
BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Karier 

Karier oleh sebagian orang dianggap sebagai pembahan yang 

terjadi yang dialami seseorang di dalam pekerjaannya. Apabila 

pembahan yang terjadi mengarah kepada peningkatan maka diitakan 

karirnya maju, tetapi sebaliknya apabila pembahan kearah penurunan 

diiatakan kariernya menurun atau kalau tidak ada pembahan maka 

diiatakan karirnya mandek. Anggapan itu dapat diiatakan benar 

karena karier dapat diartikan sebagai persepsi orang mengenai umtan 

sikap dan perilaku yang berhubungan dengan pengalaman dan 

kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan sepanjang hidup orang 

tersebut (Hall, 1975). Tetapi ada pandangan lain yang mengatakan 

bahwa karier mempakan perkembangan kemajuan yang dicapai oleh 

seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan selama masa aktiif dalam 

hidupnya (Musanef, 1996). Pengertian yang sama dikemukakan oleh 

Flippo dalam Mas'ud (1996) yang mengatakan bahwa karier adalah 

suatu rangkaian kegiatan kerja yang terpisah tetapi berkaitan, yang 

memberikan kesinambungan, ketenteraman, dan arti dalam hidup 

seseorang. 

Dari beberapa pendapat tersebut kiianya dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa karier adalah sikap perilaku seseorang terhadap 
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berupa kedudukan, jabatan atau pangkat, status, gajilpenghasiian, 

prestise atau gengsi, dan kekuasaan yang lebih ksar atau pekerjaan 

yang menantang. Jadi setiap orang dapat memilih karier yang 

dimginkannya. Sehingga jika seseorang memilih jabatan sebagai 

tujuan kariernya maka apabila ia memperoleh jabatan yang lebii 

tinggi, dapat d i t a k a n  ia berhasii daiam kariernya. Tetapi jika ia 

memilih penghasian sebagai tujuan kariemya, maka apabii 

penghasi iya terus bertambah dianggap karimya berhasii. Atau 

orang yang me& popularitas sebagai tujuan kariernya, seperti 

seniman (pelukis, penyanyi, budayawan) maka apabila apresiasi 

masyarakat terhadap karya-karyanya terns meningkat sehingga ia 

makii populer dapat diatakan kariernya berhasil. 

Pengembangan karier adalah perubahan yang dialami 

seseorang untuk mencapai sukses di dalam perencanaan kariernya 

(Werther dan Davis, 2000). 

Setiap orang dapat merenc'anakan karier di dalarn hidupnya 

sesuai dengan minat, bakat, dan- potensinya yang didasarkan atas 

War-faktor keturunan, pendidikan, sosial budaya masyarakat, 

lingkungan,agama, teman sejawat, dan lain sebagainya. Orang dapat 

memilih alternatif karier yang dikehendakinya, apakah ia akan 

memilih karier yang sesuai dengan bakatnya, atau pendidiiannya atau 

mengikuti kehendak orang tua atau mungkin terpengaruh oleh ajakan 

teman dekatnya. 
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Namun demikian tidak semua orang dapat mencapai kariemya. Banyak 

orang mengalami p e r u b  atau berpindah-pindah di dalam menjalani 

kehidupan kariemya seperti terlihat dalam gambar berikut. 
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~mbar 2: Sumber-sumber perilaku karier. 
imber: John Leach, "the Nation and Nature of Career," The Personnel 
hinistrator, vol. 22, no. 7, dalam Mas'ud, Manajemen Personalia. 

Banyak orang bekerja pada jalur kariemya dan terus 

berkembang pada jalur tersebut sampai mencapai sukses sesuai. 

dengan yang dicita-citakannya, tetapi tidak sedikit orang yang 

mengalami kesulitan dalam menentukan kariemya, sehingga karier 

yang sudah diiencanakan sebelumnya harus diubah di tengah 

pedalanan guna menyesuaikan dengan lingkungan dan kondisi- 
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kondisi lain yang memaksa seseorang untuk menentukan sikap 

mengenai jalur karier yang hams di tempuhnya seperti dikemukakan 

oleh Bueack dan Mathys (1980) dalam gambar berikut. 
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Gambar 3 : Perspektif Siklus Kehidupan Karier 

Flippo mengidentifikasikan lima dasar yang melandasi 

perjalanan karier seseorang yaitu: 

1. Kemampuan manajerial 

2. Kemampuan fungsional-teknis 

3. Kreativitas 

4. Otonomi-independensi. 
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2. Kepuasan Karier 

Seseorang dapat diatakan berhasil dalam kariernya apabila ia 

memperoleh kepuasan di dalam menjalani kariemya itu, karena 

kepuasan karier merupakan salah satu dari l i  faktor penting yang 

menjadi perhatian pegawai sebagaimana diemukakan oleh Werther 

dan Davis (2000) sebagai berikut: 

1 )  Perlakuan karier yang sama (Career Equity) 

2) Perhatian pengawas (Supervisory Consern) 

3) Kesadaran akan kesempatan (Awareness of Opprlunities) 

4) Minat Pegawai (Employment inlerest) 

5) Kepuasan karier (Career Salisfaction) 

Kepuasan karier sangat erat kaitannya dengan kepuasan keja, 

terbii-lebii bagi orang yang memilih jalur kariemya melalui dunia 

ke ja, karena kepuasan yang diperoleh di dalam kariemya berasal dari 

kepuasan yang didapatkan dari pekejaannya. Kepuasan kerja (job 

satisfaction) adalah sikap seseorang terhadap pekejaan mereka. Sikap 

itu berasal dari persepsi mereka tentang pekejaannya yang 

berpangkal dari berbagai aspek pekejaan di antara lima dirnensi yang 

memiliki karakteristk yang sangat penting, yaitu: 

1 )  Upah bay) 

2)  Pekerjaanljabatan (job) 

3) Kesempatan promosi (promolion opportunity) 

4) Penyelialpengawas (Supervisor) 

5 )  Rekan sekerja (Co-workers). 
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(Gibson, Ivancevich, dm. Domelly, Jr.,2000) 

Frederick Hezberg mengemukakan teori yang terkenal dengan Two 

Factor Theory tentang kepuasan kerja, yaitu : 

Pertama : Extrinsic Condition, meliputi : 

a. Upah (pay) 

b. Status 

c. Kondiii ke rja (Working Conditions) 

Kedua : Intrinsic Condition, meliputi : 

a. Prestasi 

b. Peningkatan tanggung jawab (increased 

responsibility) 

c. Pengakuan (recognition) 

Seseorang dengan tingkat kepuasan keja  tinggi menunjukka 

sikap yang positif terhadap pekerjaannya itu, sedangkan orang yang 

tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap negatif terhadap 

peke rjaannya (Robbii, 1998). Kepuasan kerja merupakan salah satu 

indiiator dari motivasi seorang pegawai untuk datang bekerja, tetapi 

secara tidak langsung pengaruhnya hanya terhadap kimerja (Nash, 

1985). Lalu bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan kerja?. 

Stephen P. Robbins memberikan petunjuk mengenai cara mengukur 

kepuasan kerja berdasarkan teori-teori dari para ahli dan pengalaman 

empiris dari para praktisi yaitu dengan cara meminta individu- 

individu untuk menjawab satu pertanyaan dengan melingkari suatu 

bilangan antara 1 sampai 5 yang berpadanan dengan jawaban dari 
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"sangat tidak memuaskan" sampai "sangat memuaskan". Metode lain 

adalah dengan menanyakan perasaan (sikap) karyawan mengenai 

mw-murlfaktor-faktor utarna dalam suatu peke rjaan serta mereka 

d i i t a  untuk menilai dengan angka untuk setiap faktor pada suatu 

skala baku dan dijumlahkan untuk mendapatkan skor kepuasan kerja 

keseluruhan. Faktor-faktor pekerjaan tersebut adalah: 

1) Siht pekerjaan (Nature of the work) 

2) Penyeliaan (Supervision) 

3) Upah sekarang (Present pay) 

4) Kesempatan promosi (Promotion opportunities) 

5) Hubungan dengan rekan sekerja (Relations with co. workers) 

Kelima fkktor tersebut di atas juga digunakan oleh Smite dalam 

Bwack dan Mathys (1980) mengembangkan sebuah pengukuran 

kepuasan kerja yang mengidentifikasikan l i  dimensi yaitu: 

1) Pekerjaan yang meliputi : - banyaknya tantangan 

- kreativitas 

- tanggung jawab 

- prestasi 

2) Upah - uang yang diterima sebandiig dengan pekerjaan yang 

d i i a n  

3) Promosi - kesempatan, fiekuensi, dan kemungkinan memperoleh 

kernajuan untuk posisi yang lain. 

4) Penyeliaan - kemampuan para penyeliaan untuk mengembangkan 

hubungan kerja yang baik dan berhubungan dengan bawahan. 
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5) Rekan sekerja - keinginan seseorang untuk berhubungan dengan 

teman sejawatnya. 

Lebii lanjut Herzberg menjelaskan faktor-faktor yang membuat tidak 

puas atau diiebut faktor p e m e h  dan fhktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan atau diiebut faktor motivasi. Faktor-faktor 

yang dalam waktu dekat akan menyebabkan ketidakpuasan jika tidak 

dipenuhi, yaitu : 

1) Pengawasan (supervision) 

2) Keamanan kerja (iob security) 

3) Kebijaksanaan pe~SdIaatI (company policy) 

4) Hubungan antar karyawan (employee relations) 

5)  Upah (pay). 

Sedangkan faktor-faktor yang dalam jangka panjang mempengaruhi 

kepuasan adnlah : 

1) Pertumbuhan diii (personal growth) 

2) Pengakuan (recognition) 

3) Prestasi (achievement) 

4) Otonomi (autonomy) 

5) Tanggung jawab (responsibility) 

6) Kesempatan berkembanglmaju (advancement) 

7) Rasa ikut berpartisipasi (sense of participation) 

8) upah (pay). 

Ada pendapat lain yang mengemukakan faktor-faktor yang penting 

yang mendorong kepuasan kerja adalah: 
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1) Pekerjaan yang menantang secara mental. 

Dalam ha1 ini karyawan cenderung lebii menyukai pekerjaan. 

Pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan 

segala kemampuan dan keterampilan mereka serta mendapatkan 

pekerjaan yang beraneka ragam dan memberikan kebebasan 

mengenai bagaimana cara menge jakannya. 

2) Imbalan yang pantas. 

Para karyawan menginginkan sistem pengupahan dan kebijakan 

promosi yang adid. 

3) Kondisi kerja yang mendukung. 

Karyawan peduli akan ligkungan kerja baik untuk kenyamanan 

pribadi manapun untuk kemudahan dalam mekkanakan 

pekerjaan. 

4) Rekan sekerja yang mendukung. 

Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan 

interaksi sosial. Oleh karena itu mereka menginginkan mempunyai 

rekan sekerja yang ramah dan mendukung yang meningkatkan 

kepuasan kerja. 

Sementara itu Baner dalam Nash (1985) mengemukakan 10 

faMor yang menimbulkan ketidakpuasan sebagai berikut: 

1) Pertanggungjawaban yang tidak jelas 

2) Tidak pernah melihat hasid pekerjaan yang selesai 

3) Birokrasi 

4) Pengawas yang bermuka dua 
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2) Protes (voice) 

3) Setia (loyally) 

5) Kondiii kerja yang buruk 

6) Komunikasi yang bwuk 

7) Adanya pemindahan 

8) Mendapatkan pimpinan baru 

9) Melakukan pekerjaan yang salah 

10) Rasa bosan 

Dari pendapat para ahli yang seperti diiemukakan di atas 

menunjukkan betapa pentingnya menjaga kepuasan keja karyawan, 

karena ketidakpuasan yang dialami oleh para karyawan akan 

diianyakan dengan berbagai sikap yang ditujukan pada organisasi. 

Ungkapan ketidakpuasan yang ditunjukkan oleh karyawan dengan 

tindakan yang dapat diiategorikan ke dalam dua di~~lensi yang d i n g  

berlawanan yaitu konstruktii-destuktif d m  aktiipasif. 

Tindakan-tindakan tersebut adalah : 

1) Keluar (exil) - ketidak puasan yang diungkapkan 

secara aktif dan destruktif dengan 

cara keluar dari organisasi. 

- ketidakpuasan yang diungkapkan 

melalui usaha aktii dan konstruktii 

dengan cara bersuara atau protes untuk 

memperbaiki kondisi. 

- ketidakpuasan yang diungkapkan 

secara pasif dan konstruktii dengan 

http://www.mb.ipb.ac.id



tetap setia pada organisasi sambil 

menunggu membaiknya kondisi. 

4) Mengabaikan (Neglect) - ketidakpuasan yang diungkapkan 

sccara pasif dan destruktif dengan cara 

diam dan mengabaikan kondisi yang 

terns memburuk. 

(Robbiis, 1998) 

Active 

EXIT VOICE 

Destructive Constructive 

NEGLECT LOYALTY 

Passive 

Gambar 4 : Respon Terhadap Ketidakpuasan Kerja 
Sumber: C. Rusbult and D. Lowery, "When Bureaucrats Get the Blues," 
Journal of Applied Social Psychology, Vol. 15, No. 1, dalam Robbins. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan karier, penulis memili empat faktor 

untuk dijadikan objek penelitian yaitu : 

1) Sifat pekerjaan 

2) Penghasilan 

3) Kesempatan berkembanglmaju atau promosi 
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4) Hubungan dengan rekan sekerja. 

Keempat faktor tersebut dianggap paling sesuai dengan kondiii 

lingkungan dan budaya Pemerintah Propnsi DKI Jakarta sebagai 

lembaga pemerintah. Kemudian penulis menambahkan satu faktor lagi . 

untuk d i j a d i i  objek penelitian yaitu perhatian pimpinan. Menurut 

pengamatan dan pengalaman empirik penulis yang juga seorang 

pejabat struktural, faktor ini menjadi salah satu faktor yang turut 

mempengaruhi kapuasan karier. 

3. Jabatan 

Di dalam organisasi pemerintah orang cenderung memilih 

jabatan sebagai jalur kariernya, karena dengan jabatan ia akan 

mendapatkan yang lainnya misalnya penghasilan yang lebii tinggi, 

penghormatdpenghargaan, gengsi, dan fasiitas jabatan. 

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

wewenang, tanggung jawab, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 

dalam suatu organisasi Negara Jabatan dalam lingkungan birokrasi 

pemerintah merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh 

Pegawai Negeri Sipil. Jabatan karier dibedakan dalam dua jenis yaitu 

jabatan struktural dan jabatan fungsiod. Jabatan struktural adalah 

jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan , 

jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan 

dalam struktw organisasi namun sangat diperlukan dalam pelaksanaan 

tugas-tugas organisasi di dalam pencapaian tujuan organisasi 

(Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999). 
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Jabatan struktural pada dasarnya adalah jabatan bagi para 

manajer yang melaksanakan tugas-tugas manajerial. Sedangkan 

jabatan fungsional adalah jabaka11 tcknis yang dipcruntukk;un hagi parib 

pelaksana teknis yang mehksamkan pekerjaan-pekejaan teknis dan 

merupakan pekerjaan inti dalam suatu organisasi. Dengan demikian 

apabiia diiaji secara mendalam akan tampak bahwa bagian terbesar . 

dari tugas suatu organisasi adalah pekejaan-pekerjaan teknis, 

sedangkan pekejaan-pekerjaan manajerial me~pC3kan bagian kecil 

yang berhngsi mengelola dan mengarahkan kegiatan-kegiatan teknis. 

Oleh sebab itu dalam suatu organisasi seharusnya lebii banyak 

jabatan fhgsional ketimbang jabatan struktural. 

Jabatamjabatan struktural dibuat terbatas hanya untuk 

mewadahi fungsi-fungsi yang bersifat managerial, sedangkan fhgsi- 

fungsi yang bersifat teknis substansial ditampung dalam jabatan 

fungsional. Dengan demikian struktur organisasi pada setiap instansi 

pemerintah diharapkan akan lebih flat yakni jabatan struktural terbatas 

hanya pada jabatan-jabatan di level atas (strata pertama dan strata 

kedua), sedangkan pada level bawah yang lebih bersifat teknis 

operasional diisi oleh jabatan fungsional. 

Jabatan struktural ada karena adanya struktur organisasi. 

Struktur organisasi pada dasarnya adalah pembagian, pengelompokan, 

dan pengkoordiiian tugas-tugaslpekerjaan secara formal (Robbins, 

2000). Ada 6 elemen kunci yang dibutuhkan oleh para manajer dalam 

merancang struktur organisasi, yaitu: 
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1 )  Spesialisasi pekerjaan (Work Specialization) 

2) Departementalisasi (Departmentalization) 

3) Rangkaian komando (Chain of Command) 

4 )  Rentang pengawasan (Span of Control) 

5 )  Sentralisasi dim desentralisasi (Centralizution di desentralizution) 

6 )  Fomdsasi (Formalization) 

Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu 

organisasi digambarkan dalam struktur organisasi. StruMur organisasi 

terbentuk karena adanya proses berikut ini : 

1 )  Seluruh tugas unit/organisasi dipecah dalam beberapa pekerjaan 

yang lebii kecil yang berurutan melalui pernbagian pekerjaan 

(division of labor). 

2) Pekerjaan individual digabungkan kembali dan dielompokkan 

menjadi satu berdasarkan alasan yang tepat, sehingga dalam satu 

unit organisasi terdapat beberapa kelompok pekerjaan 

(departementalization). 

3) Ukuran yang tepat mengenai jumlah jenis pekerjaan dan individu 

dalam satu kelompok ditentukan berdasarkan rentang kendali 

(span of control). 

4 )  Wewenang dibagi-bagikan di antara pekerjaan atau kelompok 

pekerjaan dengan pendelegasian wewenang (delegation of 

authority). 

(Gibson, Ivancevich, dan Doneelly Jr, 1982) 
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Beberapa pakar mengemukakan pendapatnya mengenai dasar- 

dasar pengelompokan pekerjaan (departementalisasi), tetapi pada 

umumnya banyak di antaranya yang memiliki kesarnaan seperti 

pengelompokan berikut ini : 

1) Pengelompokan berdasarkan fungsi (departementalisasi 

fungsional) seperti produksii pemasaran, keuangan, akunting, dan 

personalia 

2) Pengelompokan berdasarkan produk (departementallisasiproduk). 

3) Pengelompokan berdasarkan pelanggan (departementalisasi 

pelanggan). 

4) Pengelompokan berdasarkan wilayah kerja (departementalisasi 

teritorial). 

5) Departementalisasi berdasarkan proses (departementalisasi 

proses). 

Pengelompokan-pengelompokan tersebut melahirkan jabatan- ;,. 

jabatan dalam orgauisasi. Ada jabatan-jabatan manajerial clan ada 

jabatan-jabatan teknis. Dalam administrasi kepegawaian di Indonesia, 

jabatan-jabatan manajerial dengan jabatan struktural karena 

tergambar dalarn struktur organisasi. Sedangkan jabatan-jabatan teknis 

dienal dengan sebutan jabatan fungsional. 

4. Pcnctapan Jahatan Fungsiunal 

Sampai saat ini wewenang penetapan jabatan hgsional 

masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat dalam ha1 ini Menteri 
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Negara Pendayagunaan Apmatur Negara (MENPAN). Instansi 

pemerintah @epartemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan 

Pemerintah Daerah) hanya mengusulkan pekerjaan-pekerjaan telcnis 

yang dapat dijadiian jabatan fimgsional sesuai dengan kriteria dan 

persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya diadakan pembahasan 

bersarna dengan staf MENPAN, unsur Badan Kepegawaian Negara 

(BKN), unsur Departemen Keuangan, clan Instansi lain yang terkait. 

Penetapan jabatan hgsional diIakukan oleh MENPAN setelah 

terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BKN Penetapan Jabatan 

Fungsional oleh MENPAN dilakukan dengan penerbi i  Keputusan 

MENPAN tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional beserta petunjuk 

pe-ya 

Di lingkungan Pemerintah Daerah usulan penetapan jabatan 

fimgsional diajukan oleh unit-unit orgaaisasi kepada Gubernur. 

Selanjutnya diadakah penelitian dan perumusan oleh Tim Perumus, 

baru kemudian hasid perumusan yang me~pEtkatI berkas usulan 

penetapan jabatan fungsional setelah ditandatangani Gubernur 

d i ipa ikan  ke Kantor MENPAN melalui Departemen Dalam Negeri 

untuk d i  penelitian. 

Prosedur penetapan jabatan fungsional seperti tercantum 

&lam bagan berikut. 
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5. Unsur-unsur dan Kriteria Jabatan Fungsional 

Unsur-unsw yang diperlukan dalam penyusunan jabatan 

fungsional terdiii dari : 

a. Kriteria 

Suatu pekerjaan teknis dapat diategorikan ke dalam jabatan 

fungsional apabii memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1) adanya cabang ilmu yang mempelajari pekerjaan teknis 

tersebut. 

Mi lnya  : jabatan fimgsional Dokter, cabang ilmu yang 

menjadi landasan adalah Ilmu kedokteran. 

2)adanya pendidih dan pelatihan berjenjang yang 

memungkiian tenaga-tenaga fungsional untuk meningkatkan 

ilmu dan keterampilannya sehingga rnampu mengerjakan 

tugas-tugasnya secara profesional. 

3) Adanya tugas-tugas berjenjang yang menunjukkan tanggung 

jawab dan wewenang di bidangnya (bidang teknis). 

b. Analiiis Jabatan 

Pa& setiap penyusunan jabatan fimgsional harus d i i  

analisis jabatan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang 

diakukan pada setiap jabatan fungsional untuk kemudian disusun 

tingkat kegiatan secara vertikal untuk membagi kegiatan-kegiatan 

tersebut ke dalam kelompok kepangkatanljabatan secara vertikal. 

c. Identifikasi tugas-tugas utama dan tugas-tugas penunjang 

d. Analisis beban kerja untuk menetapkan angka kredit 
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e. Penyusunan angka kredit untuk pendidiian dan pelatihan, untuk 

penulisan buku, makalah, dan lain-lain, serta angka kredit 

kumulatif untuk penyesuaian jabatan 

f. Penyusunan jenjang jabatan hngsional mulai dari jabatan terendah 

sampai jabatan tertinggi lengkap dengan persyaratan pendidiian 

dan jenjang pangkatnya. Hal ini d i i u d k a n  agar pemegang 

jabatan hgsional teqarnin pengembangan karimya ke tingkat 

yang lebii tinggi. 

g. Pembentukan T i  Penilai Jabatan Fungsional untuk setiap jabatan 

fungsional baik untuk tingkat Pusat maupun tingkat Daerah. 

(Keputusan MENPAN Nomor B-508A/MENPAN/7/1988). 

B. Kerangka Konseptual 

Karier merupakan sesuatu yang terarnat penting dalam kehidupan 

seseorang, terutama bagi seorang pekerjalpegawai. Bagi Pegawai Negeri 

Sipil, Jabatan menjadi pilihan utama dalam perjalanan kariemya baik 

Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional. Namun demikian tidak 

semua orang mempunyai milat yang sama untuk mengembangkan 

kariemya melalui kedua jenis jabatan tersebut. Hal ini tergantung dari 

tingkat kepuasan karier dari para pemegang jabatan tersebut. Banyak 

faktor yang mempengaruhi kepuasan karier seseorang tergantung dari 

sikap, perilaku serta tujuan hidupnya Beberapa ahli mengemukakan 

pendapatnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

karier (Career satisfaction) atau kepuasan kerja (Job satisfaction) 
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seseorang. Demikian pula secara empirik &pat diarnati hktor-faktor yang 

rnempengaruhi kepuasan seseorang atau bahkan menjadi tujuan di dalam 

perjalanan kariernya. 

Faktor-faktor yang dapat dijadikan indiiator kepuasan karier yang 

menjadi objek penelitian adalah: 

1. Sifat pekerjaan, rneliputi: a. kebebasan bertindak (otonomi) 

b. variasi pekerjaan 

c. wewenang dan tanggung jawab 

d. umpan balik dari hasii pekerjaan 

e. karakteristik 

2. Penghasilan, meliputi: a. gaji 

b. tunjangan jabatan 

c. uang kesejahteraan 

d. honorariuxdiintif khusus 

3. Kesempatan berkembanghnaju (promosi), meliputi: 

a. kenaikan pangkat 

b. kenaikan jabatan 

c. rotasi jabatanlpeke rjaan 

d. kesempatan mengikuti p e n d i d i i  dan pelatihan 

4. Perhatian pimpinan, meliputi: 

a. dilibatkan dalarn pengambh keputusan 

b. penilaian prestasi kerja 

c, fasilitas jabatanlpekerjaan 

5. Hubungan dengan rekan sekerja. 
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Jabatan Fungsional diiarapkan menjadi p i l i  alternatif bagi 

Pegawai Negeri Sipil dalam mengembangkan kariemya selain jabatan 

struktural. Dengan demikian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dua jalur 

karier yang dapat d i j a d i i  pilihan yang dapat diambil oleh setiap 

pegawai di dalam menempuh perjalanan kariemya. Oleh sebab itu para 

pemegang jabatan dari kedua jenis jabatan tersebut hams mempkyai 

tingkat kepuasan yang sama. 

T i a t  kepuasan yang tinggi dari para pemegang jabatan dan 

pegawai lainnya merupakan salah satu faktor yang menurnbuhkan 

motivasi pegawai untuk meningkatkan kine rjanya. 
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KARIER 

I I 

STRUKTURAL FUNGSIONAL 

FAKTOR-FAKTOR PEKERJAAN 

1. Sifat pekerjaan: - kebebasan bertindak 
- variasi pekerjaan 
- wewenang & tanggung jawab 
- m p a n  balik 
- karakteristik organisasi 

2. Penghasilan: - gaji 
- tunjangan jabatan 
- uang kesejahteraan 
- honorariumlinsentif khusus 

3. Promosi: - kenaikan pangkat 
- Kenaikan jabatan 
- rotasi jabatanlpekerjaan 
- kesempatan diklat 

4. Penghargaan: -ikut dlm pengamb. keputusan 
-perhatian pimpinan 
-penilaian prestasi kerja 
- fusilitas jabatan 

5. Hubun~an denean rekan sekeria 

MENINGKATNYA 
KINERJA 

PEGAWAI 
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C. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi 

Dalam pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder 

digunakan metode sebagai berikut : 

1. Obsewasi 

2. Penyebaran kuesioner secara sampel kepada : 

a. para pejabat struktural 

b. para pejabat fhgsional 

3. Studi kepustakaan 

4. Studi dokumentasi 

5. Wawancara dengan Kepala KPDE 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi (N) penelitian adalah para pejabat struktural dan pejabat 

fhgsional di ligkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik yang 

meliputi : 

a. Pejabat Struktural sebanyak 30 orang terdiri dari : 

- Eselon III : 1 orang 

- Eselon IV : 10 orang 

- Eselon V : I9 orang 

b. Pejabat Fungsional (Pranata Komputer) sebanyak 19 orang. 

Sampel (n) penelitian adalah sebagian para pejabat struktural clan 

pejabat fungsional, sebagai berikut : 

a. Pejabat struktural, terdii dari : 

- Eselon I11 : 1 orang (Kepala Kantor) 

- Eselon IV : 7 orang, terdiri dari : 

http://www.mb.ipb.ac.id



- Para Pejabat di lingkungan KPDE 

Propinsi yaitu Kepala Bidang 4 orang 

d m  Kepala Bagian Tata Usaha 1 orang. 

- 2 orang mewakili Kepala KPDE 

Kotamadya 

- Eselon V : 16 orang terdiri dari : 

- Seluruh Kepala Seksi dan para Kepala 

Subbagii di lingkungan KPDE Propinsi 

sebanyak 14 orang. 

- 2 orang mewakili KepalaSubbagian Tata 

Usaha KPDE Kotamadya 

b. Sampel untuk para pejabat hngsional sebanyak 19 orang (100 %) yaitu 

17 orang di tingkat Propinsi d m  2 orang di KPDE Kotamadya. 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian terdii dari dua variabel yaitu: 

1. Faktor pekerjaan sebagai variabel bebas (independent) dengan sub 

variabel sebagai berikut : 

a. SiFbt pekerjaan, meliputi: - kebebasan bertindak (otonomi) 

- wewenang dan tanggung jawab 

- variasi pekerjaan 

- umpan balik dari hasil pekerjaan 

- karakteristik organisasi 
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b. Penghasilan, meliputi: - gaji 

- tunjangan jabatan 

- uang kesejahteraan 

- honorariudisentif khusus 

c. Kesempatan berkembanglmaju (promosi), meliputi: 

- kenaikan pangkat 

- kenaikan jabatan 

- rotasi jabatadpekeiaan 

- kesempatan mengikuti pendidikan 

dan pelatihan 

d. Perhatian pimpinan, meliputi: 

- dilibatkia tlalam pcng;unhil;~n kcputus~n 

- penilaian prestasi kerja 

- fasilitas jabatadpeke qaan (ruangan, kendaraan, peralatan 

kerja) 

- penghormatan 

e. Hubungan dengan rekan sekerja 

2. Kepuasan karier sebagai variabel terikat (dependent) 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner 

dari para responden diielompokkan menjadi dan kelompok besar 

yaitu: 

a. Kelompok yaw memilih karier melalui iabatan stdctwal 
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b. Kelompok yang memilih karier melalui jabatan fungsional 

Selanjutnya jawaban responden mengenai kepuasan karier 

yang diiyatakan secara kualitatif diberikan bobot (peringkat) untuk 

masing-masing tingkat kepuasan dengan kriteria sebagai berikut : 

a Sangat puas bobot 5 

b. Puas bobot 4 

c. cukup puas bobot 3 

d. Kurang puas bobot 2 

e. Tidak puas bobot 1 

Instrumen pengukuran tingkat kepuasan tersebut diterapkan 

untuk masing-masing &or pekejaan, yaitu : 

a. Sifat pekerjaan 

b. Penghasii  

c. Kesempatan berkembanghqju (promosi) 

d. Perhatian Pimpinan 

e. Hubungan dengan rekan sekeja 

Langkah berikutnya dibuat kesimputan dari faktor-faktor yang 

dijadikan instrumen pengukuran untuk memperoleh tingkat kepuasan 

karier secara keseluruhan baik untuk pejabat stmktual maupun 

pejabat fungsional dengan menggunakan kriteria yang sama. 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data untuk 

mencapai tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis tmgkat 

kepuasan karier serta mengetahui ada atau tidaknya perbedaan tingkat 
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kepuasan karier yang signifian antara pejabat struktural dengan 

pejabat hgsional adalah melalui metoda M e d i i  Test dengan 

menggunakan Chi Kuadrat. 

Rumus yang digunakan adalah : 

X2 = Nilai chi kuadrat hitung 

N = Jumlah sarnpel (responden) 

A = Banyaknya responden dalam kelompok pejabat struktural 
yang jumlah skor kepuasan kariemya di atas median 
gabungan (nilai tengah) 

B = Banyaknya responden dalam kelompok pejabat fungsional 
yang jumlah skor kepuasan kariernya di atas m e d i i  
gabungan 

C = Banyaknya responden dalam kelompok pejabat struktural 
yang jumlah bobot kepuasan kariernya di bawah median 
gabungan 

D = Banyaknya responden dalam kelompok pejabat fhgsional 
yang jumlah bobot kepuasan kariernya di bawah m e d i i  
gabungan. 

Hipotesis penelitian adalah : 

HO : tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai tingkat 

kepuasan karier antara pejabat struktural dengan pejabat 

fungsional. 
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HI : ada perbedaan yang signilikan mengenai tingkat kepuasan 

karier antara pejabat struktural dengan pejabat hgsional. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan metoda 

analisis Median Test yang Chi Kuadrat adalah sebagai berikut : 

1) Menghitung nilai bobot dari seluruh faktor yang mempengaruhi 

tingkat kepuasan karier kemudii dijumlahkan sehingga menjadi 

nilai bobot tingkat kepuasan karier dari setiap responden. 

2) Membuat Tabel Bobot tingkat kepuasan karier untuk masing- 

masing Kelompok yang datanya diurutkan dari bobot yang terkecil 

sampai yang tertinggi. 

3) Menghitung nilai median gabungan dengan menyusun data dua 

Kelompok tersebut dari yang terkecil menuju yang besar. 

4) Membuat rekapitulasi untuk mengetahui jurnlah responden bobot 

tingkat kepuasan karier di atas dan di bawah median gabungan 

pada masing-masing Kelompok. 

5) Menghitung harga Chi Kuadrat dengan memasukan data ke dalam 

rumus tersebut di atas dan membdmgkannya dengan harga Chi 

Kuadrat tabel. 

6) Menentukan kesimpulan menolak atau menerima hipotesis dengan 

ketentuan HO diterima jika nilai chi kuadrat hitung lebih besar dari 

chi kuadrat tabel dan HO ditolak jika nilai chi kuadrat hitung lebii 

kecil atau sarna dengan chi kuadrat tabel. 

Selanjutnya untuk mencapai tujuan yang kedua yaitu 

.. . -. . .... , . . . . . . 
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karier dari para pejabat struktural dan para pejabat hgsional serta 

mengetahui ada tidaknya perbedaan pendapat mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan karier adalah menggunakan metode 

Korelasi Rank Spearman dengan menggunakan rumus : 

di mana : 

P = koelisien korelasi Rank Spearman 

n = jumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan karier 

b = selisii nilai rangkiig dari total skor rangking setiap faktor 

antara persepsi pejabat struktural dengan pejabat fungsional. 

Hipotesis penelitian adalah : 

HO : tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan karier antara persepsi pejabat 

struktural dengan pejabat hgsiond.  

H1 : ada perbedaan yang signifikan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan karier antara persepsi pejabat 

struktural dengan pejabat fungsional. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menguji hipotesis dengan 

metode Korelasi Rank Spearman adalah sebagai berikut : 

1) Membuat rangkimg setiap faktor yang mempengaruhi kepuasan 

karier dengan menghitung total skor setiap faktor berdasarkan 
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persepsi dari seluruh pejabat struktural dan pejabat hngsional 

yang d i j a d i i  sampel. 

2) Membuat tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi 

Rank Spearman. 

3) Menghitung nilai koefisien korelasi dengan menggunakan rumus 

tersebut di atas. 

4) Membandiigkan nilai koefisien dengan nilai Rho dalam tabel 

untuk mengetahui apakah ada kesesuaian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat kepuasan karier antara pejabat 

struktural dengan pejabat fungsional. 

5) Membuat kesimpulan menerima atau menolak hipotesis dengan 

ketentuan HO diterima jika nil& rho hitung lebii kecil dari rho 

tabel dan HO ditolak jika nilai rho hitung lebii besar atau sama 

dengan rho tabel. 

G.  Definisi Variabel 

Sebagaimana diiemukakan pada huruf E bahwa yang menjadi 

variabel bebas adalah faktor-faktor pekerjaan dengan subvariabel sebagai 

berikut : 

1. Sifat pekerjaan, adalah segala ha1 yang berkaitan dengan 

karakteristik pekerjaan dan kondiii kerja yang meliputi antara lain: 

a. Kebebasan dalam bertindak maksudnya adalah karyawan 

mempunyai kebebasan (otonomi) dalam menggunakan 

keterampilan dan kemampuan mereka, mengatur waktu (jadwal) 
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kerja sesuai dengan kebutuhan wexi rime), mengeluarkan ide atau , 

pendapat, serta tidak terlalu diitur sarnpai pada hal-ha1 yang kecil. 

b. Variasi pekerjaan maksudnya adalah terdapat bermacam-macam 

jenis dan karakteristik pekerjaan yang dilakukan atau pekerjaan 

yang dilakukan tidak monoton, sehingga dapat menirnbulkan 

kebosanan. Pekerjaan yang secara fisik menantang lebih banyak 

disukai oleh para karyawan. 

c. Wewenang adalah kekuasaan formal yang d i i  oleh seseorang 

karena posisi yang ia pegang dalam organisasi, baik wewenang 

yang melekat pada posisi jabatannya rnaupun wewenang yang 

dilirnpahkan atau didelegasikan oleh atasannya. 

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan suatu 

tugas sesuai dengan ketentuan. 

d. Umpan balk dari hasil pekerjaan adalah adanya respon baik 

positif maupun negatif dari para pengguna (user) hail  pekerjaan 

karyawan. 

e. Karakteristik organisasi yaitu status atau kedudukan organisasi 

serta besaran struktur organisasi. 

2. Penghasiian, yaitu seluruh penghasii yang diterima oleh pegawai 

(take home pay) sebagai imbalan dari hasii pekerjaannya yang 

meliputi : 

a. Gaji yaitu gaji yang diterima setiap bulan. 
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b. Tunjangan jabatan yaitu tunjangan yang diberikan kepada pejabat 

stmktural dan pejabat fungsional yang tercantum dalam daftar 

gaji. 

c. Uang kesejahteraan yaitu uang yang diterima setiap bulan oleh 

seluruh pegawai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk 

meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya. Untuk 

unit-unit tertentu uang kesejahteraan diberikan dalam bentuk 

tunjangan khusus sesuai dengan sifat dan karakteristik 

pekerjaannya. 

d. Honorium atau insentwuang lelah adalah uang yang diterima oleh 

para pegawai yang bersifat insidentil sebagai imbalan atas 

keterlibatannya atau keikutsertaannya dalam pekerjaanlproyek 

tertentu. 

3. Kesempatan berkembanglmaju atau promosi maksudnya adalah 

kesempatan yang diberikan kepada pegawai untuk majuhrkembang 

di dalam kariernya meliputi : 

a. Kenaikan pangkat yaitu pembahan pangkat atau golongan ke 

jenjang pangkat yang lebii tinggi. 

b. Kenaikan jabatan yaitu peningkatan jabatan ke jenjang atau 

eselon yang lebii tinggi. 

c. Rotasi jabatan atau mutasi pekejaan adalah perpindahan 

seseorang pegawai dari suatu jabatan ke jabatan yang lain 

(umumnya yang setingkat) atau perpindahan dari satu jenis 

pekerjaan ke jenis peke rjaan yang 
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d.Kesempatan mengikuti pendidiian dan pelatihan yaitu 

kesempatan yang dibedcc kepada pegawai untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan baik pendidih formal maupun 

pelatihan yang diielenggarakan oleh lembaga- lembaga 

pendidikan dan pelatihan guna menambah pengetahuan dan 

keterampilan. 

4. Perhatian pimpinan yaitu perlakuan dan penghargaan yang diberikan 

oleh pimpinan terhadap pegawai atau pejabat baik secara institusional 

maupun secara personal yang meliputi antara lain : 

a. Dilibatkan dalarn pengambiian keputusan. 

b. Penilaian prestasi kerja yaitu penilaian dari pimpinan atas prestasi 

kerja para pejabat baii melalui penilaian secara langsung maupun 

penilaian melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 

dan atau penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional. 

c. Fasilitas yang diberikan kepada pejabat sesuai dengan klasifikasi 

jabatannya yang antara lain meliputi : 

- ruangan kerja 

- kendaraan dinas 

- peralatan kerja seperti telepon, m e j h s i  kerja, mejakursi 

tamu, 

dan peralatan lainnya. 

5. Hubungan dengan rekan sekerja yaitu interaksi sosial antar sesama 

pegawai dan sesama pejabat serta antara pejabat dengan bawahannya. 
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BAB IV 

PROFIL KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK 

PROPINSI DKI JAKARTA 

A. Sejarah Pembentukan 

Sejarah pembentukan Kantor Pengoiahan Data Elektronik dimulai pada 

tahun 1970 yang diiwali dengan adanya keinginan dari pimpinan Pemerintah 

DKI Jakarta pada waktu itu untuk mengadakan otomatisasi administrasi 

pemerintahan di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. Keinginan itu 

diwujudkan dengan dibentuknya Proyek Pusat Komputer DKI ~akarta'den~an 

Keputusan Gubemur Nomor DC-13/6/36/70 tanggal 12 Desember 1970 

tentang Pembentukan Proyek Computer Centre DKI Jakarta. Sebagai 

pelaksana dari kegiatan proyek tersebut dibentuk Panitia Pelaksana Computer 

Centre dengan Keputusan Gubernur Nomor 13/6/37/70 tanggal 7 Januari 1970 

tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Computer Centre DKI Jakarta. 

Untuk merealisasiian pelaksanaan proyek Computer Centre maka pada 

bulan November 1973 didatangkan instalasi peralatan komputer dari Amerika 

Serikat sebagai perangkat keras yang pertama yaitu IBM ~1370-135 dengan 

memory 96 Kbyte dan ditempatkan di Gedung Planetarium Jalan C i  Raya 

Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun 1974 instalasi perangkat keras komputer 

tersebut dipindahkan ke Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 

Jakarta Pusat menempati gedung Blok G lantai 3. 

Pada tahun 1974 Proyek Pusat Komputer DKI Jakarta ditingkatkari 

statusnya menjadi salah satu unit organisasi di lingkungan Pemefmtah DKI 
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Jakarta dan namanya diubah menjadi Badan Pusat Pengolahan Data Elektronik 

DKI Jakarta dengan keputusan Gubernur Nomor B.11-36281d6174 tanggal 31 

Juli 1974 tentang pembentukan Badan Pusat Pengolahan Data Elektronik 

(BPPDE) DKI Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1987, Pusat pengoladan Data 

Elektronik (BPPDE) DKI Jakarta namanya diubah menjadi Kantor 

Pengolahan Data Elektronik (KPDE) b e r k k a n  Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 1987 tentang Pembentukan Organisasii dan Tata Keja Kantor 

Pengolahan Data Elektronik Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempakan unsw pelaksana 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah 

Daerah dan Whyah masuk ke dalam kelompok Unit Pelaksana Daerah 

(UF'D). Namun sesuai dengan Peraturah Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Kantor Pengolahan Data 

Elektronik dimasukkan ke dalam kelompok Lembaga Teknis Daerah dengan 

kedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerab. Kantor Pengolahan 

Data Elektronik Prophi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan 

pengolahan data dan informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Gubernur. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Pengolahan Data 

Elektronik mempunyai fungsi: 
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a. penpunan rencana, penganalisaan, perancangan, pembuatan, 

p e m e w  pengembangan sistem informasi dan sistem aplikasi serta 

pembuatan dan pengembangan program komputer; 

b. pengembangan standard dan metode sistem perangkat lunak, kepustakaan 

file, data base dan komunikasi data serta penerapan teknologi komputer; 

c. pengendalian m s  data masukan dan keluaran, perekaman, pengendakn,' 

pengoperasian komputer dan penyimpanan file data, penyediaan dan 

perawatan perangkat keras dan komunikasi dan serta pengamanan 

perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; 

d. koodkmii bimb'igan dan pengendalian kegiatan pengolahan data dan 

informasi serta penyed i i  pelayanan data serta informasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah dan pihak lain yang membutuhkan, 

e. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan 

data dan i n f o m i  secara elektronik, 

f. pengelolaan urusan tata usaha. 

C. Susunan Organisasi 

Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik saat ini diatur berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Susunan 

organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari: 

1. Kepala Kantor 

2. Bagian Tata Usaha, terdii dari: 

a. Subbagian Kepegawaian 
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b. Subbagii Keuangan 

c. Subbagian Umum 

3. Bidang Sitem Informasi Manajemen, terdiri dari: 

a. Seksi Sistem Informasi Manajemen I 

b. Seksi Sistem Informasi Manajemen I1 

4. Bidang Sistem Apiikasi, terdm dark 

a. Seksi Analisa dan Penyusunan Sistem 

b. Seksi Pemeliiaraan Sistem 

c. Seksi Sistem Pelayanan Masyarakat 

5. Bidang Dukungan Teknis, t e r d i  dari: 

a. Seksi Standar, Metoda, dan Perangkat Lunak 

b. Seksi Data Base dan Komunikasi Data 

c. Seksi Penerapan Teknologi Komputer 

d. Seksi Penyusunan dan Pengembangan Program 

6. Bidang Produksi, terdiri dari: 

a. Seksi Pengendalian Data 

b. Seleksi Operasi dan Peralatan Komputer 

7. Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya, terdiri dari: 

a. Kepala KPDE Kotamadya 

b. Subbagian Tata Usaha 
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Ir 6 : Bagan Struktur Organisasi KPDE 
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D. KegiataniPelayanan KPDE 

1. Vii, Misii dan Strategi 

V i i  Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah "menjadi unit yang 

dapat memberikan layanan terbaik di bidang teknologi informas?' 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Pengolahan Data Elektronik 

mempunyai misi sebagai berikut : 

a Memberikan layanan terbaik kepada unit-unit organisasi untuk 

meningkatkan pelayanan masyarakat, penerimaan Daerah, dan 

administrasi. 

b. Membetikan layanan datdiormasi yang terbaik bagi pimpinan. 

c. Menciptakan citra yang baik. 

Strategi yang digunakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik guna 

mencapai visi dan mismya adalah : 

a. Meningkatkan hubungan kerja dengan unit-unit dalam 

pembangdpengembangan system i n f o m i .  

b. Meningkatkan kualitas sumber daya rnanusia dalam mengelola 

teknologi informasi. 

2. Jenis Kegiatan IPelayanan 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kegiatan Kantor Pengolahan 

Data Elektronik adalah membantu p i m p i i  dan unit-unit organisasi di 

lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan instansi lain di luar 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam pembangunau dan pengembangan 

sistem informasi dan program komputerisasi serta pengolahan dan 

penyajian datdiormasi yang dibutuhkan dalam pengambiian keputLan. 
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Jenis kegiatan yang dilakukan serta pelayanan yang diberikan oleh 

Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan sistem aplikasi konvensiond yang rneliputi: 

1) Sistem Komputerisasi 

2) Sistem Informasi 

3) Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

b. Penyusdpengembangan sitem aplikasi dalam elektronik business 

yang meliputi: 

1) Internet, rneliputi antara b. 

- WebsitelHome Page 

- E-Mail 

- E-Government 

- Promosi 

2) Internet, meliputi antara lain 

- Website lokal 

- E-Mail antar pimpinan dan Unit. 

3) Extranet. 

c. Pelatihan untuk penerapan sistem. 

d. Penyiapan bahan dan peralatan untuk ekspose bagi pimpinan. 

e. Perekaman data dalam media komputer 

f. Perbailcan dan perawatan komputerlpc 

g. Pembinaan dan pemberii konsultasi di bidang teknologi informasi 

h. Telematika. 
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Sampai saat ini hampir seluruh unit organisasi di lingkungan 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memanhtkan jasa Kantor Pengolahan 

Data Elektronik dalarn pembangunan dan pengembangan informasi 

manajemen serta program komputerisasi pelaksanaan kegiatan dan 

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Kantor Pengolahan Data 

Elektronik juga d i i t k a n  oleh instansi lain di luar Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta serta perusahaan-perusaahan dalam pembangunau 

dan pengembangan sistem infonnasi serta sistern komputerisasi kegiatan 

dan pelayanan. Daftar instansi-instansi/penwhaan di luar Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Kantor Pengolahan Data 

Elektronik dalam pembangunan sistem informasi dan program aplikasi 

komputer dapat dilihat pada lampiran 1. 

E. Sarana Prasarana 

Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Kantor Pengolahan Data 

Elektronik untuk menunjang pelaksanaan tugas pembangunan dan 

pengembangan sistem infonnasi serta kegiatan komputerisasi di lingkungan . , 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ad& berupa perangkat keras (hardware), 

perangkat lunak (software), dan pmarana pendukung lainuya. Perangkat keras 

(hardware) yang dipergunakan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik sejak 

tahun 1973 adalah seperti tercantum &lam lampiran 2. Perangkat lunak 

(Software) yang digunakan untuk m e n g a k t i  perangkat keras (hardware) 

tersebut di atas tercantum dalam lampiran 3. 

Selain itu untuk menunjang pengoperasian perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software) dalam implementasi komputerisasi di Kantor 
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Pengolahan Data Elektronik, digunakan sarana dan prasarana pendukung 

bempa alat komunikasii alat penggerak list& alat pendingin, serta sarana dan 

prasarana lainnya 

F. Sumber Daya Manusia 

Swnber daya manusia merupakan unsw yang paling dominan dalani 

kehidupan organisasi,karena organisasi pada dasarnya adalah tata hubungan 

antara orang-orang yang memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan 

adanya pembagian tugas dan tanggung jawab (Gaus dalam Sanvoto, 1986). 

Demikian pula halnya dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik, unsur 

manusia atau sumber daya manusia I n e ~ p a k a ~  salah satu murikomponen 

yang paling peding dan paling berperan dalam pelaksanaan tugas dan 

hgsinya di samping unsurikornppnen lain seperti perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), data base, jaringan komunikasi, 

prosedur kerja, anggaran, dan sarana pendukung. 

1. Jumlah Pegawai 

Pegawai Kantor Pengolahan Data Elektronik saat ini berjumlah 254 

orang yang diklasi6kasii menjadi 3 kelompok yaitu: 

a. Kelompok Teknis, yaitu kelompok pegawai yang mempunyai 

pengetahuan dan keablian di bidang komputerlpengolahan data 

elektronik mulai dari tingkat Personal Computer (PC), Mini Computer, 

sampai tingkat Mainfirame. 

Kelompok ini terdiri para pejabat strukural yang m e w a n i  bidang 

substansi teknis, para pejabat fungsional, serta staf teknis yang bukan 

pejabat fungsional. 
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b. Kelompok Semi Teknis, yaitu kelompok pegawai yang mempunyai 

pengetahuan dan keahlian sampai tingkat di bawah programmer dan 

&lam pelaksanaan tugasnya berada di antara teknis dan administratif. 

Keiompok ini terdiri dari Operator, Tenaga Perawatan (hardware, 

software, jaringan komunikasi, jaringan operasi), Data Entry, 

Pengendali Data, dan lain sejenisnya 

c. Kelompok Administratif, yaitu kelompok pegawai yang 

. . 
melaksanakan tugas-tugas adrmrustrasi yang menunjang/mendukung 

keberhasii tugas teknis dan semi teknis serta mempunyai 

kemampuan Personal Computer PC) sampai tingkat tertentu. 

Tabel 2 : Komposisi Pegawai KPDE Menurut Kelompok Keahlian. 

No 
I 

I1 

111 

Kelompok 
Teknis 
Pejabat Struktural 

Pejabat Fungsional 
clan Staf Teknis 

SemiTeknis 

AW~s t ra t i f  

J u m l a h  

JabatdPekerjaan 

1. Kepala Kantor 
2. Kepala Bidang 
3. Kepala KPDE Kodya 
4. Kcpal;~ Seksi 
1. Sistem Analis 
2. Sistem Programmer 
3. Programmer 

1. Operator 
2. Perawatan 

- Hardware - Software 
- Jaringan Komunikasi 
- Jariugan Operasi 

3. Data Entry, Pengendali 
Data 

1. Kabgg TU 
2. Kepala Subbagian 
3. Staf 

254 100% 

Jumlah 

1 
4 
5 
I I 
5 
4 

25 
55 

15 

10 
3 
2 
4 

110 

144 
1 
8 
46 

55 

% 

21,5% 

57% 

21,5% 
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Gambar 7 : Komposisi Pegawai KPDE menurut Kelompok Keahlian 

Pegawai Kantor Pengolahan Data Elektronik saat ini didominasi oleh 

pegawai berpendidiian SLTA yang bequmlah 172 orang 68%). Sedangkan 

yang berpendidikan Sarjana (S1 dan S2) berjumlah 59 orang (+ 23%). 

Gambaran jumlah Pegawai Kantor Pengolahan Data Elektronik menurut 

pendidih dan golongan seperti berikut: 

Tabel 3 : Jumlah Pegawai KPDE menurut Pendidikan dan Golongan 
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2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer 

Jabatan hgsional Pranata Komputer me~pakan  salah satu dari 76 

jenis jabatan hgsional yang sudah ditetapkan angka kreditnya Pranata 

Komputer ditetapkan menjadi jabatan fungsional berdasarkan Keputusan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomot 

25/MENPAN/1989 tanggal 6 April 1989. Tugas utama Pranata Komputer 

adalah membuat, merawat, dan mengembangkan sistem dan atau program 

pengolaban dahliiormasi dengan komputer. 

Jabatan hgsional Pranata Komputer terbagi kedalam jenjang 

jabatan sesuai dengan pangkatlgolongannya. Jenjang jabatan dan 

golonganlmang jabatan fungsional Pranata Komputer adalah sebagai 

berikut : 

a. Asisten Pranata Komputer Madya Gol. II / b 

b. Asiien Pranata Komputer Gol. I1 1 c 

c. Ajun Pranata Komputer Muda GoL I I I d  

d. Ajun Pranata Komputer Madya Gol. I W a  

e. Ajun Pranata Komputer Gol. 1111 b 

f. Ahli Pranata Komputer Pratama Gol. 1111 c 

g. Ahli Pranata Komputer Muda Gol. IIII d 

h. Ahli Pranata Komputer Madya Gol. N l a  

i. Ahli Pranata Komputer Utama Pratama Gol. IV 1 b 

j. Ahli Pranata Komputer Utama Muda Gol. IV 1 c 

k. Ahli Pranata Komputer Utama Madya Gol. IV 1 d 
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Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara tersebut, telah dibentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional 

Pranata Komputer Tingkat Propinsi DKI Jakarta dengan Keputusan 

Gubemur Propinsi DKI Jakarta Nomor 683 Tahun 1993 tanggal 13 Mei 

1993 yang kemudian diikuti dengan pembentukan T i  Teknis Penilai 

Angka Kredit Jabatan Pranata Komputer KPDE Propinsi DKI Jakarta 

dengan Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik ~Propinsi 

DKI Jakarta Nomor 69811997 tanggal 27 Agustus 1997. 

T i  Penilai Angka Kredit Jabatan Pranata Komputer rnempunyai tugas : 

a. memeriksa dan menilai bahan-bahan untuk penilaian angka kredit. 

b. mengusulkan penetapan angka kredit bagi pejabat fuugsional. 

Dalam rangka upaya p e m b ' i  jabatan fimgsional Pranata 

Komputer di lingkungan KPDE, dikeluatkan Keputusan Kepala Kantor 

Pengolahan Data Elektronik Propinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 1999 

tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Kantor 

Pengolahan Data Elektronik DKI Jakarta. Dalam keputusan tersebut diitur 

bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPDE yang tugas 

pokoknya membuat, merawat, dan mengembangkan sistem dan atau 

program, sistem operasi pengolahan data dengan komputer, serta 

membuat, merawat, dan mengembangkan intemetfintranet, diwajibkan 

untuk memangku jabatan fungsional Pranata Komputer sesuai dengan 

peraturan yang berlaku setelah terlebih dahulu diadakan tes penyaringan. 

Selanjutnya kepada pejabat Pranata Komputer yang tidak mampu 

menjalankan tugasnya sebagai pejabat fungsional F'canata Komputer dalam 
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arti tidak dapat memenuhi angka kredit minimal yang dipersyaratkan maka 

dialil~tugaskan ke jabatan lain atau dipindahkan ke bidang lain sesuai 

dengan kemampuan dan keahliiya. 

Di lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi DKI 
' 

Jakarta, Jabatan Fungsional Pranata Komputer diielompokkan atau dibagi 

menjadi 3 jenis jabatanlpekerjaan disesuaikan dengan sifat dan 

karakteristik pekerjaan serta tingkat keahliannya yaitu : 

a. S i e m  Analis 

b. Sistem Programmer 

c. Programmer. 

Seinhg dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi kerja 

jenis jabatan fungsional Pranata Komputer tersebut di atas k m g  

mendukung pengoperasian aplikasi teknologi informasi yang terus 
. . 

berkembang. Banyak kegiatan-kegiatan di bidang teknologi informasi 

yang tidak dapat dicover/di&anakan oleh tenaga teknis dalam lingkup 

ketiga jenis jabatan fungsional Pranata Komputer tersebut di atas. Oleh 

sebab itu untuk masa yang akan datang dan sekarang sudah mulai 

diterapkan di lingkungan KPDE, jabatan fimgsional Pranata Komputer 

dapat dikembangkan menjadi 9 jenis jabatan yaitu: 

a. System Analist & Design 

b. S o h a r e  Programmer 

c. Application Programmer 

d. Data Base System Administrator 

e. Web & Animasi Designer 
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f. Communication 62 Network 

g. Network Instalation Technician 

h. Hardware/Software Technician 

i. Operator. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

Seperti dikemukakan dalarn Bab 111, responden dalam penelitian ini 

sebanyak 43 orang pejabat di lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik 

Propinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 24 orang pejabat struktural 'dm 19 

orang pejabat fungsional dengan berbagai macam karakteristiknya. 

Sikap seseorang dalam memberikan jawaban atas pertanyah yang 

dituangkan dalam kuesioner sangat dipengaruhi oleh karakter orang tersebut, 

sedangkan karakter seseorang dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, 

pendidiian, status/pangkat/golongan, dan pengalaman yang bersangkutan. 

Berikut ini diijikan komposisi responden berdasarkan karakteristiknya. 

1. Jenis Kelamin 

Dari 43 orang responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 27 orang 

pria dan 16 orang wanita dengan rincian seperti tabel berikut. 

Tabel 4 : Komposisi Responden Menurut Jenis Kelamin 

No 

1 

2 

Jenis Kelamin 

Pria 

Wanita 

Jumlah 

Pejabat Struktural 

20 

4 

24 

Pejabat 
Fungsional 

7 

12 

Jumlah 

27 

16 

19 43 
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Dari data tersebut terliat bahwa jabatan struktural lebii banyak 

didominasi oleh kaum pria 20 orang (83%) sedangkan wanita hanya 4 

orang (17%). Sebaliknya untuk jabatan fungsional l e b i  didominasi oleh 

kaum wanita 12 orang (63%) sedangkan pria hanya 7 orang (34%). 

2. Usia Responden 

Usia responden yang menjadi sampel penelitian di kelompokkan 

menjadi 4 kelompok diiulai dari rata-rata usia terendah seorang pegawai 

yaitu 20 tahun sampai usia tertinggi di atas 50 tahun sampai dengan usia 

pensiun (56 tahun). Rincian pengelompokan usia responden adalah seperti 

tabel berikut. 

Tabel 5 : Komposisi Responden Menurut Usia 

Data terebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat 

struktwal yaitu 17 orang atau 71% sudah berusia di atas 40 tahun, 

sebaliknya sebagian besar yaitu 11 orang atau 58% pejabat fungsional 

berusia di bawah 40 tahun. Hal ini dapat terjadi karena batas pangkat 

minimal untuk pejabat struktural eselon terrendah yaitu eselon V adalah 

golongan IIIla, eselon IV adalah golongan IIIIc, dan untuk eselon 111 

adalah golongan IVIa, sedangkan pangkat terrendah untuk menduduki 

jabatan hngsional adalah golongan Illb. Kenaikan pangkatlgolongan ke 

jenjang pangkat setingkat lebii tinggi harus memiliki m a  kerja minimal 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

Usia 

20th-30th 

>30 th - 40 th 

>40 th - 50 th 

>50 th 

Jumlah 

Pejabat 
Struktural 

1 

6 

10 

7 

24 

Pejabat 
Fungsional 

3 

8 

3 

5 

Jumlah 

4 

14 

13 

12 

19 43 
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4 tahun pada pangkat asal. Bagi seorang yang ketika masuk menjadi 

pegawai dengan pendidikan SLTA, untuk mencapai pangkatl golongan 

IIIla hams ditempuh dalam waktu 16 tahun kalau yang bersangkutan tidak 

melanjutkan p e n d i d i i y a  ke jenjang S1. Sedangkan bagi, yang 

berpendidiian S1 langsung memperoleh pangkatlgolongan IWa. Dengan' 

demikian untuk sampai pada pangkatlgolongan yang dipersyaratkan untuk 

menduduki jabatan struktwal, rata-rata usia pegawai sudah mencapai usia 

di atas 40 tahun. 

2. Pendidikan Responden 

Para pejabat di lingkungan KPDE yang menjadi sampel penelitian 

hampir seluruhnya berpendidikan sarjana baik S1 maupun S2 yaitu 33 . 

orang (77%). Rincian data pendidikan responden adalah seperti berikut. 

Tabel 6 : Komposisi Responden Menurut Pendidiian 

2. PangkatIGolongan Responden 

Pangkatlgolongan responden sebagian besar (86%) adalah Golongan 

111 yang terbagi hampir secara merata pada Golongan III/a, IIIh, IIIIc, dan 

III/d, selebiiya adalah Golongan IV dan 11. Gambaran komposisi 

responden berdasarkan pangkatlgolongan adalah seperti tabel berikut. 

Jumla 
h 

6 

4 

30 

3 

43 

Pejabat 

Fungsional 

5 

2 

11 

1 

19 

Pejabat 
Struktural 

1 

2 

19 

2 

24 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pendidikan 

SMTA 

Sarjana Muda/Diploma 

Sarjana Strata 1 (Sl) 

Sarjana Strata 2 (S2) 

Jumlah 
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Tabel 7 : Komposisi Responden Menurut PangkatlGolongan 

3. Pengalaman Kerja Responden 

No 

1. 

2. 

3; 

4. 

5. 

6. 

7. 

Sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja lebii dari 20 

tahun, jumlahnya mencapai 20 orang atau 46,5% dari seluruh responden. 

Selebihnya 23 orang terbagi secara merata ke dalam 4 kelompok 

pengalaman kerja diiulai dari pegawai yang mempunyai pengalaman 

antara 5 tahun sampai 20 tahun sampai dengan pengalaman kerja lebii dari 
' 

30 tahun. Rincian pengalaman kerja responden seperti tabel berikut. 

Tabel 8 : Kompisisi Responden Menurut Pengalaman Kerja 

PangkatlGolongan. 

IVd 

Inla 

I I Ih  

IIIIc 

IIIld 

IVIa 

IVh 

Jumlah 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Jumlah 

1 

9 

13 

10 

5 

4 

1 

Pejabat 
Stmktural 

- 
1 

9 

6 

5 

2 

1 

43 

Pejabat 
Fungsional 

1 

8 

4 

4 
- 
2 
- 

24 

Pengalaman 
Kerja 

< 5 th 

5th-10th 

>loth-15th 

>I5 th- 20 th 

>20th-30th 

>30 th 

19 

Jumlah 

Pejabat Struktural 

- 
3 

4 

4 

13 
- 

24 

Pejabat 
Fungsional 

3 

6 

2 

1 

7 
- 

Jumlah 

3 

9 

6 

5 

20 

19 43 

http://www.mb.ipb.ac.id



Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pengalaman kerja sebagian 

besar pejabat struktural lebii lama dibandiigkan dengan pejabat 

fungsional. Hal ini terjadi karena untuk menduduki jabatan stmktwal 

seseorang pegawai hams mempunyai pengalaman kerja yang cukup. 

Karena sebagai seorang manajer seseorang hams mempunyai pengalaman 

yang memadai guna memimpin bawahannya. Selain itu untuk menduduki 

jabatan struktural pada setiap eselon hams memenuhi pangkat minimal, di 

mana untuk mencapai pangkat minimal tersebut diperlukan pengalaman 

kerja yang ditetapkan. 
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B. Tingkat Kepuasan Karier 

Penelitian mengenai tingkat kepuasan karier dilakukan terhadap 43 

responden yang terdiui dari 24 orang pejabat struktural dari berbagai tingkatan . 

dan 19 orang pejabat fungsional di lingkungan Kantor Pengolahan Data 

Elektronik Propinsi DKI Jakarta. Kepada responden d i i t a  untuk menjawab 

beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan faktor-faktor pekerjaan &engan 

memilih jawaban yang tersedia. Jumlah pertanyaan sebanyak 19 item untuk 5 

macam faktor pekerjaan yang mempengaruhi kepuasan karier, yaitu : 

1. Faktor S i t  Pekerjaan 5 pertanyaan 

2. Faktor Penghasilan 4 pertanyaan 

3. Faktor Kesempatan Berkembangtmaju (promosi) 4 pertanyaan 

4. Faktor Perhatian Pipinan 3 pertanyaan 

5. Faktor Hubungan dengan Rekan Seke rja 3 pertanyaan 

Jawaban berupa pendapat atau persepsi responden mengenai tingkat kepuasan 

dari setiap item pertanyaan. Dengan menggunakan skala likert jawaban 

mempunyai 5 gradasi dan masing-masing diberi skor, yaitu : 

1. Sangat puas skor 5 

2. Puas skor 4 

3. Cukup puas skor 3 

4. Kurang puas skor 2 

5. Tidak puas skor 1 
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Jawaban setiap responden atas 19 pertanyaan yang berkaitan dengan faktor 

pekerjaan yang mempengaruhi kepuasan karier secara lengkap dapat . & i t  

pada lampiran 1V A i~ntuk pejabal slruklural dan lanipirali IV 1% ulituk pcjabai 

fhgsional. 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis tingkat 

kepuasan karier para pejabat struktwal dan pejabat fhgsional serta untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan yang sigdikan mengenai kepuasan karier 

antara pejabat struktural dengan pejabat fhgsional, digunakan teknik analisis 

Median Test dengan Chi Kuadrat. 

Langkah-langkah yang d i iukan  untuk menganalisis tingkat kepuasan 

karier dengan menggunakan teknik analisis tersebut di atas adalah sebagai 

berikut. 

Langkah pertarna menghitung total skor jawaban masing-masing 

responden atas setiap faktor pekerjaan dengan menjumlahkan skor jawaban 

seluruh item pertanyaan. Sehingga diperoleh total skor jawaban setiap 

responden atas faktor-faktor peke rjaan yang mempengaruhi kepuasan ' karier. 

Secara rinci total skor jawaban setiap responden atas faktor-faktor peke rjaan 

untuk pejabat struktural dan untuk pejabat fungsional dapat & i t  pada tabel 

berikut. 
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Tabel 9 : Skor Tingkat Kepuasan Karier Pejabat Struktural Berdasarkan 
Faktor-Faktor Pekerjaan Yang Mempengaruhi Kepuasan Karier. 
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Tabel 10 : Skor Tigkat Kepuasan Karier Pejabat Fungsional Berdasarkan 
Faktor-Faktor Pekerjaan Yang Mempengaruhi Kepuasan Karier. 

Langkah kedua adalah menyusun total skor faktor kepuasan karier dari 

setiap responden untuk masing-masing kelompok jabatan yang diurutkan dari 

total skor yang paling kecil menuju yang paling besar. Hasil pengelompokkan 

tersebut dapat dil i i t  pada tabel berikut. 
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Tabel 11 : Total skor persepsi pejabat struktural dan pejabat 
fungsional mengenai fiktor pekerjaan. 

Langkah selanjutnya adalah menggabungkan skor kedua kelompok tersebut 

dan menyusun dari skor yang terkecil menuju skor yang terbesar. Urutan skor 

tersebut terlihat sebagai berikut : 

NO. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

TOTAL 
PEJABAT 

STRUKTURAL, 
38 
5 1 
51 
52 
52 
55 
55 
55 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
59 
59 
59 
59 
60 
61 
62 
62 
64 
69 

SKOR 
PEJABAT 

FUNGSIONAL 
34 
40 
45 
45 
48 
49 
49 
50 
5 1 
51 
52 
54 
54 
55 
56 
57 
59 
62 
63 
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Selanjutnya menentukan skor median (nilai tengah) dari urutan tersebut dan 

jatuh pada urutan ke 22 dengan nilai 55. 

Dari susunan tersebut dapat diietahui : 

Niai A = 16 Nilai C = 8 

N i B =  5 NiaiD = 14 

Langkah terakhir adalah memasukkan nilai-nilai tersebut di atas ke dalarn 

rumus dan hasilnya sebagai berikut. 

Nilai Chi kuadrat tabel dengan derajat kebebasan (dk) = 1 pada tarafnyata 5% 

(0,05) adalah 3,841. 

Kesimpulan HO ditolak karena nilai Chi kuadrat hitung (5,3897) lebii besar 

dari nilai Chi kuadrat tabel (3,841). Hal ini berarti terdapat perbedaan yang 

signman mengenai tingkat kepuasan karier antara pejabat stmktural dengan 

pejabat fungsional. 

Dari gambaran hasil analisis tersebut di atas terliat bahwa tingkat 

kepuasan karier pejabat struktural lebih tinggi dibandmgkan dengan pejabat 

fungsional. Hal ini terbukti dari hasil uji statistik yang membuktikan bahwa 

nilai chi kuadrat hitung lebii besar dari nilai chi kuadrat tabel. 

http://www.mb.ipb.ac.id



Gambaran ini menunjukkan bahwa pejabat fungsional merasa lebii puas 

terhadap kondiii dari faktor-faktor pekejaan yang mereka jalani dan mereka 

terima. Banyak faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan karier pejabat 

struktural lebii tinggi dibandingkan dengan pejabat fungsional. Hal h i  akan 

terungkap pada hasil analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan karier. 

C. Faktor Kepuasau Karier 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang kedua yaitu menganalisis. faktor- 

faktor pekejaan yang mempengaruhi kepuasan karier para pejabat struktural 

dan pejabat fungsional serta untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

persepsi mengenai faktor-faktor pekerjaan yang mempengaruhi kepuasan 

karier antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional, digunakan teknik 

analisis korelasi Rank Spearman. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk rnenganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan karier dengan menggunakan teknik analisii tersebut, 

di atas adalah sebagai berikut : 

1. Membuat rangking setiap faktor pekerjaan yang mempengaruhi kepuasan 

karier dengan menghitung total skor rata-rata setiap faktor pekerjaan 

berdasarkan persepsi dari seluruh responden baik pejabat struktural 

rnaupun pejabat fungsional. Data mengenai persepsi responden tersebut 

d i u k k a n  kedalam tabel Rangking Persepsi Pejabat mengenai faktor- 

faktor yang mempengaruhi kepuasan karier yang hasiiya seperti berikut. ' 
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Tabel 12 : Toral Skor Rata-Rata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Kepuasan Karier Berdasarkan Persepsi Pejabat Struktural. 
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Tabel 13 : Total Skor Rata-Rata Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Karier 
Berdasarkan Persepsi Pejabat Fungsional. 

Tabel 14 : Tabel Penolong Untuk Menghitung Korelasi Rank 
Spearman 
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2. Dari tabel-tabel tersebut di atas dapat diketahui nilai C bi2 = 2 di mana n = 

5 serta d i i u k k a n  ke dalam nunus clan hasiiya sebagai berikut : 

6.2 12 
p = 1 -  - = I - -  = 0,g 

5(25-1) 120 

Nilai rho tabel untuk n = 5 pada taraf nyata 5% adalah 1,000. 

Dengan demikian kesimpulannya adalah HO ditolak karena nilai rho hitung 

(0,9) lebih kecil dari nilai rho tabel (1,000). Ini berarti terdapat perbedaan 

persepsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kapuasan karier antara 

pejabat skuktural dengan pejabat fungsional. 

Dari hasid analisis tersebut di atas dapat diiimpulkan bahwa persepsi 

pejabat struktural dengan pejabat fungsional mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan karier tidak sama. Dari tabel 14 terlihat ada 3 faktor 

ditempatkan pada rangking yang sama baii oleh pejabat struktural maupun' 

pejabat hgsional. Tetapi 2 faktor lainnya yaitu faktor penghasilan dan faktor 

perhatian pimpinan memperoleh rangkiig yang berbeda di antara pejabat 

struktural dengan pejabat fungsional. 

Untuk menganalisii faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karier, 

terlebii dahulu didakukan pengelompokan skor untuk setiap tingkat kepuasan 

pada setiap faktor. Pengelompokan dilakukan dengan cara rnenghitung skor 

maksirnal yang mungkin diperoleh setiap faktor d i i g i  skor minimal dibagi 

dengan jumlah tingkatan kepuasan, sehingga diperoleh nilai interval untuk 

setiap range. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut di 

atas, diperoleh gambaran mengenai kisaran/range skor setiap tingkat kepuasan 
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untuk setiap faktor, baik menurut persepsi pejabat struktural maupun pejabat 

fungsional sebagai berikut. 

Tabel 15 : Kisaran Skor Tigkat Kepuasan Setiap Faktor Pekerjaan 
Berdasarkan Persepsi Pejabat Struktural. 

Tabel 16 : Kisaran Skor Tigkat Kepuasan Setiap Faktor Pekerjaan 
Berdasarkan Persepsi Pejabat Fungsional. 

Penjelasan secara rinci mengenai persepsi pejabat terhadap masing-masing 

faMor kepuasan karier adalah sebagai berikut. 

1. Faktor Sifat Pekerjaan 

Dari tabel 15-16 terlihat dengan jelas bahwa *or sifat pekerjaan " 

memperoleh skor 409 menurut persepsi pejabat struktural dan menempati 
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range 408 - 504 yang berarti memuaskan. Sedangkan menurut persepsi 

pejabat fungsional faktor ini memperoleh skor 278 dan menempati range 

247 - 323 yang berarti cukup memuaskan. Terjadi ketidaksarnaan persepsi 

antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional mengenai faktor sifat 

pekerjaan. Namun demikian secara umum faktor ini merupakan faktor 

yang memuaskan atau mereka mendapat kepuasan dari pekerjaan mereka. 

Aspek-aspek sifat pekerjaan yang mempengaruhi kepuasan karier mereka 

adalah : 

a. Adanya kebebasan dalam mengatur pelaksanaan pekerjaan, mengatur 

waktu kerja, menggunakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, atau 

memanfaatkan tenaga (bawahan) yang diperlukan, serta bebas 

mengeluarkan ide atau pendapat guna pengembangankesempumaan 

pekerjaan. Para rnanajer memegang tanggung jawab akhir' dalam 

perencanaan dan pengendalian, sementara para karyawan d i i i k a n  

untuk melaksanakan peke jaan tersebut. Tidak ada alasan bahwa para 

karyawan tidak boleh memiliki beberapa tanggung jawab untuk 

merencanakan dengan tepat bagaimana dan kapan pekerjaan tersebut 

hams diiakukan sepanjang pelaksanaannya berada di dalam petunjuk 

yang telah ditetapkan manajemen (Mill dalam T i p e ,  1992) 

b. Pekerjaan mereka tidak monoton dalarn arti ada variasi dalam 

pekerjaan. Hampir setiap hari mereka menghadapi pekerjaan yang 

berbeda dan penuh tantangan berupa pemecahan masalah di bidang 

teknologi i n f o m i .  Hal ini bii d i i u m i  karena tugas KPDE adalah 
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melayani semua unit organisasi di liigkungan Pemerintah Propinsi 

DKI Jakarta di dalam pembangunan sistem informasi dengan berbagai 

macam karakteristik dan permasalahannya. 

c. Adanya wewenang dan tanggung jawab yang cukup luas yang 

diberikan oleh pimpinan di dalam melaksanakan pekerjaan serta 

mengambii suatu keputusan. Bila karyawan diberi tanggung jawab 

dalam perencanaan clan pelaksanaan pekerjaan, mereka merasa lebih 

bertanggung jawab atas hasilnya. Para karyawan harus mempunyai 

ketiga tahap rnanajemen pekerjaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian, (Mill dalam T i ,  1992) 

d. Adanya umpan balk feed back) yang diperoleh dari pelaksanaan 

pekerjaan berupa penilaian atau tanggapan baik dari pimpinan, 

bawahan, dan teman sejawat maupun dari unit-unit seabagai partner 

kerja mereka. Respon yang positif dari setiap hasii kerja merupakan 

suatu ha1 yang memuaskan. 

e. Bentuk dan kedudukan organisasi tempat mereka bekerja yang 

memungkinkan mereka memperoleh peluang untuk mengembangkan 

karier serta kesempatan untuk melakukan interaksi dalam hubungan 

dengan unit organisasi lain. 

Narnun demikian ada beberapa pejabat yang merasa tidak puas 

terhadap sifat pekerjaannya, dengan alasan di wilayah infrastruktur belurn 

ada, feedback dari pimpinan diiasakan tidak objektf dan yang diilai atau 

ditanggapi hanya yang jelek saja. Selaii itu dari aspek karakteristik 
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organisasi mereka mengatakan bahwa KPDE kurang diperhatikan oleh 

pimpinan Pemerintah Daerah serta struktur KPDE tidak sesuai dengan 

teknologi i n f o m i .  Oleh sebab itu mereka menyarankan agar organisasi 

KPDE perlu ditingkatkan yang sesuai dengan beban kerja dan kewenangan 

serta tanggung jawabnya serta perlunya diprogramkan sosialisasi terhadap 

teknologi informasi. 

2. Faktor Penghasilan 

Faktor ini mendapat nilai 209 menurut persepsi rata-rata pejabat struktural 

dan berada pada range 172,8 - 249,6 berarti mereka merasa kurang puas 

terhadap penghasii yang mereka terima. Demikian pula halnya dengan 

rata-rata pejabat fungsional. Skor yang diperoleh faktor penghasilan 

menurut persepsi pejabat fungsional adalah 171 dan berada pada range 

136,s - 197,6 yang berarti kurang puas. 

Ungkapan kekurangpuasan para pejabat tersebut dilakukan ,dengan 

memberikan nilai terrendah pada setiap unsur penghasilan yang tertuang 

dalam setiap pertanyaan. Beberapa diantara responden memberikan nilai 

cukup tinggi, tetapi sebagian besar mengemukakan rasa kekurang- 

puasannya dengan berbagai alasan. Sebagian pejabat stuktural (7 orang) 

tidak puas pada aspek uang kesejahteraan atau insentif yang biasa diterima 

setiap bulan, karena mereka hanya menerima tunjangan khusus selain 

tunjangan jabatan. Padahal untuk pejabat fungsional selain tunjangan 

khusus, mereka juga menerima tunjangan kelangkaan. Alasan yang 
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diemukakan oleh para pejabat struktural atas ketidakpuasan mereka 

adalah antara lain: 

a. Besamya tunjangan khusus tidak memenuhi kesejahteraan minimum. 

b. Adanya otonomi Daerah mengakibatkan penerimaan APRD 

meningkat, oleh sebab itu uang kesejahteraan juga harus ditambah 

untuk mengimbangi kebutuhan minimal. 

c. Besamya tunjangan sama rata untuk semua pegawai tanpa 

membedakan sifat peke jaan. 

d. Pemberian tunjangan belum memperhitungkan sifat pekerjaan dan 

beban ke ja. 

Selain itu sebagian pejabat struktural (6 orang) juga merasa tidak puas 

terhadap uang honorarium atau uang lelah atas keterlibatanlkeikutsertaan 

mereka dalam setiap pekerjaan atau proyek. Alasan-alasan yang mereka 

kemukakan antara lain: 

a. Pemberian honorariumluang lelah kurang mencerminkan rasa k e a d i i  

karena kurang memperhitungkan tingkat partisipasi dalam peke rjaan. 

b. Adanya pemotongan yang tidak jelas dan tidak merata. 

c. Besamya tidak proporsional dengan beban kerja yang dilakukan. 

Demikian pula halnya dengan pejabat hgsional, rata-rata' pejabat 

fimgsional merasa kurang puas terhadap faktor penghasiian. Sebagian dari 

mereka (5 orang) merasa tidak puas terhadap aspek gaji yang, mereka 

terima setiap bulan. Alasan yang mereka kemukakan antara lam: 
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a. Besarnya gaji tidak memenuhi kebutuhan minimum. 

b. Karena pengetahuan teknologi informasi platform mainframe sekarang 

langka, sehingga kesempatan mencari kerja di luar mudah, mencari 

tenaga sulit. 

c. Penyesuaian laju idasi  kerja dengan kebutuhan m i n i m  keluarga 

masih agak berbeda jauh. 

Garnbaran hi menunjukkan bahwa rata-rata pejabat di lig'kungan. 

Kantor Pengolahan Data Elektronik merasa kurang puas terhadap 

penghasilan yang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka. Rata-rata 

responden mengatakan bahwa penghasilan mereka tidak sepadan dengan 

keahlii mereka. Kondisi ini dapat d i l u m i  karena jika dibandiigkan 

dengan perusahaan swasta yang memberikan gaji yang cukup besar kepada 

pegawainya, penghasilan yang mereka dapatkan dari Pemerintah Propinsi 

DKI Jakarta tidak memadai. Selain itu sebagian responden memberikan 

alasan bahwa penghasilannya baik berupa gaji, tunjangan jabatan, insentif 

atau uang kesejahteraan, honorarium maupun penghasiian lainnya tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu rata-rata 

mereka mengusulkan agar standar gaji mereka d i a n  dan kepada 

mereka diberikan tunjangan keahlian atau tunjangan kelangkaan yang 

besarnya diesuaikan dengan tingkat keahlian mereka. 
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3. Faktor Kesempatan BerkembangIMaju atau Promosi 

Faktor ini memperoleh nilai 286 untuk pejabat struktural dan berada pada 

range 249,6 - 326,4, serta 201 menurut persepsi pejabat hgsional dan 

berada pada range 197,6 - 258,4. Skor dan nilai tersebut di atas semuanya 

berada tingkat cukup puas baik untuk pejabat struktural maupun pejabat 

hgsional. Ini berarti bahwa rata-rata responden merasa cukup puas 

terhadap faktor kesempatan berkembanglmaju atau promosi yang mereka 

dapatkan dari pimpinan Yang tennasuk dalarn &tor kesempatan 

berkembang atau promosi adalah : 

a. kesempatan untuk memperoleh kenaikan pangkat sebenamya tidak 
. . 

banyak hambatan yang berarti dalam proses kenaikan pangkat 

sepanjang semua persyaratannya dapat dipenuhi. Tetapi beberapa 

pejabat stmktural yang merasa tidak puas terhadap sistem kenaikan 

pangkat, karena tidak berjalan secara otomatis. Setiap akan naik 

pangkat harus diiepotkan dengan kelengkapan administrasi/fotocopy. 

b. kesempatan untuk kenaikan atau promosi jabatan kejenjang yang lebii 

tinggi baik untuk pejabat struktural maupun pejabat hgsional cukup 

terbuka luas. Namun demikian ada beberapa pejabat struktural dan 

pejabat fbngsional yang merasa tidak puas terhadap sistem dan 

pelaksanaan promosi jabatan dengan alasan sebagai berikut: 

1) Secara umum sistem kenaikan pangkattpromosi tidak cocok 

dengan sifat pekerjaan teknis yang sarat dengan tingkat 

profesionalisme. 
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2) Masii ada kesan mash langkanya promosi jabatan, sehingga yang 

terlihat pejabat lama yang bertahan dan perputarannya kesannya 

monoton. 

3) Pipinan tidak objektii cenderung "like and dislike". 

4) Kurang memperhitungkan kemampuan pegawai, karena masih 

menganut sistem senioritas. 

c. rotasi atau mutasi jabatan di lingkungan Kantor Pengolahan Data 

Elektronik nampaknya belum be rjalan dengan baik dan teratur baik di 

antara pejabat setingkat maupun antar wiayah kerja. Rotasi jabatan 

d i i s u d k a n  agar terjadi penyegaran di antara pemegang jabatan guna 

mengurangi kejenuhan serta menumbuhkan motivasi-motivasi baru 

dari para pejabat yang b'ianya muncul pada tempat dan suasana yang 

baru. Tetapi masih ada beberapa (3 orang) pejabat struktural dan 

pejabat fimgsional yang tidak puas dengan sistem dan pelaksanaan 

rotasi jabatan di KPDE. Alasan yang dikemukakan antara lain: 

1) Rotasi jabatan dan mutasi tidak berjalan sebagaimana seharusnya, 

jabatan Kepala Kantor hams orang teknis, justru yang penting 

penguasaan manajerial skill. 

2) Belum diterapkan sistem rotasi jabatan, yang ada sekarang rotasi 

jabatan sangat langka bahkan ada kesan "one man for all". 

d. kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pendidiian 

dan pelatihan k e d i i  maupun p e n d i d i i  formal untuk melanjutkan 

ke ieniane lebii tingei belum diiakukan secara terbuka dan merata 
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pada semua pegawai. P e n d i d i i  dan pelatihan amat penting dan amat 

dibutuhkan oleh para pegawai guna meningkatkan pengetah& dan 

kemampuan, terutama bagi para pejabat di lingkungan KPDE yang 

bertugas di bidang teknologi informasi. Namun demikian masih ada 3 

orang pejabat struktural dan pejabat fungsional yang merasa tidak puas 

terhadap kesempatan mengikuti diklat dengan alasan sebagai berikut: 

1) Pengajuan pcserta diklat masih berorientasi ke PusatIPropinsi tanpa 

koordinasi. 

2) Faktor senioritas dan "lie and dislike" masih diterapkan. 

3) Belum meratanya kesempatan untuk memperoleh diilat. 

4. Faktor Perhatian Pimpinan 

Faktor perhatian pimpinan nampaknya cukup mendapat apresiasi yang 

menggembiiakan dari para responden baik para pejabat struktural maupun 

pejabat fungsional. Mereka mereasa cukup puas terhadap perhatian yang 

diberikan oleh pimpinan kepada mereka. Hal ini terbukti dari perolehan 

skor untuk rata-rata pejabat struktural adalah 218 dan berada pada range 

187,2 - 244,8, sedangkan untuk pejabat fungsional adalah 152 dan berada 

pada range 148,2 - 193,8. 

Narnpaknya terjadi kesamaan persepsi antara pejabat struktural dengan 

pejabat fungsional terhadap faktor perhatian pimpinan, tetapi tingkat 

kepuasannya tidak sama. Para pejabat struktural tingkat kepuasannya lebii 
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tinggi daripada pejabat fimgsional, karena rata-rata pejabat struktural 

memberikan skor lebih besar yaitu 72,65 : 24 = 3,03 dibandingkan dengan 

pejabat fungsional yang rata-rata skornya adalah 50,68 : 19 = 2,67. 

Secara empirik dapat dibuktikan bahwa perhatian pimpinan kepada 

pejabat struktural ternyata lebii besar ketimbang pejabat fimgsional. 

Perhatian pimpinan kepada pejabat s W u r a l  diberikan dalam bentuk 

penghargaan dan fasilitas berupa materil antara lain ruangan kerja yang 

cukup luas dan representatif untuk eselon tertentu, kendaraan dinas 

berikut sopir pesawat telepon, nunah d i ,  demikian pula penghargaan 

&lam bentuk moral berupa penghormatan, tatal tempat dalam acara-acara 

keprotokolan. Belum lagi kewenangan komando relatif lebii besar 

diberikan kepada pejabat struktural. Narnun ha1 itu belum cukup 

memuaskan para pejabat baik struktural maupun fungsional. 

Beberapa responden merasa tidak puas terhadap sistem penilaian 

pekerjaan, karena penilaian pekerjaan untuk pejabat struktural secara 

formal hanya diakukan melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. 

@P3) yang standar penilaiannya kurang begitu jelas dan tidak 

mencerminkan prestasi yang sebenamya, sementara untuk pejabat 

fungsional diakukan melalui penilaian angka kredit terhadap setiap aspek 

pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat fimgsional dengan kriteria penilaian 

yang cukup ketat. 

http://www.mb.ipb.ac.id



5. Faktor Hubungan Dengan Rekan Sekerja 

Faktor hubungan dengan rekan sekeqa n~endapat tempat yang cukup 

memuaskan, baii menurut persepsi pejabat struktural maupun pejabat 

fimgsional. Para pejabat struktural memberikan nilai 242 pada faktor ini 

dan masuk dalam range 187,2 - 244,8, sedangkan para pejabat fungsional 

memberikan nilai 172 dan masuk dalam range 148,2 - 193,s. Ini berarti 

secara umum mereka merasa cukup puas berhubungan dengan rekan 

seke j a  mereka, dengan atasan, bawahan, maupun dengan sesama'pejabat 

fungsional. Nampaknya berhubungan dan bergaul dengan sesama ternan 

dalam pekejaan lebii memuaskan mereka ketimbang faktor yang lainnya. 

Karena dengan teman mereka bisa salig bertukar pikiran, bercanda, 

bahkan mencurahkan isi hati. Dengan teman mereka bisa saling berdiskusi 

untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. 

D. Pilihan Karier 

Tujuan penelitian yang ketiga adalah menganalisis kecenderungan pilihan 

karena para pejabat struktural dan pejabat fimgsional. Untuk itu kepada para 

responden d i i t a  untuk menentukan pilihan kariernya dengan cara mengisi 

pilihan jawaban yang tersedii apakah memilih jabatan struktural atau jabatan 

hngsional sebagai p i l i i  kariernya. Sehii itu kepada responden juga 

d i i t a  tanggapannya apakah jabatan yang dipegangnya sekarang sesuai 

dengan pilihan kariernya atau tidak sesuai atau tidak tahu. 

Dari jawaban kuesioner yang masuk diperoleh gambaran mengenai p i l i i  

karier sebagai berikut : 

http://www.mb.ipb.ac.id



Tabel 17 : Pilihan Karier Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional 

Struktural 

1 .  Sebagian besar responden yaitu 25 orang atau 58% dari 43 orang 

menyatakan bahwa jabatan yang dipegangnya sekarang sesuai dengan 

p i l i  kariernya. Mereka adalah 16 orang (67,66%) dari 24 orang pejabat 

struktural yang memilih jabatan struktural sebagai pilhannya dan 9 orang 
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(47%) dari 19 orang pejabat fungsional me& jabatan fungsional 

sebagai pilihan kariernya. 

Gambaran ini menunjukkan bahwa sebagian pejabat baik struktural 

maupun fungsional di lingkungan KPDE berkiprah pada jalur karier yang 

dipilihnya. Dengan demikii d i iapkan  mereka dapat bekerja dengan 

baik dan dapat mengembangkan kemampuannya baii manajerial maupun 

profesional. 

2. Sebagii kecil responden yaitu 4 orang (16,67%) dari 24 orang pejabat 

struktural dan 4 orang (21%) dari 19 orang pejabat fungsional menyatakan 

bahwa jabatan yang dipegangnya sekarang tidak sesuai dengan pilihan 

kariemya. Mereka menentukan p i l i  sebaliiya yaitu bagi pejabat 

struktural memilih jabatan fungsional dan bagi pejabat fungsional memilih 

jabatan struktural. 

Ada beberapa kemungki i  alasan mereka menentukan pilihan seperti itu 

antara lam. 

a. Bagi pejabat struktural yang memilih jabatan fungsional sebagai 

tujuan kariernya alasannya mungkin sebenarnya mereka ingin 

berkarier melalui jalur fungsional, tetapi tidak dapat memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan jabatan fungsional 

atau mungkin semula mereka addah pejabat fungsional, tetapi karena 

tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, mereka 

keluar dari jabatan fungsional dan diigkat menjadi pejabat struktural. 

Kondiii ini merupakan fenomem yang menarik untuk diiakan 

penelitian lanjutan yang lebii mendalam. 
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b. Bagi pejabat fungsional yang memilih jabatan struktural sebagai jalur 

kariemya alasannya mungkii mereka sebenarnya ingin diangkat 

sebagai pejabat struktural, akan tetapi karena tidak mendapat 

kepercayaan dari pimpinannya maka mereka mengajukan dm menjadi 

pejabat fungsional atau mungkii mereka semula adalah pejabat 

struktural tetapi karena sesuatu ha1 mereka pindah ke hngsional untuk 

mendapatkan kemudahan dalam kenaikan pangkat. 

3. Sangat disayangkan ada 4 orang pejabat struktural (16,67%) dan 6 orang 

pejabat fungsional (3 1,5%) tidak menentukan pilihan kariemya, bahkan 

mereka menyatakan tidak tahu clan tidak memberikan jawaban untuk 

pertanyaan apakan jabatan yang anda pegang sekarang sudah sesuai 

dengan pilihan anda? Keempat pejabat stmktural tersebut 3 orang' adalah, 

Kepala Subbagian di lingkup tata usaha dan 1 orang Kepala Seksi, 

sedangkan 6 orang pejabat fungsional tersebut adalah 4 orang. Sistem 

Analis dan 2 orang Programer. 

Tabel 18 : Karakteristik Responden yang Tidak Menentukan Pilian 

- SLTA I 2 I 1 
- SMlD3 1 4 I 

Kariernya. 
Pejabat Fungsional 

1 
3 
- 
2 
- 

Karakteristik 
a. Usia 

- 20-30 th. 
- 31-40 th 
- 41-50 th 
->51 th. 

b. Pendidikan 

Pejabat Struktural 
2 
- 
- 
2 
- 
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Hal ini memberikan gambaran kepada kita mengenai beberapa 

kemungkii ,  yaitu: 

a. Mereka tidak tahu tujuan mereka bekerja atau untuk apa mereka 

bekerja, seh'mgga tidak jelas obsesi mereka terhadap peke jaannya. 

b. Tidak jelas apa yang sedang mereka jalankan, sehingga mereka asal 

bekerja, apapun yang diperintahkan oleh pimpinan akan mereka 

lakukan. 

Dari gambaran tersebut, ternyata responden yang tidak menentukan 

pilihan karier atau tidak menjawab pertanyaan tentang ha1 tersebut merupakan 

responden yang potensial & i t  dari aspek us$ pendidiian, dan pangkatt 

golongan. Kondisi ini memerlukan penelitian lanjutan yang lebii mendalam, 

mengapa mereka tidak menentukan pilihan kariernya, sebagai bahan dalam 

menetapkan kebijakan untuk mengatasinya. 

Secara keseluruhan ada satu ha1 yang dapat diiimpukan dari jawaban 

responden, bahwa sebagian besar dari seluruh 43 orang responden yaitu 20 

orang (16 pejabat struktural dan 4 pejabat fungsional) atau 46,5% memilih 

jabatan struktural sebagai jalur kariernya. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan 

struktural masih menjadi pilihan utama karena selain pejabat struktural 

(67,66%) sebagian pejabat fkgsionalpun (21%) memilih jabatan struktural 

menjadi pilihan kariernya. Sedangkan yang memilih jabatan fungsional hanya 

13 orang (9 pejabat fungsional dan 4 pejabat struktural) atau 30% dari 43 

responden. 
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D. Kebijakan Peningkatan Kepuasan Karier 

Untuk mencapai tujuan penelitian keempat yaitu menunuskan langkah- 

langkah kebijakan yang dapat dilakukan oleh pimpinan KPDE dan pimpinan 

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam meningkatkan kepuasan 

karier para pejabat struktural dan pejabat fimgsional, &lakukan wawancara 

dengan Kapala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Ketua Kelompok 

Jabatan Fungsional KPDE mengenai kebijakan yang ditempuh Pimpinan 

KPDE dalam meningkatkan kepuasan pejabat dan pegawai Kantor ~engolah 

Data Elektronik (Daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam lampian 

V). Selain itu d'iakukan studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di ligkungan Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsurikomponen yang paling 

penting dan paling berperan dalam pencapaian visi dan misi KPDE sebagai 

unit yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan teknologi informasi di 

ligkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Unsurikomponen lain yang juga 

berperan dalam pelaksanaan tugas dan fimgsi KPDE adalah hardware, 

software, data base, jaringan komunikasi, prosedur, dan sarana pendukung. 

Pennasalahan atau hambatan yang dijumpaildiapi oleh KPDE dalam 

pengelolaan surnber daya manusia antara lam : 

1. Perkembangan pengetahuan dan kemampuan tenaga teknis (pejabat 

struktural di bidang teknis, pejabat fimgsional, dan staf teknis) tidak 

seband'mg dengan cepatnya perkembangan teknologi komputer yang 

meliputi hardware, software, dan komunikasi. 
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2. Beragamnya jenis perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) karena adanya penambahan aplikasi yang pesat, menuntut 

pejabat struktural, pejabat fungsional, clan staf teknis KPDE untuk 

mempelajaril menguasainya. 

3. Kompleksitas aplikasi yang dikerjakan oleh KPDE dalam melayani 

seluruh unit organisasi di ligkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

dengan beraneka ragam tugas dan karakteristiknya, menuntut para pejabat 

fungsional dan staf teknis terutama sistem analis, ahli sistem informasi, 

programmer, dan lainnya rnampu dengan cepat memahami sistem, 

prosedur ke ja, dan masalah yang ada pada aplikasi yang akan atau sedang 

dibangun dan diembangkan pada unit yang bersangkutan. 

4. Banyak pejabat tkngsional d m  staf teknis bahkan pejabat struktural 

terutama yang berkualitas dan mempunyai produktivitas tinggi, sering 

mendapat tawam kerja dari berbagai perusahaan atau bank swasta. 

Tawaran tersebut biasanya diiig-imingi dengan penghasilan yang lebii 

menarik yang jumlahnya berlipat ganda dari yang diterima di KPDE 

ditambah dengan fasilitas lain berupa insentif, pinjaman untuk membeli 

mobii atau rumah, jaminan kesehatan, asuransi, dan fasitas kesejahteraan 

lainnya. Kondisi ini membuat konsentrasi pegawai menjadi terganggu 

yang mengakibatkan produktivitas pegawai menurun. 

5. Kurangnya tenaga yang berkualitas sebagai akibat dari banyaknya pejabat 

fungsional dan staf teknis yang keluar baik karena pindah ke perusahaan 

swasta atau ke unit lain atau karena pensiun. 
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Untuk mengatasi hambatan yang menyangkut pengetahuan dan 

kemarnpuan pegawai, pimpinan KPDE terus berupaya meningkatkan . 

kemampuan teknis pegawainya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a. P e n g u i n  pegawai dan pejabat untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan pada lembaga-lembaga pendidiian baik di Dilat  Propinsi DKI 

Jakarta maupun lembaga pendidiian lainnya bahkan sampai ke luar 

negeri. 

b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sendiri terutama program 

pelatihan yang bersifat teknis aplikatif dengan jangka waktu yang relatif 

singkat. 

c. Memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mempelajari 

berbagai jenis perangkatlperalatan komputer melalui kursus-kursus, 

seminar, lokakarya, pameran, dan presentasi yang diberikan oleh para 

Agen pcnjual (vendors) atau mclalui media cetak berupa majalah, bulletin, 

dan sebagainya. 

Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai terutama pejabat fimgsional dan 

staf teknis, Gubemur Propinsi DKI Jakarta sudah sejak lama mengeluarkan 

kebijakan memberikan penghasiian tambahan selain gaji dan tunjangan 

jabatan kepada para pegawai di lingkungan KPDE berupa : 

a. Tunjangan kelangkaan yang diberikan kepada pejabat hgsional dan staf 

teknis tertentu yang besarnya disesuaikan dengan jabatadjenis peke jaan,' 

golongan, dan pengalaman kerja. Tunjangan kelangkaan ini diberikan 

mengingat para petugas yang mempunyai keahlii di bidang teknologi 

informasillcomputer merupakan tenaga skill yang langka. 
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b. Tunjangan khusus yang diberikan kepada seluruh pejabat baik struktwal 

maupun fungsional serta staf teknii dan staf administrativ penunjang yang 

bekerja di lingkungan KPDE . Besarnya tunjangan khusus disesuaikan 

dengan tingkat jabatan, sifat tugas, dan tingkat urgensinya. 

c. Uang lembur yang diberikan kepada pejabat dan pegawai yang bekerja 

melebii jam ke j a  yang telah ditetapkan. 

Selain diberikan tunjangan kelangkaan, tunjangan khusus, dan uang lembur 

tersebut di atas, kepada beberapa tenaga teknis tertentu diiutsertakan &lam 

kegiatan atau proyek tertentu baik yang diielenggarakan KPDE maupun yang 

dilaksanakan oleh unit lain dengan mendapat sekedar uang lelah atau 

honorarium 

Secara keseluruhan penghasilan (take home pay) pegawai KPDE terutama 

pejabat fungsional dan staf teknis setiap bulannya lebii tinggi dari penghasilan 

pegawai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta pada umumnya kecuali pegawai 

pada beberapa unit tertentu. Namun demikian, jika dibandiigkan dengan gaji 

dan penghasilan yang diberikan oleh perusahaan swasta kepada tenaga 

teknisnya, penghasilan yang diterima oleh pegawai KPDE belum memadai. 

Oleh sebab itu perlu diupayakan pemberian tambahan penghasii yang 

jumlahnya mendekati jumlah yang diberikan oleh perusahaan swasta, sehingga' 

d i iapkan  pejabat fungsional dan staf teknis KPDE tidak tergiur untuk pindah 

ke perusahaan swasta. Berikut ini diijikan rekapitulasi jenis penghasii (take 

home pay) yang diterima oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf 

teknis di lingkungan KPDE. 
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Tabel 19: Rekapitulasi Jenis Penghasilan Yang Diterima Oleh Peiabat 
~truktural, Pejabat ~u~&ional  Dan Gaf Teknis Di Liigk&an 
KPDE. 

NO 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

JENIS PENGHASILAN 

Gaji 
Tunjangan Jabatan 
Tunjangan Khusus 
Tunjangan Kelangkaan 
Uang Lembur 

PEJABAT 
STRUKTURAL 

J 
J 

J - 
- 

PEJABAT 
FUNGSIONAL 

J 
J 

J 

J - 

JML 

J 
- 
J 

e 
J 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang diiakukan terhadap kepuasan karier pejabat 

struktural dan pejabat fimgsional yang mengambii studi kasus pada Kantor 

Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan analisis terhadap hasil penelitian mengenai tingkat 

kepuasan pejabat struktural dan pejabat fimgsional menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifkan mengenai kepuasan karier antara pejabat 

struktural dan pejabat fungsional. Hal ini terbukti dari hasii uji statistik yang 

menunjukkan nilai chi kuadrat hitung (5,3897) lebii besar dari nilai chi 

kuadrat tabel (3,841). Dari gambaran hasil anallisis diperoleh kesimpulan 

bahwa tingkat kepuasan karier pejabat struktural lebii tinggi dibandingkan 

dengan pejabat fimgsional. 

2. Terdapat perbedaan persepsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan karier antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional. Wi uji 

statistik dengan menggunakan teknik analisis Rank Spearman menunjukkan 

bahwa nilai rho hitung (0,9) lebii kecil dari nilai rho tabel (1,000). Perbedaan 

persepsi dari kedua kelompok pejabat tersebut terdapat pada faktor kesatu 

atau faktor sifat pekerjaan di mana pejabat struktural merasa puas terhadalj 

faktor ini, sedangkan pejabat hngsional merasa cukup puas. 
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karier menurut persepsi pejabat 

struktural dan pejabat fungsional dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Faktor sifat pekerjaan mendapat penilaian yang berbeda antara pejabat 

struktural dan pejabat fungsional. Pejabat struktural merasa puas terhadap 

faktor ini, sedangkan pejabat fungsional merasa cukup puas. 

b. Faktor penghasiian mendapat penilaian yang kurang memuaskan baii 

menurut persepsi rata-rata pejabat struktural maupun pejabat fungsional. 

Kedua kelompok pejabat tersebut merasa kurang puas terhadap faktor 

penghasiian. 

c. Faktor kesempatan berkembang atau promosi mendapat penilaian yang 

sarna baik dari rata-rata pejabat struktural maupun pejabat fungsional, di 

mana mereka merasa cukup puas terhadap kesempatan yang mereka 

peroleh untuk berkembang atau maju atau mendapat kesempatan promosi , 

jabatan. 

d. Faktor perhatian pimpinan cukup mempengaruhi kepuasan rata-rata 

pejabat struktural dan rata-rata pejabat fungsional. Mereka merasa cukup 

puas terhadap perhatian pimpinan, karena fasitas kerja dan penghargaan 

yang mereka terima. 

e. Faktor hubungan dengan rekan sekerja menurut pendapat rata-rata pejabat 

struktucal dan pejabat hgsional merupakan faktor yang cukup " 

memuaskan karier mereka. 

4. Sebagian besar responden baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional 

memilih jabatan struktural sebagai pilian kariernya. Kondiii ini 
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membuktikan bahwa jabatan struktural rnasih menjadi pilihan utama para 

pegawai di lingkungan KF'DE. 

5. Pejabat fungsional Pranata komputer yang bekerja di KF'DE m e ~ p d a n  

tenaga skill yang langka dan merupakan salah satu unsur yang penting dan 

paling berperan dalam pencapaian visi dan misi KF'DE. Berbagai kebijakan 

sudah ditempuh untuk memberikan kepuasan kepada mereka, antara lain 

dengan memberikan tunjangan khusus dan tunjangan kelangkaan selain gaji 

dan tunjangan jabatan. Sehingga dapat menjadi pilihan alternatif bagi 

pengembangan karier pegawai. 

B. Rekomendasi 

1. Untuk meningkatkan kepuasan karier para pejabat fhgsional agar tingkat 

kepuasan kariemya setara dengan tingkat kepuasan karier para pejabat 

struktural, kiranya kepada para pejabat fungsional pada level tertentu agar 

diberikan fasilitas keja dan penghargaan yang sarna dengan para pejabat 

struktural pada eselon/level yang setara. Misalnya untuk ketua kelompok 

jabatan fhgsional dapat diberikan fasiitas ruangan kerja dan kendaraan dinas 

yang setara dengan Kepala Bidang. 

Demikian pula mengenai kernudahan dalam memperoleh kenaikan pangkat 

dan promosi jabatan agar persyaratan dan prosesnya diiderhanakan. Dengan 

demikian jabatan fungsional dapat menjadi pilihan utama bagi yang berminat 

menjalani karier melalui jalur jabatan fungsional. 

2. Langkah kebijakan pimpinan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan 

memberikan tunjangan kelangkaan bagi pejabat hngsional dan tunjangan 
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khusus bagi pejabat fungsional dan struktural di lingkungan KPDE sudah 

tepat dalam upaya meningkatkan motivasi kerja para pegawai KPDE. Namun 

demikian perlu dipertimbangkan untuk menaikkan besarnya tunjangan 

tersebut, sehingga nilainya mendekati apa yang diberikan oleh perusaham 

swasta dan beberapa unit lam di lmgkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

Besarnya kenaikan tunjangan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan 

kemiunpuan anggaran, serta hams dilakukan secara proporsional sesuai 

dengan sifat peke rjaan, tingkat kesulitan, dan produktivitas kerja tenaga teknis 

yang bersangkutan, sehiigga tidak menimbulkan kecemburuan bagi pegawai 

lain di ligkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Selain itu perhatian dan 

penghargaan dari pimpinan terhadap pejabat hngsional agar lebih 

ditingkatkan atau paling tidak sebanding dengan apa yang diberiian kepada 

pejabat struktural. 

3. Guna meningkatkan p e n d i d i i  dan pengetahuan para pejabat dan pegawai di 

lingkungan KPDE, perlu kiuanya kepada mereka diberikan kesempatan yang 

lebih luas untuk mengikuti atau melanjutkan pendidiian di perguruan tinggi 

pada jenjang pendidiikan diploma, sarjana strata 1, dan pasca sarjana 

khususnya di bidang teknologi infonnasi dan komputer. Pemberian 

kesempatan tersebut dapat diiakukan melalui pemberian um belajar atau tugas 

belajar pada perguruan tinggi yang kompeten, atau melalui program kerja 

sarna dengan perguruan tinggi tertentu untuk menyelenggarakan p e n d i d i i  

d i i s u d  melalui program kekhususan bidang studi teknologi informasi dan 

komputer. 
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AMPIRAN 1 : DAFTAR INSTANSIPERUSAHAAN Dl LUAR PEMERINTAH 
PROPINSI DKI JAKARTA YANG BEKERJASAMA DENGAN 
KPDE. 

Negeri 

2. Departemen Luar 
Negeri 

3. Departemen 
I'endidikan dan 
Kebudayaan 

4. 1 Perum Pos dan Giro 

I 

5. 1 Departemen 1 Perindustrian 

6. / Ditjen Imigasi 

7. 1 Ditjen Perkebunan 

Membantu mengoperasikan Komputer 
Prime di DDN dan 7 propinsi 

Mendidik dan melatih tenaga teknis 
komputer di DDN dan 7 propinsi 

Pembangunan dan pengembangan 
Sistem lnformasi Kepegawaian 

Pembangunan Sistem Infonnasi 
Kepegawaian dan Perlengkapan 

Pembangunan dan pengembangan 
Sistem Komputerisasi dan Sistem 
lnformasi Penerimaan Murid Bam 

Pembangunan Sistem lnformasi luran I TY 1 198s-1987 1 
Pemnbangut~ar~ Sisle~n Inrormasi Giro Pos 

Pengembangan Sistem Informasi 
Komoditi Ekspor dan Impor 

I Pembangunan Sistem Infonnasi lmigrasi 1 1977 1 
Pembangunan Sistem Monnasi 
Perkebunan 

Pembangunan Sistem Komputerisasi 
Gaji AD 

Pembangunan Sistem lnformasi 
Pengungsi Vietnam 

Pembangunan Komputerisasi dan 
Ticketing 

Pengembangan Sistem Informasi 
Monitoring Proyek 

Pembangunan Sistem Informasi Astra 

Pembangunan Sistem Informasi Astek 
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14. 

IS. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2 1. 

!2. 

Pembangunan Sistenl Informasi 
Kepegawaian 

Penlbangunan Sistem Informasi 
Perlengkapan 

Pembangunan Sistem lnformasi 
Keuangan 

Pembangunan Sistem Informasi Pajak 
Kendaraan Bermotor 

Pendidikan Calon Pegawai dan Sistem 
Analis 

Pembangunan Sistem lnformasi 
Kepegawaian 

Pendidikan Calon Programer dan Sistem 
Analis 

Pembangunan & Pengembangan Sistem 
Informasi Perlengkapan 

Pendidikan & Pengembangan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

Pendidikan Calon Tenaga Sistem Analis 
dan Programer 

Pembanpnan & Pengembangan Sistenl 
lnformasi Kepegawaian dan Sistem 
Informasi Perlengkapan 

Pembangunan & Pengembangan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

Pembangunan & Pengembangan Sistem 
lnformasi Kepegawaian 

Pembangunan & Pengembangan 
Komputensasi Penerimaan Mahasiswa 
Barn ( S W U  1977) 

Penelitian untuk gelar S3/Doktor di 
bidang Sistem Informasi & Psikologi 

Pembangunan Sistem lnformasi Donor 
Darah 

Pemerintah Propinsi 
Jawa Timur 

Pcmcrintali Propinsi 
Jawa Tengall 

Pemerintah Propinsi 
Sulawesi Utara 

Pemerintah Propinsi 
Maluku 

Pemerintah Propinsi 
Kalimantan Timur 

Pemerintah Propinsi 
Sumatera Selatan 

Pemerintah Propinsi 
Sumatera Barat 

Universitas 
Indonesia/Pusikom UI 

PMI Jakarta 

1986-1 999 

1978 

. 

1986 

1993 

1989 

1989 

1998 

1977 
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.AMPRAN 2 : DAFTAR PERANGKAT KERAS (HARDWARE) YANG 
DIGUNAKAN KPDE. 

2 1977 IBM 9370-145 A 
3 IBM Sl370-145 B 
4 1983 IBM 93083-Ell6 

5 1986 IBM Sl36 A 
6 IBM S136 B 
7 IBM St36 C 
8 IBM Sl36 D 
9 1987 IBM Sl36 E 
10 IBM Sl36 F 
11 IBM S136 G 
12 1990 IBMSl36H 
13 IBM Sl9121-260 
14 1992 IBM ASI400lD20 
15 IBM AS/400/E35 
16 1993 TBM ASl4001E35 
17 1994 IBM RISCl6000 
18 1995 IBM AS1400 ADVANCE 

SERIES 
19 1996 1BM AS1400 ADVANCE 

SERIES 
20 1997 IBM AS1400 ADVANCE 

SERIES 
21 1999 IBM 9672-R12 
22 1983 IBM 5500 NETFIMTY 

SERVER 
23 1999 PERSONAL 

COMPUTER 

1 MainFrame 
1 Main Frame 
I Main Frame 

1 Mini Computer 
1 Mini Computer 
1 Mini Computer 
1 Mini Computer 
1 Mini Computer 
1 Mini Computer 
1 Mini Computer 
1 Minicomputer 
1 Main Frame 
1 Mini Computer 
1 Mini Computer 
I Mini Computer 
1 Mini Computer 
2 Mini Computer 

2 1 Mini Computer 

2 / Mini Computer 

I Main Frame 
3 PC Sewer 

Pentium 111 

Sudah dihapus 
Sudah dihapus 
Dlm proses 
penghapusan 
KPDEIBalaikota 
Ujung Menteng 
Sudah dihapus 
Sudah dihapus 
Sudah dihapus 
Sudah dihapus 
Sudah diiapus 
Sudah dihapus 
KPDEIBalaikota 
KPDEIBalaikota 
KPDEIBalaikota 
Bank DKI ' 

KPDEIBalaikota 
Wilayah Utara & 
Pusat 
Wiayah Selatan 
& Timur 
Bank DKI & 
Wil. Barat 
KPDE DKI 
KPDE DKI 

KPDE DKI, 
Unit-Unit Kerja, 
serta KPDE 
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AMPIRAN 3 : DAFTAR PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) YANG . 

DIGUNAKAN KPDE. 

MVSESA 
OSl390 
CICS 
TSO 
RACF 
ACFNTAM 
AMEGAMON 
DFHSM 
COBOL 
PLII 
PASCAL 
RDBMS SUPRA 
RDBMS DB2 

MANTIS 4 GL 
SPECTRA 
SQL 
GDDM 
SAS 
JARS 

AS1400 
COBOL 
RPG 
SQLl400 
QUERY1400 
IMAGE PLUS 
SYNON 

Main Frame IBM Sl912 1 -260 
Main Frame IBM 9672-R12 

Mini Computer IBM AS1400 
Berbagai Type dan 
Advanced Series 

" 

m 
RDBMS INTORMM 
ISQL INFORMIX 
4 GL INFORMIX 
COBOL 
C LANGUANGE 

Mini Computer IRSl6000 . 
'' 
" 

' 6  

" 

6' 
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MS-DOS 
QSI2 
NOVEL1 
WORDSTAR 
LOTUS 123 
DATA FLEX 
PARADOX 
DBASE-IV DAN DBASE V 
PILOT LIGHTSHIP 
MS. WORD 
MS. EXCEL 
MS. ACCESS 
MS. POWER POINT 
BACHMAN 
SASlPC 
MICRO FOCUS COBOL 
ARC INFO 
CADICAM 
HARVARD GRAPHIC 
POWER POINT 
VISIO 
ASTOUND 
FOXPRO 
CLIPPER 
QUARTO PRO 
SDW 
SPSS 
WORD PERFECT 
STORY BOARD 
WINDOWS 3.11 
WINDOWS 95,98,2000 
POWER BULDER 
ARC. INFO 
W O W S  NT.4.0 
VISUAL BASIC 6.0 
SQL SERVER 6.5 
SNA SERVER 
QONT PAGE OFFICE 98 
3RACLE 8i 
IELPHI 4.0 

Micro Computer 
" 

,' 
" 

'6 

C' 

" 

" 

'C 

6' 

" 

" 

'6 

" 

" 

' I  

'' 
6' 

" 

L' 

6 ,  

" 

" 

" 

'' 
<' 

" 

" 

" 

C' 

" 

" 

'L 

" 

" 

" 

" 

<' 

6' 

" 
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Lampiran4B : TABEL RlNClAN SKOR PERSEPSl PEJABAT FUNGSIONAL MENGENRI 
FAKTOR-FAKTOR KEPUASAN KARIER 

RES SIFAT PEKERJAAN PENGHASllAN PROMOSI PERHATIAN PIM. HUB. DG. REKAN 
PON 
DEN F1 F2 F3 F4 F5 JML F1 F2 F3 F4 JML F l  F2 F3 F4 JML F l  F2 F3 JML F l  F2 F3 JML 
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4MF'IRAN 5 : DAFTAR PERTANYAAN SAAT WAWANCARA DENGAN 
KEPALA KANTOR PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK 
PROPINSI DKI JAKARTA DAN KETUA KELOMPOK 
JABA'I'AN I:IJN(iSIONAL KI'lX. 

Bagaimana penerapan jabatan fungsional Pranata Komputer di 

lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik? 

Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pengelolaan Sumber Daya 

Manusia khususnya pejabat struktural dan pejabat fungsional? 

Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut? 

Kebijakan apa yang telah diambil oleh pimpinan KPDE dan Gubemur 

untuk meningkatkan kepuasan kerja para pejabat struktural dan pejabat 

fungsional di lingkungan KPDE? 
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LAMPIRAN 6 : JUMLAH JAWABAN RESPONDEN ATAS SETIAP PERTANYAAN YANG 
MENYANGKUT FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KARIER 

FAKTOR : SIFAT PEKERJAAN 

NOMOR 
PERTANYAAN 

1. 

2 .  

3. 

4. 

5. 

PUAS 

1 

S F  

- 

PUAS 

I 

2 1 -  
I 

I 
1 1  - 

- I  - 
i 

- 1 -  
! 

12 

14 

13 

9 

1 

3 

3 

2 

1 

CUKUP 

S F S F S  

11 

8 

9 

13 

1 1 9  

PUAS 

14 

I4 

15 

14 

14 

KURANG 

- 

- 

1 

1 

3 

I 

PUAS 

F 

2 

1 

2 

4 

2 

ALASAN TIDAK PUAS 

Di wilayah inkastruktur belum ada 

Dalam mendapatkan masukan bempa feed back, 
dirasakan tidak objektif dan yang dinilai atau 
ditanggapi dari pimpindrekan yang jelek/buruk 
saja. 
1. Karena KF'DE kurang dipedulikan, tanpa 

KPDE Pemda tetap bejalan. 
2. Tidak sesuai dengan kebutuhan teknologi 

informasi. 
3. Kepedulian terhadap Organisasi KPDE 

kurang. 

TIDAK 

S 

- 

- 

- 

1 

1 2  

PUAS 

F 

- 

1 

- 
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FAKTOR : KESEMPAT.AN BERKEMBANG/MA.JU (PROMOSI) . . 

1 

NOMOR 
PERTA- 
N Y A A N S  

1. 

2. 

3. 

A  I 

SANGAT 

- 

- 

- 

1  I 

PUAS 

- 

- 

- I 

PUAS 

5 

5 

d 1 

2 

- 

1  1 

CUlCl.JP 

F S F S F S  

- 3 5 1 8 1 1 2 3  

17 

14 

l A  1 

PUAS 

7 

12 

II 1 

KURANG 

- 

3 

A  I 

ALASAN TIDAK PUAS 

Setiap akan naik pangkat tidak secara otomatis bembah (repot 
dengan kelengkapan admhistrasi/fotocopy). 

1. Secara umum sistem kenaikan pangkatlpromosi tidak cocok 
dengan sifat peke rjaan teknis yang sarat dengan tingkat profe- 
sionalisme yang diharapkan. 

2. Masih ada kesan masih langkanya promosi jabatan, sehingga 
yang terlihat pejabat-pejabat lama yang bertahan dan perputa- 
rannya kesannya monoton. 

3. Pimpinan tidak objektif, cenderung "like and dislike". 
4. Kurang memperhitungkan kemampuan pegawai karena masih 

rnenganut sistem senioritas. 

1. Di unit organisasi KPDE tidak pernah ada mutasi/rotasi jaba- 
tan. 

2. Rotasi jabatan dan mutasi tidak berjalan sebagaimana seharus- 
nya, jabatan KepalaKmtor harus orang teknis, justru yang 
penting penguasaan manajerial skill. 

3. Belum diterapkan sistem rotasi/jabatan, yang ada sekarang ro- 
tasi jabatan sangat langka bahkan ada kesan "One man for all". 

1. Pengajuan peserta diklat mash berorientasi ke Pusat/Propinsi 
tanpa koordmasi. 

7 Cnl,tnr cnn;r\r;+nr Ann GLl;L- ,,..A A:-l:L-'l .,mo:L A:tmrLn, A: 1 

PUAS 

F 

8 

6 

II I 

TIDAK 

2 

2 

1  1 

PUAS 

S F  

1 -  

2 

1 

? 1 
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FAKTOR : PERHATIAN PIMPINAN 

ALASAN TIDAK PUAS 

1. Tidak mencermiukan prestasi yang sebenarnya 
2. Tidak cocok untuk unit teknis (KPDE) 

KPDE wilayah tidak tersedia hilitas kendaraan 
dim, mejaflcursi tamu, dan lain-lain. 
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-:FAKTOR : HLTBUNGAN DENGAN REKAN SEKEFUA 

PERTANYAAN ALASAN TIDAK PUAS 
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KUESIONER 
(Untuk Pejabat Struktural) 

Berilah tanda tick mark (4 ) pada salah satu jawaban yang dianggap 
paling tepat dari beberapa jawaban yang tersedia. 

1.1. Jenis Kelamin : 
Pria Wanita 

1.2. Usia anda sekarang : 
Kurang dari 20 tahun 20 - 30 tahun 
3 1 - 40 tahun 41 - 50 tahun 
di atas 50 tahun 

1.4. Pendidikan terakhir : 
SMTA Sarjana muda atau Diploma 
Sarjana strata I (Sl)  Sarjana strata 2 (S2) 
Sarjana strata 3 (S3) 

1.5. Jabatan anda : 
Kepala Kantor 
Kepala Bidang 
Kepala Subbagian 

Kepala Bagian 
Kepala KPDE Kotamadya 
Kepala Seksi 

1.6. Lamanya bekerja di KPDE 
Kurang dari 5 tahun 5 tahun sampai 10 tahun 
Lebih 15 tahun sampai 20 tahun Lebih 20 tahun sampai 30 

tahun 
Lebih dari 30 tahun 

2. SIFAT PEKERJAAN 

2.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, anda diberi kebebasan untuk 
mengerluarkan idel pendapat, melakukan improvisasi, mengatur waktu 
kerja, menggunakan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan tenaga 
(bawahan) yang diperlukan. Apakah anda merasa puas terhadap kebebasan . 
(otonomi) yang diberikan oleh pimpinan ? 

Sangat puas 
Cukup puas 

R Puas 
Kurang puas 
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'J Tidak puas, dengan alasan ........................................................ 
.......................................................................................... 

2.2. Apakah anda merasa puas terhadap variasi pekerjaan yang anda lakukan 
dalam arti pekerjaan anda tidak monoton serta penuh tantangan?. 

Sangat puas Puas 
'J Cukup puas Kurang puas 

Tidak puas, dengan alasan ................................................. 

2.3. Sebagai seorang pejabat stmktural, anda mem-punyai wewenang dan 
tanggung jawab. Apakah anda merasa puas terhadap wewenang dan 
tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan kepada anda? 

Sangat puas 'J Puas 
Cukup puas Kurang puas 

0 Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

2.4. Dari hasil pekerjaan yang anda lakukan, anda selalu mendapat umpan 
balik geed hack) yaitu berupa penilaian atau tanggapan baik dari 
pimpinan, teman sejawat, maupun dari bawahan anda. Apakah anda 
merasa puas terhadap tanggapan atau penilaian tersebut? 

Sangat puas Puas 
'J Cukup puas Kurang puas 

Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

2.5. Anda bekerja dalam suatu organisasi yang tnerupakan salah satu unit 
organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Apakah anda 
merasa puas mengenai status, kedudukan, karakteristik, dan besaran 
organisasi (unit) anda?. 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 

'J Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

2.6. Keluhan dan atau harapan anda mengenai kondisi dari aspek-aspek sifat 
pekerjaan seperti tersebut di atas ...................................................... 
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3. PENGHASILAN I 
3.1. Sebagai Pegawal Negerl Slp~l, anQa mendapat gay sesual peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Apakah anda merasa puas dengan gaji 
yang anda terima sekarang. 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 

........................................................ 0 Tidak puas, dengan alasan 

3.2. Sebagai pejabat struktural, anda mendapat tunjangan jabatan yang 
langsung dicantumkan dalam daftar gaji. Apakah anda merasa puas 
terhadap sistem dan besarnya tunjangan jabatan yang anda terima? 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 

......................................................... 0 Tidak puas, dengan alasan . . ........................................................................................... 

3.3. Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, kepada 
setiap Pegawai Negeri Sipil diberikan insentif berupa uang kesejahteraan 
setiap bulan. Apakah anda merasa puas terhadap sistem dan besarnya 
uang kesejahteraan yang diterima selama ini? 
17 Sangat puas Puas 

Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan .............................................. 

3.4. Anda serindpernah mendapat honorarium, uang insentif khusus, atau uang 
transport sebagai imbalan atas keterlibatanlkeikutsertaan anda dala~n 
suatu pekejaan atau proyek atau Tim baik dari Unit sendiri maupun dari 
Unitllnstansi lain. Apakah anda merasa puas atas honorarium1 uang 
transportlinsentif khusus yang anda peroleh selama ini ?. 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

3.5. Keluhan dan atau harapan anda mengenai kondisi dari macam-macam 
penghasilan seperti tersebut di atas .................................................... 
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4. KESEMPATAN BERKEMBANGIMAJU (PROMOSI) 

4.1. Kenaikan pangkat merupakan suatu ha1 yang sangat penting bagi setiap 
Pegawai Negeri Sipil. Apakah merasa puas terhadap sistem dan proses 
kenaikan pangkat yang berlaku serta kenaikan pangkat yang anda peroleh 
sekarang? 

Sangat puas Puas 
Cukup puas 0 Kurang puas 

I7 Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

4.2. Kenaikan atau promosi jabatan merupakan sesuatu yang sangat diidam- 
idamkan oleh setiap pegawai, bahkan tidak sedikit orang yang mau melakukan 
apa saja demi mengejar jabatan yang diinginkannya. Sudah puaskah anda 
dengan promosi jabatan yang anda peroleh sekarang dan apakah system 
promosi jabatan yang berlaku sekarang cukup memuaskan anda? 

Sangat puas 17 Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ............................................. 

4.3. Untuk kepentingan penyegaran di dala~n organisasi diperlukan adanya rotasi 
jabatan di antara jabatan yang setingkat atau perpindahadmutasi pekerjaan 
dari suatu pekerjaan ke jenis pekerjaan yang lain di antara para pegawai. 
Apakah anda merasa puas terhadap sistem dan proses rotasi jabatan dan 
mutasi pekerjaan yang berlaku di unit anda? 

Sangat puas 13 Puas 
Cukup puas 13 Kurang puas 

13 Tidak puas, dengan alasan ............................................. 

4.4. Pendidikan dan pelatihan mutlak diperlukan dalam meningkatkan 
kemampuan sumber daya manusia. Namun demikian tidak semua pegawai 
memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan 
pelatihan baik pendidikn formal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi maupun pendidikan dan pelatihan kedinasan, mengingat 
terbatasnya tempat, formasi, dan kemampuan anggaran. Apakah anda merasa 
puas terhadap sistem pelatihan, proses penunjukan peserta diklat, dan 
kesempatan yang anda peroleh untuk mengikuti diklat? 

Sangat p u s  Puas 
Cukup puas Kurang puas 

0 Tidak puas, dengan alasan ................................................... 

4.5. Keluhan dan atau harapan anda mengenai kondisi dari kesenlpatan promosi 
seperti tersebut di atas ................................................................... 
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5.1. Pimpinan sering mengikut sertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. 
Apakah keikutsertaan anda dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan 
sudah memuaskan? 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 

0 Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

5.2. Penilaian prestasi kerja yang rasional dan objektif merupakan bagian yang 
penting dalam manajemen sumber daya manusia. Penilaian prestasi kerja bagi 
pejabat struktural dilakukan secara langsung oleh pimpinan dalam 
oelaksanaan oekeriaan sehari-hari serta melalui Datlar Penilaian Pelaksanaan , 
Pekerjaan (DP3) oleh atasan langsungnya. Apakah anda merasa puas terhadap 
penilaian prestasi keria yang dilakukan oleh atasan anda? - .  - 
b sangat puas Puas 

Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

5.3. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta atau pimpinan memberikan fasilitas kerja 
kepada anda sebagai pejabat struktural berupa ruangan khusus, kendaraan 
dinas, mejdkursi kerja, mejdkursi tamu, pesawat telepon, dan lain sebagainya 
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Apakah anda merasa puas 
terhadap fasilitas yang diberikanldisediakan untuk anda? 

Sangat puas Puas 
0 Cukup puas Kurang puas 

Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

5.4. Keluhan dan atau harapan anda mengenai aspek-aspek dari perhatian 
pimpinan seperti tersebut di atas ..................................................... 

I 6. HUBUNGAN DENGAN REKAN SEKERJA I 
Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, anda melakukan hubungan (interaksi) 
dengan teman sejawat baik di lingkungan unit sendiri rnaupun dengan orang- 
orang dari unit lain serta dengan bawahan anda. 

6.1. Apakah hubungan dengan teman sejawat di lingkungan unit anda memuaskan 
anda ? 

Sangat memuaskan Cl Memuaskan 
Cukup memuaskan Kurang memuaskan 
Tidak memuaskan, dengan alasan ................................................. 
.......................................................................................... 
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6.2. Apakah hubungan kerja dengan pejabat atau pegawai dari unit/instansi lain 
memuaskan anda? 

Sangat memuaskan Memuaskan 
Cukup memuaskan 17 Kurang memuaskan 
Tidak memuaskan, dengan alasan ................................................. 

6.3. Apakah dukungan dari bawahan memuaskan anda? 
17 Sangat memuaskan Memuaskan 
0 Cukup memuaskan 0 Kurang memuaskan 

Tidak memuaskan, dengan alasan ............................................ 
...................................................................................... 

.... 6.4. Keluhan dan atau harapan anda mengenai hubungan dengan rekan sekerja 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

7. KESIMPULAN 1 
7. 1. Dari kelima faktor yang mempengaruhi kepuasan karier (career . . 

sntisfnction) tersebut di atas, dimohon anda membuat urutan faktor-faktor 
dari yang paling memuaskae anda sampai dengan yang tidak 
memurskan dengan jalan memberi tanda tick mark (J )  pada kolom 
sebelah kanan 

FAKTOR KEPUASAN KARIER 

7.2. Anda diangkat dalam jabatan struktural ini apakah sudah sesuai dengan 
pilihan anda ? 

Sesuai 
Tidak sesuai 

17 Tidak tahu 

7.3. Seandainyo anda diminta untuk memilih dan anda mempunyai kesempatan 
untuk memilih, apakah anda akan memilih jalur karier melalui : 

Jabatan Struktural 
Jabatan Fungsional 

Terima kasih atas bantuan don kerjasamanya 
Semoga anda puas dengan pilihan karier anda 

http://www.mb.ipb.ac.id



KI IESIONISR 
(Untuk I'eja bat I~ungsionrl) 

Berilah tanda tick mark (J ) pada salah satu jawaban yang dianggap 
paling tepat dari beberapa jawaban yang tersedia. 

1 1. IDENTlTAS RESPONDEN 1 
1.1. Jenis Kelamin : 
0 Pria 

1.2. Usia anda sekarang : 
Kurang dari 20 tahun 
31-40tahun 
di atas 50 tahun 

1.3. PangkatIGolongan : 
Illa U lllla 
m IIIib 
IYc IIUc 
1IId IIIId 

Wanita 

20 - 30 tahun 
41 - 50 tahun 

1.4. Pendidikan terakhir : 
SMTA Sarjana muda atau Diploma 

• Sarjana strata 1 Sarjana strata 2 
Sarjana strata 3 

1.5. Jabatan anda : 
0 Sistem Analis 

Sistem Programmer 
Programmer 

1.6. Lamanya bekerja di KPDE 
Kurang dari 5 tahun 5 tahun sampai I0 tahun 
Lebih 15 tahun sampai 20 tahun Lebih 20 tahun sampai 30 tahun 
Lebih dari 30 tahun 

2. SIFAT PEKERJAAN 

2.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, anda diberi kebe-basan untuk 
mengerluarkan ide I pendapat, melakukan improvisasi, mengatur waktu 
kerja, menggunakan sarana dan prasarana, serta memanfaatkan tenaga 
(bawahan) yang diperlukan . Apakah anda merasa puas terhadap kebebasan 
(otonomi) yang diberikan oleh pimpinan ? 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . ... 
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" .  
z .  .',, 
... I!. 

: ;-I 
2.2. Apakah anda merasa puas terhadap variasi pekerjaan yang anda lakukan 

dalam arti pekerjaan anda tidak monoton serta penuh tantangan?. 
Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

2.3. Sebagai seorang pejabat fungsional, anda mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab. Apakah anda lnerasa puas terhadap wewenang dan 
tangyng - jawab yang diberikan oleh pimpinan - kepada anda? 

Sangat puas .. = . , ,..L , , . 
" >:.,:. ,A n''L>,,i.g>; 

Puas 
Cukuppuas : ! e : : . - - b  *:r. ikL~ .. Kurang puas 

= ~ i d a k  puss, d & n i . b  :.. ...................................................... m x ~  

Dari hasil pekerjaan yang anda lakukan, anda selalu tr~endapat umpan 
balik feed back) yaitu bempa penilaian atau tanggapan baik dari 
pimpinan, teman sejawat, maupun dari bawahan anda. Apakah anda 
merasa puas terhadap tanggapan ataupenilaian tersebut? 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

2.5. Anda bekerja dalam suatu organisasi sebagai salah satu unit organisasi di 
lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Apakah anda merasa puas 
mengenai status, kedudukan, karakteristik, dan besaran organisasi (unit) 
anda?. 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

..................................................................................... 
W??' 
q!:;16. Keluhan dan atau harapan anda rnengenai kondisi dari aspek-aspek sifat 

~~ 

pekerjaan seperti tersebut di atas ...................................................... 

3. PENGHASILAN 

3.1. Sebagai Pegawai Negeri Sipil, anda mendapat gaji sesuai peraturan 
pemndang-undangan yang berlaku. Apakah anda merasa puas dengan gaji 
yang anda terima sekarang:;. :-, 

Sangat puas , ' - 1 1  8 ;  

. J, ! U > #  Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ............................................... 
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3.2. Sebagai pejabat hngsional, anda mendapat tunjangan jabatan yang 
langsung dicantumkan dalam dafiar gaji. Apakah anda merasa puas 
terhadap sistem dan besarnya tunjangan jabatan yang anda terima? 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ...................................................... 
.......................................................................................... 

3.3. Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, kepada 
setiap Pegawai Negeri Sipil diberikan insentif berupa uang kesejahteraan 
setiap bulan. Apakah anda merasa puas terhadap sistem dan besarnya 
uang kesejahteraan yang diterima selama ini? 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ................................................ 

3.4. Anda seringtpernah mendapat honorarium, uang insentif khusus, atau uang 
transport sebagai imbalan atas keterlibatantkeikutsertaan anda dalaln 
suatu pekerjaan atau proyek atau Tim baik dari Unit sendiri maupun dari 
UnitJInstansi lain. Apakah anda merasa puas atas honorarium1 uang 
transportlinsentif khusus yang anda peroleh selama ini ?. 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ..................................................... 

3.5. Keluhan dan atau harapan anda nlengenai kondisi dari macam-macam 
penghasilan seperti tersebut di atas ................................................... 

4. KESEMPATAN BERKEMBANGIMAJU (PROMOSI) 

4.1. Kenaikan pangkat merupakan suatu ha1 yang sangat penting bagi setiap 
Pegawai Negeri Sipil. Apakah merasa puas terhadap sistem dan proses 
kenaikan pangkat yang berlaku serta kenaikan pangkat yang anda peroleh 
sekarang? 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 
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4.2. Kenaikan atau promosi jabatan merupakan sesuatu yang sangat diidam- 
idamkan oleh setiap pegawai, bahkan tidak sedikit orang yang mau melakukan 
apa saja demi mengejar jabatan yang diinginkannya. Sudah puaskah anda 
dengan promosi jabatan yang anda peroleh sekarang dan apakah system 
promosi jabatan yang berlaku sekarang cukup memuaskan anda? 

Sangat puas Puas 
0 C u h p  puas Kurangpuas 

......................................................... Tidak puas, dengan alasan 

4.3. Untuk kepentingan penyegaran di dalam organisasi diperlukan adanya rotasi 
jabatan di antara jabatan yang setingkat atau perpindahanlmutasi pekerjaan 
dari suatu pekerjaan ke jenis pekerjaan yang lain di antara para pegawai. 
Apakah anda merasa puas terhadap sistem dan proses rotasi jabatan dan 
mutasi pekejaan yang berlaku di unit anda? 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ...................................................... 

4.4. Pendidikan dan pelatihan mutlak diperlukan dalam meningkatkan 
kemampuan sumber daya manusia. Namun demikian tidak semua pegawai 
memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan 
pelatihan baik pendidikn formal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi maupun pendidikan dan pelatihan kedinasan, mengingat 
terbatasnya tempat, formasi, dan kemampuan anggaran. Apakah anda merasa 
puas terhadap sistem pelatihan, proses penunjukan peserta diklat, dan 
kesempatan yang anda peroleh untuk mengikuti diklat? 
[7 Sangat puas Puas 

Cukup puas Kurang puas 
..................................................... Tidak puas, dengan alasan 

4.5. Keluhan dan atau harapan anda mengenai kondisi dari kesempatan promosi 
seperti tersebut di atas 

5. PERHATIAN PIMPINAN 

5.1. Pimpinan sering mengikut sertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. 
Apakah keikutsertaan anda dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan 
sudah memuaskan? 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 
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5.2. Penilaian prestasi kerja yang rasional dan objektif merupakan bagian yang 
penting dalam manajemen sumber daya manusia. Penilaian prestasi kerja bagi 
pejabat hngsional dilakukan secara langsung oleh pimpinan dalam 
pelaksanaan pekerjaan sehari-hari serta melalui Penilaian Angka Kredit 
(PAK) dan Datlar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) oleh atasan 
langsungnya. Apakah anda merasa puas terhadap penilaian prestasi kerja yang 
dilakukan oleh atasan anda? 

Sangat puas Puas 
Cukup puas Kurang puas 
Tidak puas, dengan alasan ......................................................... 

5.3. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta atau pimpinan memberikan fasilitas kerja 
kepada anda sebagai pejabat fungsional berupa ruangan khusus, kendaraan 
dinas, mejalkursi kerja, meja/kursi tamu, pesawat telepon, dan lain sebagainya 
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tuyas. Apakah anda merasa puas 
terhadap fasilitas yang diberikanldisediakan untuk anda? 

Sangat puas Puas 
0 Cukup puas Kurang puas 

Tidak puas, denyan alasan ......................................................... 

5.4. Keluhan dan atau harapan anda mengenai aspek-aspek dari perhatian 
pimpinan seperti tersebut di atas ...................................................... 

6. HUBUNGAN DENGAN REKAN SEKERJA 

Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, anda melakukan hubungan (interaksi) 
dengan teman sejawat baik di lingkungan unit sendiri maupun dengan orang- 
orang dari unit lain serta dengan bawahan anda. 

6.1. Apakah hubungan dengan teman sejawat di lingkungan unit anda memuaskan 
anda ? 

Sangat memuaskan Memuaskan 
Cukup memuaskan Kurang memuaskan 
Tidak memuaskan, dengan alasan ................................................. 

6.2. Apakah hubungan kerja dengan pejabat atau pegawai dari unitlinstansi lain 
memuaskan anda? 

Sangat memuaskan Memuaskan 
Cukup memuaskan Kurang memuaskan 
Tidak memuaskan, dengan alasan ................................................. 

http://www.mb.ipb.ac.id



6.3. Apakah dukungan dari bawahan memuaskan anda? 
Sangat memuaskan Memuaskan 
Cukup memuaskan Kurang memuaskan 
Tidak memuaskan, dengan alasan ................................................. 

6.4. Keluhan dan atau harapan anda mengenai hubungan dengan rekan sekerja ... 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
........................................................................................... 

7. KESIMPULAN 

7. 1. Dari kelima faktor yang mempengaruhi kepuasan karier ('career 
satisfaction) tersebut di atas, dimohon anda membuat urutan faktor-faktor 
dari yang paling memuaskan anda sampai dengan yang tidak 
memuaskan dengan jalan memberi tanda tick mark (J)  pada kolom 
sebelah kanan 

FAKTOR KEPUASAN KARIER 

7.2. Anda diangkat dalam jabatan fimgsional ini apakah sudah sesuai dengan 
pilihan anda ? 

Sesuai 
Tidak sesuai 
Tidak tahu 

7.3. Seandainya anda diminta untuk memilih dan anda mempunyai kesempatan 
untuk memilih, apakah anda akan memilih jalur karier melalui : 

Jabatan Struktural 
Jabatan Fungsional 

Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya 
Semoga anda puas dengan pilihan karier anda 
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