
RINGKASAN EKSEKUTIF 

FRANKY MANGATAS PANJAITAN. 2002. Analisis Struktur Organisasi 
Badan Keoeaawaian Daerah Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta. di bawah birnbingan SETlADl DJOHAR dan E. GUMBIRA SKID. 

Adanya perubahan lingkungan suatu organisasi rnengakibatkan 
lahirnya tuntutan terhadap perlunya perubahan pada suatu organisasi 
untuk lebih rneningkatkan aktivitas dan efektifitas organisasi. Secara 
urnurn setiap perubahan yang terjadi dalarn organisasi akan selalu 
melibatkan dua ha1 yang sangat rnendasar pada perubahan organisasi, 
yaitu pernbagian kerja ke dalarn berbagai tugas yang dibentuk dan 
koordinasi dari tugas-tugas yang dibentuk tersebut untuk rnernperlancar 
seluruh aktivitas. 

Struktur organisasi juga rnerupakan faktor penting lainnya bagi 
pihak rnanajernen dalarn rnernpengaruhi atau rnernbentuk budaya 
organisasi seperti perilaku individu dan kelornpok dalarn organisasi. Selain 
itu rnelalui struktur organisasi pihak rnanajernen rnenetapkan harapan- 
harapan organisasi dapat dipenuhi rnelalui individu-individu dan kelornpok- 
kelornpok dalarn organisasi. 

Penataan kernbali struktur organisasi Biro Kepegawaian Daerah 
rnenjadi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta dilakukan 
karena lahirnya Undang-Undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang 
Pernerintahan Daerah dan Undang Undang Nornor 43 Tahun 1999 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian. Lahirnya Undang-Undang Nornor 22 Tahun 
1999 ini telah rnernberikan peluang dan angin segar bagi Pernerintah 
Daerah di seluruh Indonesia untuk hidup dan berkernbang sesuai dengan 
karakteristik serta nilai-nilai yang ada dan berkernbang di daerah tersebut. 

Sebelurn ditetapkannya Perda Nornor 3 Tahun 2001, unit 
organisasi yang rnenangani bidang kepegawaian adalah Biro 
Kepegawaian pada Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DKI Jakarta ;ang 
ditetapkan dalarn Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta 
Nornor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
WilayahlDaerah Khusus lbukota Jakarta dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

Perrnasalahan perlunya restrukturisasi dan redefinisi organisasi dan 
tata kerja Biro Kepegawaian Sekretaris Daerah, telah rnenjadi bahan 
perbincangan para pirnpinan di lingkungan Pernerintah Propinsi Daerah 
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organisasi yang biasa-biasa saja. Berdasarkan penelitian ini 
rnengindikasikan bahwa perubahan organisasi yang rnengelola di 
bidang kepegawaian di lingkungan Pernerintah Propinsi DKI Jakarta 
dari Biro ke bentuk Badan telah sesuai dan rnengarah kepada 
kebutuhan dan tuntutan Pernerintah Propinsi DKI Jakarta. 

2. Dari faktor-faktor struktur organisasi, yaitu kornpleksitas, forrnalisasi 
dan sentralisasi, yang berkorelasi terhadap efektifitas organisasi Badan 
Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta ditanggapi secara 
bervariasi oleh pegawai. Hal ini terindikasi dari hasil analisis dengan Uji 
Korelasi Ranks Spearman yang rnenghasilkan taraf signifikansi yang 
beragarn (dari tidak signifikan, cukup signifikan dan sangat signifiikan) 
rnenurut karakteristik respondennya. Dengan dernikian, berdasarkan 
hasil analisis korelasi ini rnernbuktikan bahwa karakteristik pegawai 
rnerniliki pengaruh penting terhadap persepsinya dalarn rnenanggapi 
faktor-faktor struktur organisasi mana yang berkorelasi secara 
signifikan dengan efektifitas organisasi. Selanjutnya, penelitian ini juga 
rnengindikasikan bahwa dari ketiga faktor struktur organisasi tersebut, 
jika dilihat dari tingkat korelasinya dengan rnengakornodasi berbagai 
pendapat responden sesuai karakteristiknya, rnenunjukkan bahwa 
urutan faktor struktur organisasi dari yang paling berkorelasi adalah 
faktor forrnalisasi, kornpleksitas dan sentralisasi. Hasil ini rnenunjukkan 
bahwa Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta dalarn 
rnenjalankan aktivitas kelernbagaannya sangat tergantung 
efektifitasnya pada faktor forrnalisasi. Artinya sejauhrnana Badan 
Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta telah mampu 
rnenstandarisasi seluruh aktivitasnya, baik di tingkat organisasi sarnpai 
ke tingkat unit kerja yang paling rendah sekalipun. Selanjutnya pihak 
rnanajernen perlu rnengkaji atau rnernperhatikan sejauhmana 
kornpleksitas pekerjaan yang rnenjadi tanggung jawab organisasi telah 
terdifferensiasi dengan baik, sehingga tidak ada turnpang tindih atau 
duplikasi tugas. Adapun untuk faktor sentralisasi, Badan Kepegawaian 
Daerah Propinsi DKI Jakarta yang rnerupakan organisasi pernerintah 
daerah dengan norrna dan nilai yang cenderung rnendahulukan 
atasan, rnaka harapan untuk rnewujudkan adanya sentralisasi dalarn 
proses pengarnbilan keputusan serta dalarn aliran inforrnasi, pada 
dasarnya telah terwujud. Oleh karena itu, pegawai rnenganggap 
bahwa faktor sentralisasi dapat ditunda penataannya. 

3. Adapun irnplikasi dari hasil penelitian ini terhadap kebijakan yang 
terkait dengan struktur organisasi dan efektifitas organisasinya adalah 
perlunya kebijakan yang rnengatur keberadaan Badan Kepegawaian 
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Daerah Propinsi DKI Jakarta tersebut dilengkapi dengan standarisasi 
pelaksanaan tugas yang jelas sehingga memungkinkan setiap aktivitas 
kelembagaan atau pekerjaan dalam organisasi atau dalam unit kerja 
dapat dilaksanakan dengan baik. 

Dari berbagai temuan yang diperloleh dalarn penelitian ini, maka 
agar organisasi ini tetap dapat berjalan secara efektif, maka 
direkornendasikan beberapa ha1 berikut ini. 
1. Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta perlu segera 

mengevaluasi atau rnelakukan penyernpurnaan standarisasi 
pekerjaan. Dengan demikian jika organisasi dihadapkan pada 
persoalan pekerjaan yang memerlukan penyelesaian baik di tingkat 
unit kerja sampai pada tingkat organisasi, rnaka upaya 
penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara yang jelas dan baku 
karena pegawai mampu mengkornunikasikan perrnasalahan tersebut 
secara cepat dan baik sesuai dengan aturan dan prosedur kerjanya 
masing-masing. Dengan demikian, maka upaya Badan Kepegawaian 
Daerah untuk mewujudkan tujuan organisasinya dapat tercermin pada 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pegawainya. 

2. Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta perlu lebih 
meningkatkan sosialisasi atas perubahan Biro menjadi Badan 
Kepegawaian Daerah. Artinya bahwa organisasi ini perlu senantiasa 
mernposisikan dirinya sebagai satu-satunya lernbaga yang 
bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah 
Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah 
dalam struktur organisasinya perlu diawaki atau diisi oleh orang-orang 
yang mempunyai kornpetensi dan kemampuan di bidang kepegawaian. 
Karena sebaik apapun struktur organisasi yang dibangun, tanpa 
didukung oleh pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi yang 
sesuai dengan tuntutan organisasi, maka sulit diharapkan organisasi 
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik. 
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