
A. Latar Belakmg 

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 

Peme~tdian Daerah dan Undang-mdang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang 

Perimbangan Kemmgan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 2001 

meruyakan tanda (signnl) &an berlangsungnya proses perubahan terlmdap 

kewenangan clan tugas-tugas pemerintaha~~ di daerah. Dapat dipastikan bahwa 

proses tersebut akan membawa darnpak yang sangat besar bagi aparatur 

pemerintahm, antara lain adalah tuntutan optimalisasi kinerja yang semakin 

tinggi, dan kesiapan bagi tiap daerah untuk menyusun strategi dan progcam- 

program pemerintahan yang relevan, sesuai dengan daya d u l i i  keuangan, 

keniampuan segala smberdaya yang ad* clan terutama kemantapan nianajemen 

pemerintah daerah dalarn mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. 

P e m b e r k h ~  kedua peraturan perundang-mdangan tersebut sekaligus 

merupakan pemberian Wonomi Daerah melalui desentralisasi yang dalam jangka 

panjang diprediksi akan mempercepat laju pemberdayaan pembangunan 

masyarakat di daeral~. Percepatan laju pemberdayaan pem- ini tentunya 

bemjuan untuk mencapai optimalitas kinerja aparatur pemerintah daerah, 

sehmgga memiliki kemampuan dalarn mengatasi dan menjawab berbagai kendala 

dan perosalan yang dihadapi. Untuk dapat m e a n  hal tersebuf pemerintah 

daerah per111 memenuhi prasyarat-prasyarat utama yang dibubhkan. Salah satu 

prasymat utarna yang hams dipenuhi dan dibutuhkan oleh pmerintah d a d  

dalam rangka mengoptimalkan kinerjanya adalah melalui pemberdayaan pegawai 

sebagai sumberdaya manusia yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah. 
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Pemberdayaan pegawai menjadi salah satu tlpaya yang dianggap efektif 

pada saat itu dalan mengophlkan kinerja pegiawai. Melalui yemberdayaan 

pegawai diharapkan akan membdan suatu dorongan bagi pegawai untuk bekerja 
. . 

lebih giaf sehmgga mampu. mencapai kinerja yang optimal. Selain itu, melalui 

pernberdayaan, Pimpinan (Atasan) bersedia untuk memberikan s e b a  tug% dan 

pekerjaan yang menjadi kewemngamya, yakni tugas dan tanggung jawabnya 

kepada Bawahan (Staf) agar dapat dilaksanakan secara efektif dan ei%ien, sesuai 

dengan hmtutan dan dinamika lingkungan yang sedang berlangsung. 

Bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, pesatnya perkembangan dan 

dinamika yang te rjadi di tengah-tengah kehidupan masyamkat Jakarta akhiu-akhir 

ini, bersamaan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 

optimalitas kinerja pegawai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Hal ini tercermin 

dari semakin kritisnya masyarakat dalam mengamati dan menylkapi segala'bentuk 

her ja  yang telah dan sedang dicapai oleh Pemwintah Propinsi DKI Jakarta. 

Mardmya aksi protes dan demonstrasi yang dipicu ole11 semmgat reformasi pada 

beberapa. waktu belakangan ini menghdikasikan ketidakpwan masyarakat 

terhadap kinerja Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Kondisi ini perlu diantisipasi 

dengan lzbih mengutamakan pa& optimalitas kinerja pegawd yang berlandaskan 

pada perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yakniakni 

'hembangun ibukota negara yang representaw sejajar dengan kota-kota besar 

negara majq dihuni oleh masyarakat yang sejahtera di dalam hgkmgan yang 

berkelanjutan, dan membangun cilra masyarakat Jakarta yang lebih berdisiplin, 

tertib: pcduli, partisipatif, dinamis, produklif, mandiri serta sejahtera dan tidak 

rentan terhadap gejola!! sod''. Dalam upaya optimalitas kinerja den- 
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berlandaskan pada pemvjudan Visi dan Misi tersebut, pembsrdayaan pegawai 

.n~erupakan salall satu prioritas utama yang dapht dakukal. 

tIingga saat ini, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta selalu berupaya untuk 

melakukan berbagai 'upaya yang dapat memberdayakan para pegawainya, 

misalnya melalui pemberian pendidikan dan pelatihan kepada para pegmi.  

Akan tetapi, bentuk-bentuk upaya yang dilakukan mash kurang mengakomodasi 

tujuan dan hakekat pemberdayaan itu sendiri Hal ini dapat dilihat dari masih 

terdapatnya hublmgan antara Pimpinan [-4tasan) dengan Staf (Bawahan) dan 

antara pegawai Pemerint~h Propinsi DKI Jakarta dengan masyarakat ssbagai 

pelanggn yang masill bersifat hirarkis dan birokratis serta menjadi simbol 

mefisiensi menurut persepsi dan pandangan dad banyak pihakflcalangan. Hal ini 

menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk terus 

melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang lebih mengarah kepada ar!i dan 

tujuan dari pemberdayaan pegawai itu sendiri. 

Berkaitan dengan pernasalahan tersebut di atas, Dinas Pendapatan Daerah 

(Dipenda) Propinsi DKI Jakarta sebagai salah satu unsm pelaksana Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap pendapatan daerah, perlu 

melakukan pemberdayaan pegawainya. Pemberdayaan pegawai Dipenda Prophi 

DICI Jakarta diharapkan dapat mqciptakan pegawai yang handal, terampil, 

kreatif; prod&& semangat kaja tinggi, dan profesional. Dengan demikian, 

optimalisasi kinerja pegawai organisasi ini diharapkan &pat tercapai. Oleh sebab 

itu, kajian ini lebih difokuskan kepada berbagai aspek yang berkaitan dengan 

pemberdayaan pegawai dalam upaya optimalitas kinerja organisasi Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta. 
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B. Identifikasi Permasalahan 

Idenwasi pemiwalal~m berkenh de117an yaya-upaya pa~lberdayaan 

pegawai di Dipenda Propinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 

1. Pembd Otonomi Daerah dzngan diberhkukannya IJndang-undang Nomor 

22 dan 25 Tahun 1999 menjadi suatu tantangan b e  seluruh pegawai Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta untuk dapat lebih mernpnsiapkan diri dalam menghadapi 

berbagai tuntutan pembangunan di Daerah Propinsi DKI Jakarta. Tantangan 

tersebut khusumyd dalam optimalitas penciptaan dan pengelolaan sumber- 

sumber pendapatan herah berupa Pajak Daemh dan Reibbusi Daerah sebagai 

avjud kine janya. 

2. Belum sepenuhnya terjadi pemjudan Visi dan hfki dalam setiap dki pegawai 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

3. Inisiatif clan kreativitas pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta masih belum 

berkembang. I.id ini disebabkan mash kurangnya kesempatan yang dapat 

memberikan tantangan bagi pegawai kar-ma masih terpaa pada pemenuhan 

perintah atau tugas yang diberikan Pimpinan. 

4. Hubungan antara Pimpinan dengan Staf belum sebagai mitra, walaupun Staf 

tersebut sudah lama bekerja. Hubungan tersebut masih sebatas hubungan 

d;llam pekerjaan. Dengan kondisi yang seperti ini, mala Staf merasa bahwa 

Pimpinan selalu lebih menguasai berbagai ha1 pekerjaan yang a& di 

bawahnya. Hal ini menyebabkan Staf terdorong untuk memberikan 

saran dan argurnen yang mungbul berguna dalam mencari langkah-langkah 

penyelesaian pekerjaan yang baik. 
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5. Pembagian tugas dan wewenang secara tertulis di Dipenda Propinsi Dm 

Jakarta sampai saat ill mas31 belum jelas. Selain itu, kriteria Staf yang 

dibutultkan dalam men&~duki ssljap posisi atau jabatan belum teridentifikasi 

dengan jelas, dan struktur organismi yang ada belum menggambarkan adanya 

g&- hi dan Staf yang mewakili tugas atau tanggung jdwab setiap jabatan. 

6. Kualitas dan kapabilitas pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta kurang sesuai 

d m  tuntutan d k d a  lmghngan yang te4 sehngga menknbullcan. 

kesan kurang memplmyai pegawai dalam menyelesaikan permas&an- 

permasalahan yang dihadapi. 

Dalam rnenghadapi beberapa permasalahan tersebut di atas, perlu 

dilakukan upaya pemberdayaan pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta agar dapat 

mewujudkan Visi dan Misi Pernbangumn yang telah dicanangkan nleh 

Pemerintah Propinsi DECI Jakarta. 

Untuk mendapatkan pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta yang 

berkemarnpuan dan berpemberdayaan tersebuf me& perlu dilakukan suatu kajian 

gum menjawabpmasalahan seperti yang telah diuraikan di a h .  Pernasalahan- 

permasalahan tersebut di atas dapat dirumuskan sebagai beriEnit : 

1. Bagaunana upaya pemberdayaan yang tel& dilakukan ole11 Dipenda Prnpinsi 

DKI Jakarta sebagai upaya dalam optimalisasi kinerjanya 7 

2. Faktor-faMor apa saja yang berhubungan dengan pemberdayaan pegawai 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta dalam upaya mengoptimalkan kinerjanya 7 

3. Kebijakan pemberdayaan pegawai yang bagaimma yang dapat dildivkan 

dalarn upaya optimalisasi kinerja Dipenda Plopinsi DKI Jakarta ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari beberapa pmasalahan yang dirumuskan diatas, k a j h  ini memiliki 

beberapa tu-w yaitu : 

1. MelaLukan analisis terhadap kondisi atau keberadaan pemberdayaan pegawai 

di Dipenda kopinsi DKJ Jakarta. 

2. Menentukan &&tor-fakor yang memiliki hubungan/korelasi teihadap upaya- 

upaya pemberdayaan pegawai Dipenda kopinsi DKI P a  sehmgga kinerja 

&pat mmjadi optimal. 

3. Memuskan kebijakan pemberdayaan yang sesuai s e m  dapat 

mewujudkan optimalisasi kinerja Dipenda Propinsi DKI Pkarta. 

D. Ruang lingkup dan Batasan Pcnelilian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dip~nda Propinsi DKI Jakarta sebagai salah 

satu unit kerja di Pemerintah Propimi DKI Jakarta. Iluang lingkup pembahasan 

dibatasi pada aspek-aspek yang berkaitm dengan pemberdayaan pegawai 

(sumberdaya manusia) dan W t k a n  dengan optimalitas kine rjanya. 
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