
BAB I. 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

rerubahan lingkungan yang sedemikian pesat dan dinamis telah 

menuntut berbagai organisasi, baik publik (pemerintah) maupun privat 

(swasta), untuk melakukan upaya-upaya pembenahan dan pembaharuan 

di berbagai aspek kehidupan organisasinya. Kotter (1997) berpendapat 

bahwa untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang te rjadi di abad 

21 ini, organisasi dapat menggunakan berbagai sarana, yaitu seperti 

struktur (structure) dan sistem (system) yang terdapat dalam organisasi. 

Selain itu, sarana yang juga dapat digunakan untuk mengantisipasi 

berbagai perubahan yang terjadi adalah dengan menggunakan budaya 

(culture) organisasi. Melalui sarana-sarana tersebut, organisasi tentunya 

dapat terus survive dan unggul dengan kinerja tinggi di dalam lingkungan 

yang mengalami perubahan dan pembahaman yang serba cepat dan 

drastis. 

Khusus untuk budaya organisasi, komponen ini merupakan 

manifestasi dari berbagai kebiasaan, tradisi, sudut pandang, praktek dan 

pola perilaku manusia yang terdapat dalam organisasi. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa budaya organisasi mempunyai peranan 

penting dalam membangun atau membentuk karakter atau identitas 

anggota organisasi yang memiliki komitmen sehingga dapat dijadikan 
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dasar dalam menggerakkan roda organisasi yang dinamis dan berkinerja 

tinggi. 

Budaya organisasi memiliki beberapa implikasi, diantaranya 

adalah terwujudnya budaya kerja yang kondusif, budaya layman kepada 

pelanggan yang prima dan budaya belajar agar dapat secara 

berkesinambungan mampu beradaptasi dengan perkembangan 

lingkungan. Namun demikian, permasalahannya adalah bagaimana 

budaya organisasi yang saat ini exist (berwujud) dapat mendorong 

terciptanya budaya kerja pegawai yang berkinerja tinggi, baik dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari, memberikan layanan kepada 

masyarakat (pelanggan) maupun terciptanya paradigma belajar. 

Bagi bangsa Indonesia, sebagai negara yang sedang tumbuh dan 

berkembang terutama dalam menghadapi tantangan era reformasi 

(keterbukaan), globalisasi, dan hiralisasi ekonomi (AETA, APEC, WTO), 

akan terus tumbuh dan berkembang dengan segala konsekuensinya untuk 

menuju negara maju. Selain itu, pertumbuhan d m  perkembangan yang 

dialami oleh bangsa Indonesia juga dihadapkan pada kemajeniukan 

masyarakat Indonesia yang khas dan membawa berbagai konsekuensi 

terhadap perilaku yang beragam. Kondisi tersebut, di era sekarang ini, 

cenderung mengemuka seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan, 

harapan dan dinamika masyarakat terhadap hasil yang dicapai melalui 

proses pembangunan nasional yang ada selama ini. Oleh karena itu, 
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negara Indonesia dih~ntut untuk mampu mengendalikan, membimbing 

dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat yang beragam tersebut 

demi tercapahya d m  terpenuhinya berbagai tuntutan dan harapan 

masyarakat yang tercermin pada tujuan pembangunan nasional tersebut. 

Bersamaan dengan upaya tersebut, seluruh aparat pemerintah 

dituntut untuk memiliki kehandalan dan kemampuan dalam 

penyelenggaraan pematahan  dan pembangunan nasional serta tugas- 

tugas pelayanan masyarakat. Di samping itu, tercapainya tujuan nasional 

dan terpenuhinya tuntutan serta harapan masyarakat tergantung pada 

obyektivitas dan kemantapan dalam menetapkan visi dan misi organisasi 

yang tentunya harm sesuai dengan budaya organisasi (pemerintahan). 

Sebagai bagian dari organisasi Pemerintah Negara Republik 

Indonesia, Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 

memiliki tanggung jawab terhadap jalannya tugas dan fungsi pemerintah 

di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Dibandingkan dengan wilayah lain, 

tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta lebih 

besar dan kompleks sebagai akibat dari kemajemukan, tingginya 

dinamika masyarakat dan aktivitas bisnis serta pemerintahan di wilayah 

Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan 

mengendalikan kondisi tersebut, diperlukannya kesamaan visi dan misi 

aparat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan budaya dan 

nilai-nilai yang terdapat dalam organisasi. 
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Di sisi lain, bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi DKI 

Jakarta sebagai unsur pelaksana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta di 

bidang pengumpulan pendapatan daerah bertanggung jawab terhadap 

perolehan pendapatan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka 

kelancaran pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan di Wilayah 

Propinsi DKI Jakarta. Untuk melaksanakan tanggung jawab yang 

diemban tersebut, Dipenda Propinsi DKI Jakarta tentunya membutuhkan 

aparat yang handal, terampil, kreatif, produktif dan profesional, yang 

memiliki visi dan misi yang jelas disesuaikan dengan visi dan misi yang 

dimiliki oleh Pernerintah Propinsi DKI Jakarta. Implikasi yang diharapkan 

adalah teratasinya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh aparat 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta guna menjamin kelancaran pemerintahan 

dan kesinambungan pembangman di Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan suatu kajian dan pembelajaran nilai-nilai 

budaya organisasi yang membentuk budaya kerja sebagai implementasi 

dari visi dan misi organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

B. Identifikasi Pennasalahan 

Dari uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan berkaitan dengan budaya kerja 

organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta sebagai berikut : 

1. Meningkatnya keluhan dan tuntutan masyarakat (DKI Jakarta), 

. . 
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peningkatan efeMivitas dan efisiensi budaya ke rja aparat Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta pada umumnya, dan Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta pada khususnya. 

2. Belum tercerminnya obsesi, visi, dan misi serta pencapaian 

tujwxt/sasara-n secara konsisten pada diri setiap aparat Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta dalam menerapkan budaya kerjanya. 

3. Peraturan yang ada di Dipenda Propinsi DKI Jakarta belum diterapkan 

secara penuh, sehingga berpengaruh terhadap tatanan, nilai, norma 

dan perilaku pegawai dalam melihat makna pekerjaan. 

4. ' Semakin meningkatnya kebutuhan akan dana pembangunan yang 

berkesinambungan di DKI Jakarta. Hal ini mempakan tuntutan bagi 
4 

aparat Dipenda Propinsi DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya melalui implementasi budaya kerja yang kondusif dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dipenda Propinsi Propinsi DKI 

Jakarta dalam memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi DIU 

Jakarta. 

5. Konsekuensi logis dari keberadaan budaya kerja di atas 

mengakibatkan rendahnya sinergi Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

C. Batasan Masalah 

Dari indentifikasi permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang menyangkut obyek 

dan aspek yang terkait dengan budaya kerja aparat 4 Rpenda Propinsi 
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1. Aparat di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta sebagai obyek 

penelitian. 

2. Berbagai aspek yang berkaitan dengan budaya kerja aparat Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta. 

D. Perurnusan Masalah 

Dari identifikasi permasalahan di atas dapat dimmuskan 

pennasalahan yang akan dikaji dalam peneliti ini. Adapun beberapa 

permasalahan yang dapat dimmuskan adaM sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah keberadaan budaya kerja aparat di lingkungan 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta ? 

2. Faktm-faktor apa saja yang mempengaruhi budaya kerja aparat 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta ? 

3. Upaya-upaya apa saja yang dapat diajukan agar dapat mewujudkan 

budaya kerja yang kondusif di lingkungan Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta ?. 

E. Tujuan Penelitian 

Atas dasar rumusan permasalahan di atas, maka pada akhbnya 

penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal yang sesuai dengan 

rumusan permasalahan tersebut. Adapun beberapa tujuan penelitian yang 

akan dicapai tersebut antara lain : 

1. Mengkaji keberadaan budaya kerja aparat di lingkungan Dipenda 
- . .----. . 
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2. Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan keberadaan 

budaya kerja aparat Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

3. Memformulasikan berbagai upaya yang dapat mendorong terciptanya 

budaya kerja yang kondusif di lingkungan Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta sehingga mampu meningkatkan layanan masyarakat. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan dicapainya beberapa tujuan penelitian di atas, maka 

diharapkan hasil'penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Bagi ilmu pengetahuan, . h i l  penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan kontn7,usi ilmiah untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan temtama dalam upaya pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) yang dikaitkan dengan budaya kerja di bgkungan 

birokrasi. 

2. Bagi Dipenda Propinsi DKI Jakarta, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi positif dan memiliki implikasi yang luas 

dalam mengembangkan kebijakan pencapaian visi dan misi yang 

diemban organisasi melalui budaya kerja pegawai yang kondusif dan 

mengarah kepada peningkatan kualitas layanan pada masyarakat, 

3. Bagi Pemerintdh Ropinsi Daerah KhusuS Ibukota Jakarta (selaku 

induk organisasi), hasil penelitian ini diharapkan mehjadi salah satu 

masukan penting khususnya bagi pejabat antar instansi yang 

brurorrano rlalam m ~ n ~ t a n k a n  kehiiakan bublik vane berkaitan 

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



dengan Dipenda Propinsi DKI Jakarta dan unit-unit terkait lainnya di 

lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

4. Bagi peneliii, hasa penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan praktis dalam upaya 

mengembangkan budaya kerja yang kondusif di lingkungan 

organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta, dimana peneliti terlibat 

secara langsung di dalamnya.. 
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