejabat 

fungsional di lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta. 

C. Rumusan Masalah 

Pennasalahan pokok yang menjadi topik batasan dalam penelitian 

ini d m u s k a n  sebagai berikut : 

1. Sejauh mana tingkat kepuasan karier para pejabat stmktwal dan 

pejabat bgsional di lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik? 

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan mengenai kepuasan karier 

antara pejabat struktural dengan pejabat fqs ional  ? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan karier para 

pejabat struktural dan pejabat hgsionai serta apakah ada perbedaau 

persepsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karier 

di antara keduanva? 
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4. Bagaimana kecenderungan pilihan karier para pejabat tersebut apakah 

me& jabatan struktural atau jabatan fungsional ? 

5 .  Langkah-langkah kebijaksanaan apa yang dilakukan oleh Piimpinan 

KPDE dan P i m p i i  Pemerintah Propinsi DKI Jakarta daiam 

meningkatkan kepuasan karier para pejabat struktural dan fungsional ? 

D. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisii tingkat kepuasan karier para pejabat struktural dan 

pejabat fungsional di lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik 

Propinsi DKI Jakarta. 

2. Menganalisii faktor-faktor yang mernpengaruhi kepuasan karier para 

pejabat struktural dan pejabat fungsional. 

3. Menganalisis kecenderungan pilihan karier dari para pejabat struktural 

dan pejabat hgsional. 

4. Merumuskan langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan 

oleh Pimpinan KPDE dan Pimpinan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

dalam meningkatkan kepuasan karier para pejabat ibgsional sehingga 

dapat dijadikan pilihan tilternatif bagi pengembangan karier pegawai 

E. Manfaat 

Manfaat dari penelit i  ini adalah : 

1. Bagi peneliti mempakan wahana yang tepat dalam memahami konsep 

teoritii dan sebagai ajang yang sesuai dalam mengaplikasikan 

pengetahuan manajemen sumber daya manusia. 
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2. Bagi Pemerintah Propinsi ~ ~ ~ ' ~ a k a r t a  dapat dijadiian bahan dalam 

penetapan kcbijakan yang berkaitan dengan pengembangan karier 

pegawai. 
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