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PENDAHULUAN 

Setiap i n d ~ d u  dapat dipastikan mendambakan pendidikan sebagai bekal ' 

hidup dalam menempuh cita-cita masa &pan. Demikian juga PNS yang ketika 

masuk dan memulai karier ditempatkan pa& ruanp, golongan berdasarkan 

pendidikan, sehingga awal seseorang diterima menjadi PNS pada posisi tertentu 

bergantung pada latar belakang pendidikannya Kenyataan ini juga scjalan 

dengan penentuan karier yang senantiasa dikaitkan dengan latar bclakang 

pendidikan. Namun, dalam kenyataan tidak sedikit pula yang kecewa manakala 

seseorang yang berpendidikan dianggap cukup rnmadai, ternyata &Iam 

melaksanakan tugaa tidak mencerminkan gelar pendidikan yang disandangnya 

itu. Paradoksal semacam itu diperkirakan terjadi pada Dinas yang bejulukan 
.. 

"Dinus T a n  sepeai  inas as Pertamanan clan Keindahm Kota Propimi DKI 

Jakarta. Oleh sebab ity kualifikasi pada Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota 

Propinsi DKI Jakarta akan dikaji dan digali berdasarkan latar belakang 

pendidikan pegawai. Ini perlu dilakukan karcna sclama ini kurang tqerhatikan 

pengembangan karier PNS yang merupakan salah satu bentuk motivasi pepwai 

dalam berkiprah untuk mencapai kemajuan organisasinya. 

Pendidikan adalah salah satu batu pijakan dalam meniti l a rk  menuju 

masa &pan yang lebih cerah. Pernyataan itu diungkap karena kerapkali dalam 

membahas "&h karier PNSH, hal ini seringkali meqjadi pextanyaan besar. 

Sebagai pelayan masyarakat, PNS pada umumnya belumt &pat melihat 
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gambaran alur kariernya secara jelas dan pasti. Fenomena itu hampir dialami 

oleh semua PNS di hampi' semua institusi pemcrintahan. Jabatan yang 

merupakan pmghaqpn kerap kali mmjadi aesuatu yang bergengsi, sehingga 

tidak jarang dapat dijadikan komoditas. 

Karakteristik penilaian pejabat kadatgkah menjadi kabw, karena dalam 

keadaan tertentu tidak-sedikit campur tangan kekuasaan dengan rnengemnphg- 

kan berbagai aturan yang mernbatasinya. Bila suatu kepentingan ingin ma~uk ke 

dalam kancah posisi jabatan melalui jalur kekuasaan, maka betapapun kuainya 

benteng p e r a m  tidak sanggup mencegahnya sehingga bermuculan berbagai 

kecemburuan sosial. 

Dalam era reform& ukuran-ukuran karakteristik jabatan pedu diangkat 

clan dipertegas, karena tidak mustahil kerawanan akan memancjng kelabi i  

organisasi. Alur karier pegawai pada Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota 

Propinsi DKI Jakarta merupakan bagian penting dari strategi pengembangan 

karier SDM, karena kontribusinya yang pcnting terhadap upaya pcnbgkatan 

motivasi &lam berkiprah melayani masyarakat secara prima, s e w  

kualifikasi pegawai tersebut perlu dikaji Dengan pengkajian hi dibacapkan 

dapat diungkapkan persyaratanhaMkasi pegawai khususnya di liagkuagan 

Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota prophi DKI Jakarta pegawai yang 

tergolong teknis dan non teknis maupun jabatannya 

Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta merupakan salah satu 

Dinas Teknis. Istilah t e W  mengacu pada pengerliau sew dinas yang 

memerlukan tenaga-tenaga teknis pertamanan dan teknis pengindahan kota 
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Oleh sebab itu secara ideal pada strukm-stnrkhlr textentu harw ditangmi oleh 

SDM yang piawai secara telcnis di bidang pertamanan dan pengindahan kota. 

Hal ini bukan Iwrarti bahwa Dinaa Pertamanan den Keindahan Kota DKI 

Jakarta tidak memer1ukan pegawai non teknis seperti tenaga administmi, 

keuangan, dan sebagainya. Suatu tatanan struktur organisaai yang dapat 

diandalkan, biasanya terdiri atas gabungan beberapa disiplin ilmu yang bekGa 

sama dan ~aling mcndukung. Ini adalah cerminan suatu sistem organisasi yang . 

"mutualism simbiose" yang akhirnya akan mencapai tujuan organisasi secara 

sempurna. 

Julukan "Dinas Teknisn itu cukup sering didengar. Namun, scbaliknya 

belum ada satu Dinaa pun yang disebut Dinas non telah. Sebagai suatu 

gambaran di Jalan Jatibaru ditulis besar-besar papan nama "Komplek Dinas- 

Dinas Teknis", yang di dalamnya terdapat Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 

Pengawasan Pembangunan Kota, Dinas Lalu Lintas Jalan Raya, Dinas 

Pertamanan dan Keindahan Kota, Dinas Perurnahan, Dinas Tata Baaguaan, dan 

setwnya. Lebih jauh bib dipertanyakan, pengertian "Dinas Teknis" mungkin 
.. 

masing-masing Dinas tersebut akan memberikan definisi dan pengertian yang 

beraneka ragam. 

Sejak berdirinya pada 3 Agustus 1970 Dinas Pertamanan dan Keindahan 

Kota telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan. Secara berhmt-twut 

tercatat tahun 1976, 1982, dan terakhk disempumakan tahun 1997 oleh Perda 

Nomor 7 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta. 
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Kegiatan Dinas Pertamanan telah dilaksanakan sejak. 1961 oleh Seksi 

Pertamanan Dinas Pekejaan Umum DCI Jakarta. Kenyataan menunjukkan 

bahwa pelaksanasn kegiatan pertamiinan membutuhkan temga-bmg8 teknis 

yang mernerlukan technical skill. Oleh sebab ity pada tahun 1962 Pemerintah 

DCI Jakarta mendirikan Akademi Pertamanan (AKAP) yiyg para ldwannya 

langsung ditampung bekerja pada Seksi Pertamanan Dinas Pekejaan Umum 

DCI Jakarta. Dengan memperhatikan tabel 1 sld 5 tergambar bahwa Dinas 

Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta sangat membuhhkan tenaga- 

tenaga D3 ke atas, khususnya yang berpendidikan teknis. Hal ini akan semakin 

nyata biia dhitkan dcngan tugas pokok dan visi Dinas Ptrtamanan dan 

Keindahan Kota DKI Jakarta sebagai berikut : 

1. Menata, membangun, mengembangkan, m e m e b a ,  dm mengamanb 

taman-taman, jalur hijau kota, m n g  terbuka hjau beserta seluruh 

kelengkapannya. 

2. Menata unsur-unsur kemdahan kota dan tata has kota. 

3. Membiibing dan menjalankan pelayanan masyarakat di bidang pettamanan 

dan keindahan kota, agar terwujud kota yang sera& indah, teduh, dan terbta 

dengan baik. 

Ahpun visinya adalah: mewujudkan Ruang Terbuka Hijau dan Keindahan 

Koia Jakarta. Tugas pokok dan fungi itu pa& akhknya akan dibagi ha% ke 

cialam jabatan-jabatan yang tergambar pada srruktur otganisasi (terlampir). 

Pengisian jabatan-jabatan itu membutuhkan SDM yang sesuai dengan 
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persyaratan jabatan agar kinerja yang diharapkan dapat diwujudkan. ~ementak 

sejak 1975 pengkaderan tenaga teknis pertamanan itu thenti dan para 

mahasiswanya yang mas* kuliah langsung dMhbelajarkan ke Univmitas 

-. 
Persoalan kelangkaan tenaga teknis itu muncul kembali setelah 3 

dasawarsa "Candradimuka" Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propimi 

DKI Jakarta itu d i w p .  Dari sekitar 693 pegawai Dinas Pertafnanan dan 

Keindahan Kota DKI Jakarta ternyata sebagian besar berlatar belakaag 

pendidikan non teknie, s e w  predikat Dinas Telcnie menjadi diperbnyakan 

dan perlu dikaji lebih jauh. Pa& ski lain SDM yang berpendidikan relatif tinggi 

(D3 ke atas), khususnya tenaga-tenaga teknis yang diharapkan, rnemerl'ukan 

dorongan motivasi, tanpa melupakan pula tenaga-tenaga non teknis pa& 

jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dipenyaratkan. 

Alur karier yang merupakan stntcgi pembinaan SDM padaaDinas Pertamanan 

dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta memerlukan kajian kualifikasi 

pegawai, karena kualifikasi pegawai yang pada akhimya m e n d  kedudukan 

seseorang dalam jabatan merupakan salah satu peranpang dan motivad 

di samping berbagai kompensasi lainnya agar para pegawai Dinas Pertamanan 

dan Keindahan Kota DKI Jakarta dapat berkiprah secara optimal sesuai dengan 

bakat dan minatnya. Kendatipun secara hukum tidak pemah dituliskan 

pengertian "Dinas teknkhenaga teknis", tetapi dalam kenyataan ieyu itu seriag 

terungkap. Apalagi dalam penempatan pejabat/promosi, istilah tenaga teknin dan 

non teknis muncul dan talontar, tanpa diberikan batasan dan penjelasan. 
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Kenyataan itu mengendwkan motivasi pegawai bahkan ada beberapa pegawai 

yang menjadi apatis, bahkan fiustasi, karena ketika ada kewmpatan untuk 

promosi dalam jabatan, pegawai yang telah memdnuhi pemyaratan tidak pemah 

diusulkan dengan alasan tenaga non te%. Padahat yang bersangkutan telah 

mengabdi lebih dari 15 tahun pada Dinas Pe&manan dan Keindahan Kota 

Propinsi DIU Jakarta. Jabatan atau penempatan pegawai kerapkali dimanfaatkan 

oleh ohurn tertentu, s e w  muncul istilah tempat basah dan kering atau 

jabatan empuk dan jabatan beratlsusah atau sumber air mata atau sumber mata 

air. Keadaan ini tidak boleh berlangsung terus menerus dan peclu penanganan 

yang terencana clan rasional. 

Pengertian teknis dan non teknis kerapkali d&makan secara tidak 

be- jawab, karena belum a& pengertian baku tentang teknb dan non 

teknis. Oleh karena itu, berttunpu pada latar belakang pendidikan pegawai akan 

dapat diperkirakan kualihkasi pegawai di Dinas Pertamanan dan Keindahan 

Kota Ropinai DKI Jakarta. Pergulatan panjang antara teknis dan non t e e  yang 

sering menjadi pemicu kelabilan organisasi khususnya dalam pqaulan sehari- 

hari memerlukan pembenahan, agar tidak menjadi konilik terbuka. Hal ini 

dkadari, kendatipun tidak pernah di-pkan dalam berbagai kesempatan, 

tetapi &pat dirasakan adanya kekuranghmnonisan manakala muncul 

kesempatan mutasi, promosi, dan semacamnya 
., 

Dalarn batas-batas toleransi kewajaran, pemahgan diantara dua kubu 

merupakan lecutan motivasi positif untuk berkiprah lebih baik yang dapat 

menambah kekuatan kine rja kedua belah pihak, sehingga koridor persaingan itu 
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akan membawa kemajuan Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propa DKI 

Jakarta. Namun pertentangan itu akan menjadi malapetaka apabila tidak 

dikmdalikan dengan atrategi yang ten,hktw dan bahu Oleh sebab ita kondiai 

konnik yang tak berujuag pangkal ihr, secara sadar harus diarahkan mclahd 

kesempatan yang bermuara kepada kesejahteraan bersama. Memaag Cdak 

mudah mengubah tantangan menjadi pel- 

Dinas Perhmm dan Keindabn Kota Propinsi DKI Jakarta yang 

bmandhg Dinas Teknis &lam arti lebih membutuhkan tenaga-tenaga teknie 

khususnya tenaga skill, tetapi tidak berarti tidak membutuhkan pengebhuan non 

teknis sebagai penunjang. Oleh sebab ity kemajuan dan sinergi &pat diciptakan 

dengan memadukan kekuatan-kekuatan dari kedua pihak teknia dan non teknia. 

Ini perlu untuk menpgapai cita-cita dan tujuan serta keaejahteraatt beraama pada 

tatanan penyuksesan tugas pokok dan Dinas Pcrtamanan dan Keindahan 

Kota Propinsi DKI Jakarta. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam kunm waktu lebih dari sepuluh tahun, para pejabat Diaae 

Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta yang dhgkatldiajukan 

selalu dari luar hghngau Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI 

Jakarta. Kenyataan ini bukan hanya Kepala Dinas-nya yaug memang hak 

prerogatif Gubemur, tetapi juga eselon-eselon di bawalmya. Hal ini 

mengindenlifikasi bahwa, penataan dan ahu M e r  pada D'inas Pertamanan dan 

Kein* Kota Propinsi DKI Jakarta tidak bdalan secara baik. 
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Dinas Peaamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta yang 

mempakan Dinas berkategori teknis mmpunyai pegawai (SDM) kcbanyakan 

betpendidikan non t e e ,  sehingga dalam penempatan/penp&im 

pejabatnya, kerapkali menjadi perhatian yang berwenang yakni " Bapejakat " 

( Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ), yang dimotori oleh Sekretaris 

Daerah Propinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu hampis aetiap ada lowoagan 

jabatan pa& Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Prophi DIU Jakarta 

membuat sibuk dan mengwas pemikkan para pagambil kepulwan, karena 

ketiadaan atau kekurangan pegawai yang yang dipereyaratkan 

dalam jabatan tersebut sehingga diperlukan ptnanganan ,yang l e a  aeksama 

Berkenaan dengan itu Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Pro+ DKI 

Jakarta memedukan penataan kualifikaei pegawai teknis dan non tcfmie, 

(dimulainya seaeorang bekerja di Dinaa Pertarn;man dan Kdndahan Kota 

Propinsi DKI Jakarta), agar kelak dikemudian hari tidak akan kerepotan dalam 

mengbdapi kekosongan jabatan baik karena pensiun, mutasi dan sebaginya 

Pengertian teknis dan non teknis, sementara ini dititikberatkau pa& pendidikan 

formal dan pengalaman keja selama di Dinas Pertamanan dan Keiudahan Kora 

Propinsi DKI Jakarta. Oleh scbab itu, dalam penelitian hi juga akan ditelumni 

pengertian pegawai atau jabatan teknia dan non telada yang seoanr umum 

digambarkan oleh tugas pokok dan fimgni yang dbngkan &lam Peratunn 

Daerah No. 711997 sehingga kualimcasi pegawai yang direncanakan mengacu 

pada pembagian kekuatan teknie dan non teknis. S e w t n y a  drni ungkapan- 

ungkapan yang dikemukakan sebelumnya dapat dii- nqkuman 

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



masalah pada Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta, sebagai 

1. Dinas Pertamanan clan Keindahan Kota sdaku Dinas khb, kelaaangan 

tenaga teknis. Kekwangan kualitikasi teknis itu lebih term apabila ada 

kekosongan jabatan tertentu. Sementara pegawai yang memenuhi 

persyaratan administratif m a p  non te- karena latar balakvlg 

pendidikannya non teknis. Dengan demikian timbul ketidakpwsan dan 

keluhan terhadap pengembangan karier. Tidak sedikit dari mereka yang 

keluarlpindah ke instasi lain, baik mash di dalarn maupun di luar di 

lingkungan pemeintah DKI Jakarta bahkan mengmdurkan din dari PNS 

(Pegawai Otonom Pemerintah DKI Jakarta). 

2. Penetapan pegawai pada posisi jabatan di hgkmgan Dinas Pertamanan dan 

Keindahan Kota DKI Jakarta belum sesuai dengan latar belakang 

pendidikan, melainkan hanya mengandalkan pada Daftar Urut Kqmgkatm 

yang ada, sehingga seringkali terjadi ketidakcocokan antara kwUbi 

pejabat terhadap jabatan yang dibebankannya. Selam itu, tidak sedikit pula 

pejabat yang diangkat dari luar Dinas Perkmmm dan Keindahan Kota DKI 

Jakarta, yang kcrapkali mcnimbullian kcccmbwuan pcgawai di lingkungan 

Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakrirta, dan ae&g tojadi 

k d a h  pahaman antara sesama pegawai melalui isyu " KKN " atau orang 

yang dekat dengan pimpinan atau disukai atau tidak disukai. 
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3. Kwlifikasi pegawai belum pernah ditentukan, demikian pula ahu kariu 

belurn pemah disusun, sehingga pengembangan kadw pegawai pada Dinas 

Perkmmwn dan Keindahan Kota menjadi tidak jelas dan tidak meaentu. 

4. Behun a& ketentuanAaitetia teknis dan non teknis serta persyarab 

peqaratan yang baku, tepat, dan tegae sehingga muncd kontlik halw (Mak 

kentara) antara teknis dan non t e a .  

5. Rendahnya pendidikan SDM Aparat Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota 

DKI Jakarta dan sangat terbatasnya tenaga yang berkategori teknis, masih 

ada pegawai Dinaa Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta yang 

belum memahami, serta melaksanakan tugaa pokok dan funghya Pada nisi 

lain masih banyak pegawai yang bekerja tidak eesuai dengan persyaratan 

joblpekerjaanljabatan yang disandangnya. Kesemua itu mengakibatkan 

rendahnya pelayanan masyarakat pada Dinas Patamanan dan Keindahan 

Kota F'ropinsi DKI Jakarta. 
-. 

C. Perurnusan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang akan terkait dalam pembahaaan 

dan penelitian, maka untuk penelitian "lcajcajian kuaWasi pegawai Dinas 

Pertamanan dan Keindahan Kota Prophi DKI Jaka~ta", Penulis membatasi 

rnasalah pa& kualifikasi pegawai yang mengarah pada alur karier di lingkungan 

Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta, khwusnya 

jabatan-jabatan (pekerjaan-pekerjaan) teknis dan non teknis sesuaipezsyaratan 
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jabatan yang ditentukan oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 711997 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pcrtamanan dan 

Keindahan Kota DKI Jakarta. Demikian pula keadaan SDM atau pegawai- 

pegawainya yang dibagi atas tenaga teknis dan non teknis sesuai pen&& 

formal, masa keja atau pengalaman sesuai penelitian yang dib- 

berdasarkan pendapat pegawai di Lhgkmgan Dinas Pertamanan dan Keindahan 

Kota Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana telah dikemukakan, agar penelitian 

tidak terlalu melebar, maka pendidikan teknis dan non teknis yang atau telah 

berkembang dibandingkan dengan hasii penelitian yang s e l a n m a  dhgkat 

gagasan yang dim- untuk dijadikan standart baku begangan) &lam 

pengaturan " kwUhsi " pegawai yang mengarah pa& tatanan karier pegawai 

pa& lingkungan Dinas Pertamanan dan Keindahan Propinsi DKI Jakarta Oleh 

sebab itu pemsalahan di atas dirumuskan sebagai b a t  : 

1. Faktor-faktor apa yang selama ini dipergunakan sebagai pcrtimbangau 

dalam penentuan kuaUkasi pegawai khususnya bagi pegawai teknis dm 

non teknis pada Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jacarta. 

2. Persyaratan-persyaratan apa yang seyogianya dapat dijadikan ketentuan 

untuk menjadi pegawai teknis dan non teknis pa& Dinas Pertamanan dan 

Keindahan Kota Propinsi DKI Jakarta. 

3. Bagaimana menentukan kualifikasi pegawai yang bermuara pa& alur k a h ~  

bagi tenaga teknis dan non teknis pa& Dinan Pertamanan dan Keindahan 

Kota DKI Jakarta. 
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D. Tqjuan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung tesis yang akan dipaparkan 

berkenaan dengan pengambilan gelar magister dalam bidang sumber daya 

manusia pada Institut Pertanian Bogor. Adapun tujuannya antara lain sebagai 

b d u t  : 

1. Menganalisi faktor-faktor yang dapat d i p e e  sebagai bahan 

pertimbangan dalarn penentuan kualifikasi pegawai teknis dan non teknis di 

lingkungan Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Propii DKI Jakarta. 

2. Menyusun persyaratan jabatan teknia dan non teknis berdasarkan kebutuhan 

jabatan sesuai Perda 711997 tentang Pembentukan Oqgnhasi dan tata keja 

Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta, sekaligus menyusun' 

kuaWasi pegawai teknis dan non teknis. 

3. Mempelajari dan menelusuri faktor-faktor dominan untuk 

merekomendasikan kualifikasi tenaga teknis dan non teknis pada Dinas 

Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta. 

Hasil penelitian ini diharapkan selain bemwfaat bagi Dinas Pertaman;m 

dan Keindahan Kota DKI Jakarta juga diharapkan &pat diangkat pada tingkat 

Pemerintah DKI Jakarta bahkan secara nasional melalui jalur perguruan 

thggi. Manfaatnya bad Dinas Pertamanan dan Keindahan.Kota propinsi DKI 

Jakarta adalah untuk memberi arah alur kiuier yang jelas dan transparan sesuai 

&ngan tuntutan reformasi. Dengan cara hi, seseorang &pat mengetahui 
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kemana dan kapan biia berkiprah pada bidang m a  seguai dengan bakat, 

minat, dan kemampuarmya. Dengan demikian pula para pegawai di Lingkungan 

Dinas Pertamanan dan Keinclahan Kota Propinsi DKI Jakarta dapat 

merencanakan kariernya pada masa yang akan &tang, berdanarkan pemyaratan 

yang ditentukan secara baku. 
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