
BAB I. 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dengan diberlakukan Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah dan Undang-undang No 25 tahun 1999 tentang 

Per~mbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah rnendorong 

daerah-daerah di lndonesia untuk membenahi berbagai kebijakan tentang 

organisasi pemerintahan daerahnya. Hal ini terjadi, tidak lain karena 

dalam kedua Undang-undang (UU) tersebut mengisyaratkan adanya 

kebebasan bagi daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya sesuai 

dengan karakteristik dan tuntutan daerahnya. Konsekuensi logis dari 

pemberlakuan UU ini adalah dirnungkinkannya daerah memiliki pola dan 

bentuk organisasi pemerintah daerah yang berbeda-beda antara daerah 
. . 

yang satu dengak daerah ya"g lainnya. 

Bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, selain di berlakukannya 

kedua UU tersebut, juga dihadapkan pada pemberlakuan Undang-undang 

No 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus lbukota 

Negara Republik Indonesia Jakarta. Dengan Undang-undang ini, 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dituntut untuk memiliki organisasi yang 

rnampu menghadapi berbagai perubahan lingkungan, baik lingkungan 

Global, Regional maupun lingkungan Nasional. Tuntutan ini tentunya akan 

berimplikasi--' pada upaya'--Perriefintah Propinsi DKI Jakarta dalam 

melakukan pembenahan terhadap kelembagaannya. 
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Di lain pihak, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta juga rnengemban visi 

yang mengarahkan pada tercapainya Jakarta sebagai Kota Jasa (Service 

city) dan sekaligus mengemban misi untuk rnensejajarkan Jakarta dengan 

kota-kota besar lainnya di dunia. Visi dan rnisi yang diemban oleh 

Pernerintah Propinsi DKI Jakarta ini sekaligus merupakan tugas dan 

beban berat, apabila kondisi berbagai aspek yang terkait dengan 
-- .-... - . .  

organisasinya tidak dikembangkan sesuai dengan visi dan misi yang 

dicanangkan tersebut. 

Dengan demikian jelaslah bahwa di era Otonomi Daerah ini 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dituntut untuk melakukan berbagai 

perubahan dan pernbaharuan sesuai dengan berbagai kondisi yang 

berkembang di DKI Jakarta saat ini. Namun demikian, berbagai 

perubahan dan pembaharuan tersebut haruslah tetap berrnuara pada 

tercapainya organisasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang sederhana 

(tidak birokratis), transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada 

peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. 

Berbagai fonernena yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta tersebut, tentunya secara langsung berimplikasi pada unit-unit 

atau instansi terkait di dalam organisasi Pernerintah Propinsi DKI Jakarta 

secara keseluruhan. Atau dengan kata lain bahwa organisasi yang ada di 

bawahnya tentunya dituntut untuk memberikan dukungan terhadap 

berbagai upaya yang diambil oleh Pernerintah Propinsi DKI Jakarta. Hal ini 

yang juga dihadapi oleh Dipenda Propinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas 
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dan peran dalam mengelola pendapatan daerah di lingkhi&n'&he6"f&h 

Propinsi DKI Jakarta. 

Organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini, 

merupakan bentuk organisasi yang didasarkan pada paradigma lama, 

yaitu yang didasarkan pads undang-undang No 5 tahLi" 1974 tentang 

Pemerintah Daerah. Seiring dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 

1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, maka organisasi Dipenda Propinsi 

DKI Jakarta perlu dikembangkan berdasarkan pada paradigma 

manajemen pemerintah yang baru sesuai dengan semangat yang 

terkandung dalam kedua UU tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa 

organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta perlu dikembangkan sesuai 

dengan tuntutan otonomi daerah dan kondisi karakteristik DKI Jakarta 

sendiri. Seicing derlgan ha1 ... tersebut,. upaya pengembangan organisasi 

Dipenda perlu diarahkan (sebagaimana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta) 

pada upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

Berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat 

tersebut, maka pihak Dipenda Propinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan 

peran-peran unit-unit yang berada di bawahnya, terutama unit-unit yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat, yaitu unit-unit yang berada di 

wilayah. Perlunya upaya meningkatkan peran unit di wilayah tersebut 

didasarkan atas pemahaman bahwa unit-unit tersebut merupakan unit 

yang berhadapan langsung dan sekaligus paling dekat dengan 

masyarakat. Namun demikian, dalam rangka meningkatkan peran-peran 

unit yang berada di bawah organisasi Dipenda Pro~insi DKI Jakarta 
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tersebut perlu didukung oleh tingkat kesiapan pegawai. Hal ini penting, 

karena tingkat kesiapan pegawai juga ikut menentukan efektivitas dan 

efisiensi dalam penerapan kebijakan pemberdayaan peran-peran unit 

yang berada, di bawah org&isasi DipendaPropinsi DKI Jakarta. 

Berdasarkan kondisi yang melatarbelakangi tersebut, maka 

penelitian ini mengambil judul" Efektivitas Pengorganisasian Suku 

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Dari judul ini, pada 

dasarnya penelitian dilakukan untuk melihat sejauhmana upaya 

pengembangan peran-peran unit organisasi di lingkungan Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta, sebagai konsekuensi dari pemberlakukan UU 

Otonomi Daerah dan UU Kekhususan Jakarta, dapat dilakukan melalui 

strukur organisasi yang ada saat ini. 
. . .. . . . . . . . 

B. Permasalahan 

Berdasarkan kondisi yang melatar belakangi tersebut, maka upaya 

untuk meningkatkan peran-peran unit di bawah organisasi Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pada 

masyarakat di hadapkan pada beberapa permasalahan. Permasalahan- 

permasalahan tersebut tentunya perlu segera diatasi agar upaya untuk 

meningkatkan peran unit-unit di bawah organisasi Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta pada umumnya dan unit-unit tingkat wilayah (suku dinas) dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. Adapun beberapa permasalahan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 
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1. Berdasarkan kondisi struktur yang ada saat ini, unit organisasi di 

tingkat Balai Dinas (pusat) lebih rnendominasi berbagai kegiatan 

yang seharusnya dapat dilaksanakan di tingkat wilayah. 

2. Dalam penyusunan struktur organisasi di wilayah, masih 

rnengacu pada pola penyeragaman antara wilayah yang satu 

dengan wilayah lainnya. Hal ini tentunya mengakibatkan struktur 

organisasi di tingkat wilayah (Suku Dinas) relatif sama. Kondisi ini 

tentunya berdarnpak pada efektivitas kelembagaan daerah, 

karena karakteristik wilayah yang dihadapi (dikelola) merniliki 

perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. 

3. Unit Organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta yang terdapat di 

wilayah masih belurn sepenuhnya terlibat langsung dalam proses 

pengambilan keputusan atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini 

dapat dilihat dari kondisi nyata yang menunjukan ketergantungan 

yang tinggi dari wilayah terhadap pusat. 

4. Tidak meratanya beban tugas yang dihadapi oleh unit-unit . . . .. . . ... . 

organisasi di wilayah, dimana terdapat unit organisasi yang 

bekerja sangat berat (over load) dan ada unit yang bebannya 

relatif rendah (under load). 

5. Ditinjau dari tingkat kompetensinya, pegawai yang terdapat di 

dalam organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta masih belum 

dilakukan kebijakan staffing yang merata. Pegawai-pegawai yang 

memiliki kompetensi yang relatif lebih tinggi cenderung berada di 
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tingkat pusat, sedangkan pegawai yang relatif rendah 

kompetensinya lebih banyak berada di tingkat wilayah. 
. . .. . . - ... . 

6. Orientasi pegawai terhadap pusat (Balai Dinas) cenderung masih 

kuat, sehingga sebagian besar pagawai yang ada di Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta cenderung 'enggan' apabila dipindahkan ke 

wilayah. 

7. Berbagai bentuk penetapan atas obyek pajak yang diajukan oleh 

wilayah pada pusat masih belum tertangani dengan baik 

(terbengkalai), sehingga ha1 ini menghambat kinerja unit-unit 

organisasi yang terdapat di wilayah. 

C. Batasan Masalah 

Dari berbagai permasalahan yang terindikasi tersebut, maka dalam 

penelitian ini dibatasi pada aspek pengorganisasian Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta, yaitu yang meliputi berbagai aspek keorganisasian seperti 

efektivitas organisasi, prinsip-prinsip pengorganisasian, sfruktur organisasi 

dan pelayanan masyarakat. 

D. Rumusan Permasalah 

Berdasarkan beberapa indikator dan batasan permasalahan tersebut 

dapat di lihat bahwa struktur organisasi Suku Dinas Pendapatan Propinsi 

DKI Jakarta perlu dikaji lebih mendalam agar efektivitas struktur organisasi 

yang ada saat ini dapat di tingkatkan, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas layanan pada masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan 
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penerimaan asli daerah. Berkaitan dengan ha1 tersebut, rnaka dalarn 

penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi pegawai tentang efektivitas organisasi Suku 

Dinas Pendapatan Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini dalarn 

rnenjalankan .perannya sebagai unit pemberi layanan pada 

rnayarakat 7 . .. - ... . 

2. Bagaimana tingkat kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini 

dengan yang diharapkan (sesuai dengan tuntutan otonorni daerah) 

berkaitan dengan prinsip pengorganisasian, struktur organisasi 

dan layanan masyarakat yang diterapkan pada organisasi Suku 

Dinas Pendapatan Propinsi DKI Jakarta ? 

3. Upaya-upaya apa saja yang dapat diterapkan oleh Dipenda 

Propinsi DKI Jakaita agar unit-unit organisasi di tingkat wilayah 

(Sudipenda Propinsi DKI Jakarta) dapat lebih efektif dalarn 

rnernberikan layanan ke-Dipenda-an kepada masyarakat ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari beberapa permasalahan yang dirumuskan tersebut, maka 

penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian seperti yang 

disebutkan pada bagian benkut ini. 

a. Mendiskripsikan persepsi pegawai tentang efektivitas 

organisasi Suku Dinas Pendapatan Propinsi DKI Jakarta yang 

ada saat ini dalam menjalankan perannya sebagai unit pernberi 
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b. .Menganalisis tingkat kesenjangan antara kondisi yang ada saat 

ini dengan yang diharapkan, berkaitan dengan prinsip 

pengorganisasian, struktur organisasi dan layanan masyarakat 

yang diterapkan pada organisasi Suku Dinas Pendapatan 

Propinsi DKI Jakarta. 

c. Memformulasikan berbagai upaya yang dapat diterapkan oleh 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta agar unit-unit organisasi di 

tingkat wilayah (Sudipenda Propinsi DKI Jakarta)dapat lebih 

efektif dalam memberikan layanan ke-Dipenda-an kepada 

rnasyarakat. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi ajang 

pendalaman bidang keilmuan dan data dasar (benchmark data) di 

program studi magister menajeman kekhususan manajemen 

surnber daya manusia. Selain itu, melalui penelitian ini di harapkan 

dapat mendorong peningkatan kemampuan analisis penulis dalam 

melihat berbagai fenomena yang terkait dengan bidang keilmuan 

tersebut. 

b. Bagi Dipenda Propinsi DKI Jakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi pihak-pihak pengambil keputusan yang terdapat di lingkungan 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan peningkatan peran- 
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peran unit yang terdapat di wilayah dalarn rnernberikan dukungan 

terhadap pencapaian visi dan rnisi Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya ditujukan untuk mengkaji organisasi 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Narnun mengingat 

keterbatasan yang dirniliki oleh penulis, maka penelitian ini dibatasi pada 

permasalahan pengorganisasian yang terdapat di tingkat wilayah Kota 

(dahulu Kota Madya). Atau dalarn nornenklatur ke-Dipenda-an adalah 

organisasi Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. 
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