
I. P E N D A H U L U A N  

A. Latar Belakang 

Kota Jakarta sebagai Ibukota negara, pusat pemerintahan nasional, 

perdagangan, industri dan wisata dengan luas wilayah 650 Ktn2 mempunyai 

jumlah penduduk sekitar 11.5 juta jiwa, s& ini menjadi fokus perhatian usaha 

kegiatan masyarakat di Indonesia. 

Akibat dari jumlah penduduk yang besar dan tejadinya 

perkembangan kegiatan di Ibukota Jakarta, menyebabkan tingginya tingkat 

perjalanan atau lalu lintas kendaraan. Hal ini pula yang menimbulkan kepadatan 

arus lalu lintas di jalan kota Jakarta, yang ditandai dengan motitas penduduk 

Jakarta banyak diiakukan dengan menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan 

umum sebagai sarana transportasinya. 

Kondisi ini memerlukan penangan yang serius dari Pemerintah 

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam ha1 ini Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (DUN Propinsi Daerah Khusus kukota Jakarta. Agar tuntutan 

masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum yang mudah, aman, cepat dan 

murah, serta tuntutan terhadap kenyamanan dan kelancaran berlalu lintas di jalan 

dapat terpenuhi. 

Akibat dari semua masalah tersebut di atas, maka beban pemecahan 

masalah yang d i i p i  dan ditanggung oleh D i  UAJ Propinsi DKI Jakarta 

menjadi lebii berat, karena semua pennasalahan lalu lintas dan angkutan jalan 

semakin hari menjadi semakin rumit dan kompleks siiatnya dimasa mendatang. 
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Untuk dapat mengantisipasi dan mengatasi masalah itu perlu kuanya 

dilakukan upaya pembenahan kinerja Dinas LLM Propinsi DKI Jakarta. Salah 

satu upaya yang perlu diiakukan untuk pembenahan kineqa adalah dengan cara 

melakukan penanganan pengembangan karir pegawai yang b& tujuannya ialah 

agar kondisi pengembangan karir pegawai berada dalam kondisi yang baik. 

Apabiia kondisi pengembangan karir pegawai dalam kondisi baik, 

maka diharapkan motivasi kerja pegawai dapat ditingkatkan, bagaimanapun pada 

akhimya pegawai itu sendii juga yang menentukan maju tidaknya suatu 

organisasi. 

Penanganan pengembangan karir pegawai perlu di lakukan, ha1 ini 

bisa di capai apabiia kepada para pegawai diberikan pengetahuan tentang karir, 

karena masalah karir adalah masalah yang paling sensitif bagi pegawai. 

Karir bagi si pegawai mempakan harapan atau dambaan selama masa 

ia bekerja, kepastian terhadap jenjang karir merupakan kebutuhan pegawai, maka 

dirasa perlu ada suatu rencana pengembangan karir pegawai yang jelas yang 

dapat memuaskan hati pegawai. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat 

memenuhi tuntutan perubahan terhadap sektor publii khususnya dalam bidang 

lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah DKI Jakarta. 

Pada Dinas LLAJ Propinsi DKI Jakarta saat ini pola pengembangan 

karir pegawai telah terpola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yaitu sebagaimana yang diatw dalam Surat 

Ceputusan Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No: 1492 Tahun 

993 tentang Jenjang Karir Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di 

ingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
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Jalur dan jenjang karir pegawai pada Dinas k A J  Propinsi DKI 

Jakarta adalah sebagaimana yang terlihat dalam bagan struktur organisasinya, 

yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pembentukan, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas LLkl DKI Jakarta. 

Rencana pengembangan karir pegawai pada Dinas LLAJ Propinsi 

DKI Jakarta belum dilakukan secara baik dan benar, sehingga setiap pegawai 

yang ingin mengembangkan karirnya terasa mengalami kesulitan. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor yang saling berkaitan yaitu disatu pihak sipegawai itu 

sendiri belum mengerti tentang arti pentingnya suatu perencanaan karir, di lain 

p i i  belum dilak~kann~arencana pengembangan karir. 

Kedua faktor sebagimana disebutkan di atas yaitu perencanaan karir 

individual dan organisasional adalah faktor-faktor yang saling berhubungan clan 

searah dalam rangka menangani pengembangan karir pegawai. 

Melaksanakan perencanaan dan manajemen karir bubdah  suatu 

pekejaan yang mudah bagi setiap organisasi, karena memerlukan suatu 

pengetahuan khusus bagi pengelola sumberdaya manusia di masing-masing 

organisasi. Apalagi dalam organisasi yang jumlah karyawannya cukup banyak, 

padahal jumlah jalur dan jenjang karir dalam organisasinya sangat terbatas, maka 

dapat menimbulkan suatu permasalahan tersendii dalam rangka pelaksanaan 

pengembangan karir bagi pegawainya. 

Masalah ini juga dialami oleh Dinas LLM Propinsi DKI Jakarta, 

dimana j M a h  jabatan struktural yang tersedia sangat terbatas, mulai dari jumlah 

jabatan eselon IVh hanya tersedia sebanyak 53 jabatan, eselon m/b sebanyak 14 

jabatan dan eselon IWa dan eselon IIlb masiig-masing tersedia hanya 1 jabatan. 
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Bila dibandingkan dengan jumlah pegawai Golongan lIYa sebanyak 418 orang, 

Golongan IIVb sebanyak : 50 orang, Golongan m/c sebanyak : 37 orang, dan 

Golongan IWd sebanyak : 17 orang, serta Golongan IVla sebanyak : 9 orang. 

Apabiia kondisi ini tidak ditangani secara serius, maka rencana 

pengembangan karir pegawai pada Dinas LLAJ Propinsi DKI Jakarta di masa 

yang akan datang, dapat menimbulkan permadahan yang pelik dan kompleks 

sifatnya, dimana setiap pegawai akan mengalami frustrasi akibat tidak jelasnya 

jenjang karir mereka. 

.. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirasa penting untuk 

mengadakan kajian tentang pengembangan karir pegawai pada D i a s  LLAJ 

Propinsi DKI Jakarta. 

B. Identifmsi Masalah 

Pada umumnya pelaksanaan pengembangan karir pegawai di D m  

LLAJ Propinsi DKI Jakarta memiliki banyak masalah yang d i i a p i ,  ha1 ini dapat 

terlihat pada saat adanya mutasi dan promosi yang dilakukan oleh dinas. 

Dimanti bursa pegawai yang potensial belum terdeteksi atau belum 

tersedia sebelwnnya, sehingga pihak pimpinan diias dalam menentukan sikap 

untuk mengambi langkah kebijakan untuk mengisi jabatan' struktural dan 

hgsional yang lowong, hams terlebih dahulu mencari calon pegawai yang 

potensial dari beberapa pegawai yang ada, yang dianggap memenuhi persyaratan 

untuk menduduki suatu jabatan struktural. 

Akibatnya pihak pimpinan lebih lambat dan hams selektif dan hati- 

hati dalam memilih kualiikasi pegawai yang &an menduduki jabatan tersebut, 
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sebab harapan pimpinan adalah pengisian jabatan yang baru haruslah sesuai 

dengan kualifikasi pegawai yang bersangkutan. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan karir di 

identifikasi sebagai berikut : 

1. Jumlah pegawai D i a s  L W  Propinsi DKI Jakarta yang telah mempunyai 

Golongan IIVa ke atas terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah jabatan 

yang tersedia, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat bagi pegawai 

dalam menduduki suatu jabatan yang lowong. 

2. Pendidikan d m  pelatihan yang telah diternpuh oleh pegawai Dinas UAJ 

Propinsi DKI Jakarta kurangi'belum sepenuhnya dapat mendukung 

pengembangan karir pegawai. 

3. Pengetahuan tentang perencanaan karir bagi para pegawai dirasa masih h a n g ,  

sehingga pengetahuan untuk mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri, 

serta mempertimbangkan kesempatan karir, menyusun tujuan karir para 

pegawai D i  UAJ Propinsi DKI Jakarta masih rendah. 

4. Rencana pengembangan karir pegawai (RKP) Dinas UAJ Propinsi DKI 

Jakarta belum dibuat secara jelas dan benar, serta belum dipahami sepenuhnya 

s e w a  keseluruhan oleh pegawai sesuai dengan ketentuan / peraturm 

kepegawaian yang berlaku. 

5. Belum terbentuknya pola karir yaitu pola pembiiaan pegawai dan pola dasar 

karir yang memuat teknik dan metode penyusunan pola karir pada D i  LLAJ 

Propiisi DKI Jakarta. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah tersebut di atas 

selanjutnya dapatlah diuraikan perumusan masalah, sebelum pembahasan 

perumusan masalah terlebii dahulu disebutkan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan dan pelatihan yang ditempuh oleh pegawai belum sepenuhnya 

dapat mendukung pengembangan karir pegawai. 

2. Perencanaan karir individu belum sepuhnya dipahami oleh para pegawai. 

3. Rencana pengembangan karir pegawai secara keseluruhan belum jelas. 

4. Pola dasar karir pegawai pada Dinas LLAJ DKI Jakarta sebagai pedoman 

penyusunan pola karir belum terbentuk. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi keja pegawai D i  

LLAJ Propinsi DKI Jakarta dapat dilakukan melalui pengembangan karir, 

pengembangan karir organisasional dapat terlaksana melalui proses perencanaan 

karir individu dan manajemen karir institusional. 

Saat ini Dinas LLAJ Propinsi DKI Jakarta mempunyai pegawai 

sebanyak 1344 orang pegawai, sebagai salah satu dim pada Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta yang mempunyai banyak pegawai, maka sudah barang 

tentu akan menghadapi banyak masalah dalam menangani pengembangan karir 

pegawainya. 

Sehubungan dengan ha1 tersebut, maka pennasalahan-pennasalahan 

yang perlu dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas LLAJ Propinsi DKI Jakarta 

yang berkaitan dengan pengembangan karir pegawai sudah sesuai dengan 

harapan individu dan organisasi ? 
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2. Apakah ada hubungan antar variabel dalam pengembangan karir di Dinas 

LLAJ Propinsi DKI Jakarta ? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang berperan dan yang mempengaruhi dalam 

pengembangan karir pegawai pada Dinas LLAJ Propinsi DKI Jakarta? 

4. Upaya-upaya atau kebijakan apa sajakah yang telah dan akan dWukan agar 

pengembangan karir pegawai dapat berjalan effektif pada Dinas LLAJ Propinsi 

DKI Jakarta ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pengembangan karir 

pegawai pada Dinas LLAJ Propinsi DKI Jakarta. Secara rinci tujuan penelitian 

adalah untuk : 

1. Mengkaji pelaksanaan pengembangan karir pegawai di lingkungan Dim 

LLAJ P rop i i  DKI Jakarta pada saat ini. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang memiWd hubungan dan yang berperan dalam 

pengembangan karir di Dias LLAJ Propinsi DKI Jakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang 

bennarrfaat bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selaku pengambii keputusan 

dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan karir 

pegawai. Khususnya bagi Dinas LLAJ Propinsi DKI Jakarta dalam rangka 

memberikan informasi dan alternatif pemecahan masalah serta formulasi upaya- 
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upaya yang perlu dilakukan untuk meninghtkan pembenahan pelaksanaan 

pengembangan karir pegawai di Dinas LLAJ Propinsi DKI Jakarta. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan di lingkungan Dinas LLAJ Propinsi DIU Jakarta 

dengan obyek penelitian adalah pegawai yang menduduki jabatan struktural 

eselon III/a, eselon IIIh, dan eselon Nib, serta para staf yang telah mempunyai 

Golongan IIYa ke atas. 

Hasil penelitian mungkin belum lengkap dan sempuma, ha1 ini 

disebabkan karena keterbatasan waktu, tenaga dan sarana yang tersedia di dalam 

melakukan penelitian, maka mang ligkup penelitian dibatasi hanya sainpai 

mengkaji beberapa aspek sebagai berikut : 

I .  Mengkaji penerapan hngsi manajemen dalam proses pelaksanaan 

pengembangan karir pada saat ini. 

2. Mengetahui kondisi variabel-variabel pengembangan karir yang sedang diteliti. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mepunyai hubungan antar variabel ddam 

pengembangan karir. 

4. Menganalisis faktor-faktor yang berperan dalam pengembangan karir. 
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