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Jhi suatu bangsa dbaratkm sebagai sebuah fubuh, jiua a h  mh 
tubuh itu adafah akhlak dari bangsa itu, maka betapapun ba2 dan 
kuatnya tubuh itu, jiks jiwanya rusak, atkin msak b i n d a h  ia. 
De~nikian juga sebuah bangsa, betapapun kuaf d m  kokohnya ia, jika 
aWIlaknya bum4 mahi akan msak d m  binasdkh bangsa ifu. 
(Gdayln~; 1929) 

Jika saja masing-masing kita mengerti akzn hak-hak dan kewenangan 
. -  
yarg dimifiki dan fetap beri~enti dbatas-batasnya, itulah syurga yang 
kii% persembahkan dfingkungm rnanapun kifa berad. (Sudhar 
Indopa,,2001: sumber insphsi dan' hadsf Nabi Muhammad s.a w.) 
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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan penelitian (tesis) dengan judul: 

KAJIAN NILAI-NIW BUDAYA ORGANISASI DALAM PELAYANAN 

KEPADA MASYARAKAT PADA KANTOR CATATAN SIPE PROPINSI DKI 

JAKARTA, adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri dan belum pemah 

dibuat atau dipublikasikan sebelumnya serta semua sumber data dan informasi 

yang digunakan telah disebutkan secara jelas. 

Bogor, Maret 2001 

Penulis 
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RIWAYAT PENULIS 

Nama : Sudhar Indopa, lahir di Jakarta tanggal 25 Oktober 1955, putra pertama 

dari empat bersaudara pasangan suami isteri Mohamad Arsjad bin Mustofa (dm) 

dengan Sukiah binti Imamdin (alm). Saat ini dikaruniai seorang isteri : Zairina 

dan empat putri, yaitu : Safirah Karamina (14 th), Raisa Ramadhini (13 th), 

Nandafitri (1 1 th) dan Sarah (6 th) 

Pendidikan : Menyelesaikan SD tahun 1968 di Jakarta , SLP Negeri XXXIX 

Jakarta tahun 1971 dan SMEA Al-Irsyad Jakarta tahun 1974. 

Melanjutkan pendidikan Strata 1 jurusan Administrasi Negara pada STIA LAN 

RI, selesai tahun 1990. 

Saat ini mengikuti pendidikan program studi pasca sarjana pada program 

Magister Manajemen kekhususan Manajemen Sumber Daya Manusia pada 

Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor. 

Pekerjuan : Menjadi calon PNS di pemda DKI Jakarta dan bertugas sebagai staf 

Kecamatan Gambir, pada Maret 1975; 

Diangkat sebagai PNS tetap 1976 :an pada Oktober 1984, pindah tugas menjadi 

staf Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta 

Diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Program, pada Juli 1994, kemudian 

dipindah tugaskan sebagai kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Satuan 

Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada April 1999 smpai saat 

ini. 
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Kata Pengantar 

Birokrasi pemerintahan saat ini dihadapkan pada isu-isu globalisasi, 

perkembangan teknologi komunikasi, desentralisasi dan demokratisasi yang 

secaraan bersamaan menekan birokrasi pemerintah untuk melakukan 

perubahan-perubahan dan penyesuaian dalam mengantisipasi tuntutan 

perubahan lingkungan dimaksud. 

Pada sektor pelayanan pemerintah kepada masyarakat, tuntutan 

terhadap kinerja birokrasi pemerintahan mengkristal pada bentuk-bentuk 

penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan, transparansi manajemen 

dan penghapusan bentuk-bentuk KKN. 

Globalisasi mendorong kemampuan kompetitif dan etika budaya 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang semakin mengglobal, teknologi komunikasi 

memungkinkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan negara lain dengan 

mudah diketahui. Isu desentralisasi, dimana peran pemerintah daerah semakin 

dominan untuk mengatur urusan didaerahnya masing-masing. Demikian juga 

isu demokratisasi telah melahirkan kebijakan-kebijakan nasional seperti Tap. 

MPR No. XU1998 dan UU No. 2811999 tentang Pemerintahan yang bersih dan 

bebas KKN, masalah-masalah HAM, kesamaan dalam hukum dan lain-lain 

sebagainya. 

Masalahnya adalah sejauh manakah birokrasi pemerintah sekarang ini 

menyadari kelemahan-kelemahannya dan secara s~lngguh-sungguh mau 

melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan 

dimaksud ? 

Sdah satu pelayanan pemerintah yang patut menjadi perhatian, adalah 

pelayanan catatan sipil sebagai fungsi pemerintahan yang menyangkut 

kebutuhan setiap individu penduduk untuk mendapat kejelasan status dan 

kedudukan hukum. Kajian pelayanan catatan sipil ini, adalah untuk 

mengetahui upaya-upaya yang relevan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil 
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Propinsi DKI Jakarta dalam melakukan perubahan pelayanannya kepada 

masyarakat. Adapun permasalahan yang dikaji adalah nilai-nilai dan Budaya 

Organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 

karunianya sehingga pada akhimya tesis yang berjudul " Kajian Nilai-nilai 

Budaya organisasi Dalam pelayanan Kepada masyarakat pada Kantor 

Catatan Sipil Propinsi DKI Jakzrtan clan disusun dalam rangka tugas akhir 

sebagai mahasiswa pada program Pasca Sarjana Magister Manajemen 

Agribisnis IPB Bogor, kekhususan Manajemen Sumber Daya Manusia, mampu 

penulis selesaikan 

Selanjutnya perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih, 

yang ditujukan kepada : 

1. Bapak Dr. Agung Purwadi M.Eng, selaku pembimbing I, atas pertim 

bangan-pertimbangan yang disampaikan dalam rangka penyusunan tesis 

ini, mulai sejak awal sampai dengan akhir penyelesaiannya; 

2. Bapak Ir. Arief Imam Suroso. M.Sc (cs), selaku pembimbing 11, yang 

senantiasa memberi dorongan dan bimbingan kepada penulis; 

3. Seluruh teman-teman angkatan ke- 2 Program Studi Kekhususan Mana 

jemen SDM MMA-IPB Bogor atas segala kesediaanya memberikan 

bantuan yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini; 

Akhirnya dengan sepenuh hati penulis sampaikan harapan, kiranya semua 

kelemahan dan kekeliruan yang terdapat dalam penulisan ini, agar dapat 

dimaklumi karena keterbatasan yang sarat dimiliki oleh penulis. Oleh karena 

itu pula semua saran untuk perbaikan tesis ini, penulis sambut dengan senang 

hati. Semoga kita semua senantiasa dalarn keadaan yang sehat wal afiat dan 

dalam lindungan Allah SWT, Amin .... ! 

Jakarta, Maret 2001 

Sudhar Indopa 
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