
BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mernasuki abad 21, aparatur Pernerintah Propinsi Daerah Khusus 

lbukota Jakarta rnenghadapi banyak tantangan yang tidak dapat 

dielakkan. Arus globalisasi yang bergerak cepat ke arah rnasyarakat tanpa 

batas berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan politik, ekonorni, 

sosial, hukurn dan budaya, dirnana satu dengan yang lain saling berkaitan 

dan rnernpengaruhi. Globalisasi akan rnenciptakan tata hubungan 

rnasyarakat baru, struktur dan sistern ekonorni baru, bahkan sikap mental 

dan persepsi budaya baru dalarn kehidupan rnasyarakat yang tidak 

terelakkan oleh Pernerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

"Peran rnasyarakat akan cenderung sernakin rnenonjol", sedangkan peran 

Pernerintah akan lebih pada pernberian arah, penciptaan peluang, 

pengayoman, dan peningkatan prakarsa serta partisipasi dan kreativitas 

rnasyarakat. Sejalan dengan perubahan tersebut, diperlukan penyesuaian 

organisasi Perangkat Daerah Pernerintah Propinsi DKI Jakarta dalarn 

kedudukannya sebagai lbukota Negara untuk rnensejajarkan Jakarta 

dengan kota-kota besar yang telah rnaju lainnya, tidak terkecuali 

organisasi yang rnenangani bidang kepegawaian di Propinsi DKI Jakarta. 

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 
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rnelibatkan 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. 

Perubahan pernbagian kerja kedalarn berbagai tugas yang dibentuk 

digarnbarkan dan dapat dijelaskan dengan disain dari struktur organisasi. 

Disain dari struktur organisasi rnerupakan ha1 penting dalarn rnencapai 

fungsionalisasi yang efektif (Mintzberg, 1983). 

Struktur organisasi juga rnerupakan faktor penting lainnya bagi 

pihak rnanajernen dalarn rnernpengaruhi atau rnembentuk budaya 

organisasi seperti perilaku individu dan kelompok dalarn organisasi. Selain 

itu rnelalui struktur organisasi pihak manajernen 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 Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pernerintahan Daerah sebagai perubahan dari Undang-Undang Nornor 5 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pernerintahan di Daerah dan Undang 

Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini telah rnernberikan peluang dan 

angin segar bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk hidup dan 

berkernbang sesuai dengan karakteristik serta nilai-nilai yang ada dan 
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berkernbang di daerah tersebut. Begitu juga Pernerintah Propinsi Daerah 

Khusus lbukota Jakarta. 

Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota 

Jakarta rnerupakan organisasi penunjang yang rnelaksanakan tugas 

rnernbantu pejabat pernbina Kepegawaian Daerah dalarn rnelaksanakan 

rnanajernen Pegawai Negeri Sipil Daerah (Keppres Nornor 159 Tahun 

2000) di Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nornor 3 Tahun 

2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 

Daerah Khusus lbukota Jakarta. Sehubungan dengan ha1 tersebut rnaka 

perlu perencanaan pendayagunaan aparatur melalui struktur organisasi 

unit yang rnenangani atau rnengelola manajernen Pegawai Negeri Sipil 

Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagai penjabaran otonorni daerah sesuai 

dengan kebutuhan Pernerintah Propinsi DKI Jakarta. 

Sebelurn ditetapkannya Perda Nornor 3 Tahun 2001, unit 

organisasi yang menangani bidang kepegawaian adalah Biro 

Kepegawaian pada Sekretariat Wilayah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang 

ditetapkan dalarn Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta 

Nornor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

WiiayahlDaerah 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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Khusus lbukota Jakarta, Selain karena telah diundangkannya Undang- 

Undang Nornor 22 Tahun 1999 juga disebabkan dengan telah 

diterbitkannya Undang-Undang Nornor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian. 

Dengan demikian, berdasarkan keadaan yang rnelatarbelakangi 

tersebut, rnaka penelitian ini dilakukan untuk rnelakukan kajian struktur 

organisasi Badan Kepegawaian Daerah yang telah ditetapkan dengan 

Perda Nornor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi DKI Jakarta. 

Diharapkan rnelalui kajian struktur Badan Kepegawaian Daerah ini dapat 

diforrnulasikan alternatif strategi rnanajernen Badan Kepegawaian Daerah 

dalarn upaya rneningkatkan kinerjanya. 

B. ldentifikasi Masalah 

Perkernbangan lingkungan strategis yang diwujudkan dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pernerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 43 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian rnernbuka peluang bagi Daerah untuk rnenata kernbali 

organisasinya terrnasuk unsur organisasi yang rnenangani bidang 

kepegawaian, sesuai kebutuhan Daerah. Hal ini rnerupakan momentum 

tepat untuk 'rnelakukan restrukturisasi dan redefinisi kernbali organisasi 

dan tata kerja Biro Kepegawaian terhadap berbagai perrnasalahan 

kelancaran pelaksanaan rnanajernen Pegawai Negeri Sipil Daerah 

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



Propinsi DKI Jakarta. Permasalahan tersebut secara garis besar dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Organisasi Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah yang 

memuat struktur mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan 

organisasi dan tata kerja cenderung masih berorientasi pada 

banyaknya jumlah jabatan struktural, sehingga susunan organisasi 

Biro Kepegawaian menjadi terlalu sarat akan jabatan struktural. 

2. Besaran organisasi dalam arti jumlah jabatan struktural di lingkungan 

Biro Kepegawaian Setdaprop Propinsi DKI Jakarta cenderung terlalu 

besar karena tidak didasari atas pengukuran beban kerja yang cermat 

dan akurat, di samping kurang memperhatikan kinerja yang efektif dan 

efisien. Kondisi yang demikian menimbulkan kecenderungan tumpang 

tindih, duplikasi dan benturan pelaksanaan tugas yang lebih besar 

sehingga efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja Biro 

Kepegawaian Propinsi DKI Jakarta juga cenderung menurun. 

3. Penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah ditinjau 

dari faktor sentralisasi, formulasi dan kompleksitas yang dilaksanakan 

cenderung melemahkan efektifitas organisasi. 

Dalam kaitan dengan penataan kembali struktur organisasi 

Perangkat Daerah Propinsi DKI Jakarta maka dalam restrukturisasi dan 

redefinisi organisasi Biro Kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian 

Daerah perlu memperhatikan azas atau prinsip-prinsip pengorganisasian 

serta pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Propinsi 

DKI Jakarta maupun jiwa dan semangat yang terkandung dalam Keppres 
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Nornor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pernbentukan Badan 

Kepegawaian Daerah. 

C. Perurnusan Masalah 

Menurut Keppres Nomor 159 Tahun 2000, tugas pokok Badan 

Kepegawaian Daerah adalah membantu pejabat pernbina Kepegawaian 

Daerah dalam melaksanakan rnanajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian 

Daerah rnempunyai tugas sebagai berikut . 

a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di 

bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan proses 

dan yang ditetapkan Pemerintah. 

b. Perencanaan dan pengernbangan Kepegawaian Daerah. 

c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah. 

d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, 

pernindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah 

sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, 

pernindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural 

atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah 

sesuai dengan norrna, standar dan prosedur yang ditetapkan 

dengan peraturan perundang-undangan. 
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g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai 

Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norrna, standar dan prosedur 

yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

h. Penyelenggaraan adrninistrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

i. Pengelolaan sistern inforrnasi Kepegawaian Daerah, dan 

j. Penyarnpaian inforrnasi Kepegawaian Daerah kepada Badan 

Kepegawaian Negara. 

Kapasitas pelayanan pada suatu organisasi sangat dipengaruhi 

oleh inovasi teknologi yang diterapkan dan cenderung rnenghendaki 

perlunya perubahan dalam pengernbangan Surnber Daya Manusia. Pihak 

rnanajernen di lingkungan Pernerintah Propinsi DKI Jakarta rnenyadari 

bahwa unit yang rnenangani bidang Kepegawaian Daerah pada rnasa 

rnendatang rnemerlukan struktur dan disain organisasi yang tepat serta 

Surnber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan visi dan rnisi 

organisasi. 

Bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan berarti 

terdapat suatu rnekanisrne koordinasi yang rnampu menjelaskan secara 

jelas cara-cara fundamental organisasi dalarn rnengkoordinasikan 

pekerjaannya dalarn ha1 ini bidang kepegawaian. Untuk rnencapai tingkat 

efektifitas dan efisiensi yang maksirnurn, Pernerintah Propinsi DKI Jakarta 

perlu rnengevaluasi dan rnelakukan penataan kernbali dalarn ha1 struktur 

organisasi yang menangani bidang kepegawaian sesuai dengan 

kebutuhannya. 
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Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas dan untuk 

rnengantisipasi perkernbangan faktor eksternal, maka perrnasalahan 

urnurn struktur organisasi Biro Kepegawaian saat ini adalah bahwa kinerja 

pelayanan Biro Kepegawaian belurn berjalan sesuai dengan tuntutan serta 

harapan pihak rnanajernen. Atas indikasi sernentara perrnasalahan yang 

ada rnaka pertanyaan rnendasar yang perlu dijawab dalarn penelitian ini 

adalah sejauhrnana efektifitas struktur organisasi Badan Kepegawaian 

Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagai unit penunjang yang rnenangani 

bidang Kepegawaian dalarn rnenghadapi perubahan lingkungan yang 

begitu dinarnis serta beraneka ragarn, secara khusus perrnasalahan yang 

juga periu dijawab adalah apakah forrnulasi bentuk struktur organlsasl 

Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta yang baru telah sesuai 

dengan kebutuhan. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

rnenganalisis efektifitas struktur organisasi Badan Kepegawaian 

Daerah propinsi DKI Jakarta dalarn rnenghadapi otonorni Daerah. 

Secara khusus ha1 tersebut dapat dicapai rnelalui hal-ha1 di bawah ini. 

a. Menganalisis efektifitas struktur organisasi Badan Kepegawaian 

Daerah Propinsi DKI Jakarta. 

b. Menganalisis faktor-faktor struktur organisasi yang berkorelasi 

terhadap efektifitas organisasi Badan Kepegawaian Daerah 

Propinsi DKI Jakarta. 
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2. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta sehubungan dengan penataan struktur organisasi 

Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta, dalam rangka 

pelaksanaan otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Petwakilan 

Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 
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