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SUDIIAR INDOPA, 9914.106 2ek. Kajian :"Nilai-nilai Budaya Organisasi 
Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI 
Jakarta". Dibawah bimbingan AGUNG PURWADI dan ARIF IMAM SUROSO; 

Isu Good Governance yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini, adalah 
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memfasilitasi 
tumbuhnya kerjasama yang kreatif dan saling mendukung antar domain-domain 
negara, sektor swasta dan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah tuntutan 
untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang sesuai dengan keinginan dan 
harapan masyarakat. 

Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, adalah salah satu instansi 
pemerintah yang melaksanakan fungsi pelayanan umum pemerintahan dibidang 
pemberian status dan kedudukan hukum atas terjadinya p e t i w a  kelahiran, 
perkawinan dan perceraian non-islam, pengakuan dan pengesahan anak serta 
kematian yang terjadi di masyarakat. Fungsi pelayanan pencatatan sipil tersebut 
adalah strategis dalam ikut membangun citra pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat, oleh karena sifat pelayanannya yang menyentuh kebutuhan seluruh 
lapisan masyarakat. 

Sebagaimana umumnya pelayanan pemerintahan yang selama lebih dari tiga 
dekade, dibangun berdasarkan pendekatan kekuasan (politis) yang tersentralisir di 
tingkat pusat. Sehingga menimbulkan dampak terhadap citra pelayanan 
pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh sifat arogansi aparat, birokrasi yang 
berbelit-belit dan maraknya KKN. Demikian juga halnya kondisi pelayanan 
catatan sipil, praktek-praktek penyimpangan dari prosedur dan perilaku yang 
kurang mendukung keinginan dan harapan masyarakat seperti KKN masih terus 
berlangsung. Sekalipun upaya-upaya untuk perbaikan telah dilakukan, namun 
hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan. Disamping itu permasalahan lain 
yang mendasar dihadapi oleh Kantor Catatan Sipil saat ini, adalah adanya 
paradigma baru peran Kantor catatan sipil sebagai bagian dari fungsi pendaftaran 
penduduk (PP No. 31 tahun 1998). Paradigma baru tersebut sejalan dengan isu 
desentralisasi (UU NO. 22 Tahun 1999), sehingga lembaga catatan sipil ini 
nantinya akan menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk. 

Berkenaan dengan kondisi tersebut, kajian : "Nilai-nilai Budaya Organisasi 
Dalam Pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DIU 
Jakarta", disusun dengan harapan kiranya dapat menjadi bagian integral dari 
upaya-upaya manajemen Kantor Catatan Sipil untuk meningkatkan citra 
pelayananya kepada masyarakat. Penelitian ini meliputi : nilai-nilai individu yang 
penting dan dominan dikalangan pegawai dan budaya organisasi P O )  dalam 
pelayanan kepada masyarakat. 

Nilai penting dan dominan adalah variabel yang akan membantu organisasi 
meramalkan kecenderungan perilaku pegawai, sedangkan budaya organisasi 
dalam pelayanan, adalah dengan mencari nilai tingkat perilaku pegawai terhadap 
faktor-faktor pendukung budaya organisasi. Faktor-faktor pendukung budaya 
orgmsasi diadopsi dari sifat-sifat pokok mutu pelayanan dengan 5 variabel yakni: 
Keterpercayaan (Reliability), Keterjaminan (Assurance), Penampilan 
(Tangibility), Pemerh8tian (Emphaty) dan Ketanggapan (Responsiveness), dengan 
22 item atributnva. 

~enelitianhilai-nilai yang penting dan dominan, digunakan metoda Survey 
Nilai Rockeah (RVS) dalam Robbins (1996), yang terdiri dari 18 item nilai 
terminal (nilai eksistensi yang dicita-citakan selama kehidupan) dan 18 item 
nilai instrumen (nilai modus sikap dan perilaku yang lebih ilisukai). RVS 
menunjukkan ranking liilai tingkat penting dan dominannya nilai-nilai tersebut. 
Selanjutnya dicari korelasi antara pilihan terhadap nilai terminal dengan nilai 
instrumen, untuk mengetahui tingkat konsistensi responden dalam menetapkan 
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nilai-nilai penting dan dominan. Korelasi dicari dengan analisis korelasi rank 
spearman. Sedangkan penelitian mencari nilai perilaku pegawai terhadap faktor- 
faktor pendukung BO, digunakan model analisis multriabibut Fishbein dari 
Bowen (1996) dalam Umar, (1998). Model multiatribut dari Fishbein tersebut, 
terdiri dari tiga variabel. Variabel pertama adalah nilai tingkat keyakinan terhadap 
atribut, variabel kedua nilai tingkat keyakinan normatif dan variabel ketiga adalah 
evaluasi terhadap masing-masing keyakinan atribut clan keyakinan normatif. Total 
variabel keyakinan atribut (bi) dengan tingkat variabel evaluasi (ei), menunjukan 
Nilai Sikap (AB) pegawaitresponden terhadap atribut. 
Sedangkan total varibel keyakinan normatif (Nbj) dengan total variabel evaluasi 
sebagai faktor motivasi (Mcj), menunjukan Nilai Subjektif (SN) pegawail 
responden terhadap penerapan atribut (mutu pelayanan). 
Selanjutnya dicari nilai perilaku (B) dimana B = Perilaku, BI = Maksud 
Perilaku, AB = Sikap terhadap pelaksanaan perilaku B, SN =Norma Subjektif 
,W1 = 0.6 W2 = 0.4 (bobot ditentukan secara empiris yang menggambarkan 
pengaruh relatif dari komponen ). Jika B > 1, perilaku baik dan jika perilaku c 1 
perilaku tidak baik. 

Hasil penelitian yang dilakukan melalui kuestioner terhadap 29 responden 
yang dipilih secara acak, dari jumlah populasi pegawai kantor Catatan Sipil 83 
pegawai. Adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian tentang Nilai-nilai Penting dan Dominan. 

Penelitian ini menjelaskan nilai Terminal dan Nilai Instrumen yang dianggap 
penting dan dominan dikalangan pegawai (responden). Selanjutnya dilakukan 
analisis korelasi, untuk mendapatkan tingkat signifikan tidaknya korelasi atau 
hubungan antara pilihan responden terhadap nilai terminal dengan nilai 
inshmennya. Kaidah ujinya adalah HO = tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara pilihan nilai terminal dengan nilai instrumen, artinya tidak 
konsistensinya pilihan responden terhadap nilai-nilai yang diyakini penting 
dan dominan. 
HO ditolak pada taraf nyata 0.05 jika t hitung lebih besar dari t tabel. 
Analisis korelasi Spearmnan Rank, pada taraf nyata 0.05 dan n 18 nilai t = 012 
(n-2) = 0.025 (16) = 2.2120 dan nilai Rs diperoleh - 0,2718 dan t. hitung 
diperoleh - 1.1740 atau < t = 2.2120 maka : HO diterima, uji korelasi 
menghasilkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pihan nilai 
terminal dengan nilai isntrumen. Keputusan : memilih nilai-nilai Instrumen 
sebagai nilai modus sikap dan perilaku yang digunakan untuk meramalkan 
kecenderungan perilaku pegawai. 
Adapun 5 nilai instrumen yang memiliki ranking tertinggi ,adalah : (1) Nilai 
Kejujuran, (2) Nilai f i t i s ,  (3) Nilai KapabelBerkemampuan, (4) Nilai 
Kebersihan dan Keteraturan dan (5) Nilai Pemaaf dan Kecintaan kepada 
keluarga. Nilai-nilai inilah yang direkomendasikan untuk dibentuk dan 
dikembangkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 

2. Penelitian tentang tingkat nilai perilaku terhadap faktor-faktor pendukung 
budaya organisasi , yakni sifat-sifat pokok mutu pelayanan, menghasilkan skor 
: 21.2468, menunjukkan bahwa konsep mutu diterima/didukung oleh pegawai. 
Sedangkan untuk skor masing-masing variabel sebagai berikut : 
a Nilai perilaku terhadap variabel keterpercayaan (reliability). Hasil skor = 

5.2425.   arena skor >1, maka nitai perilaku variabel keterpercayaan adalah baik 
b. Nilai perilaku terhadap variabel keterjaminan (assurance). Hasil skor = 

7 7676 
Karena skor > I, maka Nilai perilaku terhadap variabel kete jaminan adalah 
baik 

c. Nilai perilaku terhadap variabel penampilan (tangibility). Hasil skor = 
10.361 1 
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Karena B > 1, maka nilai perilaku terhadap variabel penampilan adalah 
baik 

d. Nilai perilaku terhadap variabel pemerhatian (emphafy). = 1.3043 
Karena B > 1, maka nilai perilaku terhadap variabel kepemerhatian adalah 
baik 

c. Nilai perilaku terhadap variabel ketanggapan (responsiveness) = - 0.1730 
Karena B < 1, maka nilai perilaku terhadap variabel ketanwpan adalah 
tidak baik 

Hasil skor masing-masing variabel tersebut menunjukkan kreteria prioritas 
yang diperlukan dalam membentuk budaya organisasi dalam pelayakan kepada 
masyarakat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, yakni : variabel 
mutu ketanggapan prioritas utama, variabel mutu kepemerhatian prioritas 
kedua dan variabel mutu keterjaminan prioritas ketiga. Sedangkan variabel 
keterpercayaan danpenampilan menunjukan skor sangat baik, sehingga tidak 
termasuk skala prioritas. 

Berkenaan dengan paradigma baru penyelenggaraan catatan sipil sebagai 
bagian dari fungsi pendaftaran penduduk (PP. No. 31/1998), permasalahan yang 
dihadapi adalah karena belum adanya undang-undang administrasi kependudukan 
nasional. Sehingga dalam prakteknya penyelen araan pelayanan catatan sipil 
masih terkait dengan aspek-aspek hukum ("reg gf! ement" pencatatan sipil dibuat 
pada tahun 1849, 1917, 1920 dan 1933 sebelum kemerdekaan Republik 
Indonesia). Kondisi tersebut di lapangan sering berbenturan dengan kepentingan 
aspek tertib administrasi pendaftaran penduduk. 

Kesimpulan penelitian dirumuskan dalam bentuk implikasi dan rekomen 
dasi sebagai berikut : 
A. lmplikasi 

1. Mengembangkan nilai-nilai penting atau dominan individu pegawai, yakni 
nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan, objektif, menghargai pendidikan dan 
latihan, lingkungan kerja yang asribersih dan damailmenekan terjadinya 
konflik 

2. Meningkatkan Faktor-faktor Pendukung Budaya organisasi, yakni : mening 
katkan sikap dan perilaku Ketanggapan, Kepemerhatian dan Kete jaminan 
dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat 

3. Mengembangkan Nilai-nilai fungsi baru Pendaftaran penduduk, yakni : 
fbngsi penyedia data dan informasi. 

B. Rekomendasi 
I. Mengemban kan nilai-nilai : L a Menerap n asas keterbukaan dan transparansi dalam manajemen 

Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi : penerapan kebijakan mutasi, 
promosi dan disiplin pegawai. Mendorong tumbuhkan kondisi dan 
suasana kerja yang harmonis guna menumbuhkan kebahagiaan dan 
kepuasan pegaw*; 

b. Mengembangkan nilai-nilai objektifitas &lam penerapan manajemen 
SDM yang dilandasi asas keadilan atau perlakuan yang sama dan 
rnengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persamaan, mau 
mct~eriina kritikan dan perbaikan; 

C. Mengembangkan program dan proyek pemberdayaan pegawai untuk 
mewujudkan upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 
pegawai, melalui kesempatan mengikuti pendidikan formal atau - 
fungsional yang ada; 

d Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kerja, sehingga terwujud 
lingkungan ke rja yang asri, bersih dan nyaman; 

e. Menumbuhkan suasana kekeluargaan dalam lingkungan kar.tor, mem 
berikan perhatian terhadap keluarga dan menjaga agar tidak terjadi 
konfiik, sehingga mampu mendukung terciptanya suasana ke rja yang 
damai; 
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2. Meningkatkan Mutu Pelayanan dengan lingkup sebagai berikut : 
a. Melatih dan mengembangkan kemampuan ketanggapan terhadap kebu 

tuhan masyarakat, yakni antara lain : mampu memberi respon secara 
cepat terhadap permintaan masyarakat, dan bertindak cepat dalam 
menanggapi keluhan masyarakat. 

b. Melatih dan mengembangkan sikap dan perilaku kepemerhatian terhadap 
pelanggantmasyarakat pemohon pelayanan, antara lain : sikap dan 
perilaku penuh perhatian, ramah dan menyenangkan, memahami 
keinginan masyarakat dan kemampuan berkomunikasi dengan baik, 
lancar, sopan dan simpatik. 

c. Menerapkan dan meningkatkan perilaku Keterjaminan (assurance) dalam 
pelayanan kepada masyarakat, meliputi : seleksi tingkat kompetensi 
pegawai yang berhadapan langsung dengan masyarakat, menempatkan 
pegawai yang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi dan 
menerapkan prinsip 'prst camejirst served". Sehingga terwujud kesan 
meyakinkan bahwa pelayanan catatan sipil mampu memenuhi keinginan 
dan harapan masyarakat. 

3. Mensosialisasikan Nilai-nilai Pendaftaran penduduk . 
Mengembangkan dan meningkatkan pemahaman pegawai terhadap nilai- 
nilai baru pendahran penduduk, meliputi : 
a. Ketelitian dan kecermatan dalam menghimpun dan mengolah data hasil 

pelayanan catatan sipil, dalam rangka mendukung tersedianya 
datdinfonnasi tentang penduduk yang lengkap dan akurat bagi 
perencanaan pembangunan diberbagai sektor; 

b. Kejasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka 
mewujudkan tertib administrasi penduduk, baik dalam upaya 
menurnbuhkan kondisi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan akta 
catatan sipil, kemudahan pelayanan dan pemanfaatan datdinfonnasi 
penduduk. 

Adapun saran yang diajukan berkenaan dengan hasil analisis terhadap 
nilai-nilai individu pegawai dan tingkat perilaku serta adanya paradigma baru 
pergeseran peran catatan sipil menjadi pendaftaran penduduk, adalah ; (1) 
melakukan perubahan BO dalam pelayanamya kepada masyarakat; (2) 
menerapkan sifat-sifat pokok mutu pelayanan sebagai BO dalam pelayanan; (3) 
mengembang tumbuhkan nilai-nilai pentingldominan pegawai; (4) adanya 
struktur organisasi yang mampu mewadahi tuntutan pelayanan pendaftaran 
penduduk (5) perlunya kajian tentang perundang-undangan catatan sipil yang 
tidak sesuai lagi dengan tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

Kata Kunci : Perilaku Organisasi, Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, 
Budaya Organisasi Dalam Pelayanan Masyarakat, Nilai-nilai 
penting dan nilai tingkat perilaku pegawai, Survey Nilai Rokeach- 
Rank Spearman-Multi Atribut Fishbein, survey, primer, preferensi 
pegawai, DKI Jakarta, Pegawai. 
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Study of Culture Values In Public Service Activity 
At Kantor Catatan Sipil Propinsi Dh7 JaRarta 

Sudhar Indopa 

The Purpose of this &I& is to help organization to make some chmiges in the organization 
nrlt~rre, especially in prblic service activity. The 3rst part of the study is to analyze important or 
dominant values, which is bilieve by employee. The second part is to analyze the behavioiir levels of the 
employee towards the main nature of the quality service, which consists Of 5 variable : reliability, 
asslrrance, long'bilify, emphaty and responsiveness. 

%e method of this study is "descrihif survey study", the m p e I  is 29 responden out of 83 
employees population and the chmen employee with "simple random sampling': In analysing the 
importm~l or dominant value, a model Rockeach Values Survey (RVS) is used On the other hand. analysis 
of behaviour levels towardr the main nature of the quality service, with malti atribirt Fishbein (31.t4F) 
model. 

In connection with a new paradigm on the role of "Kantor Catatan Sipl" as part of the 
inhabitant registration function, if demand some changes on new values which have connection with it's 
role aspart of the inhabit& registration. This matfer directly effect to the service. 

%e result of this study indicates, is that to create a cultwal organiranranon in pubic service 
activity, it needs some action. I. Developing the 5 importanUdominaut values which get the highst rank, is 
fhe tnrst worthy, critical, capable, cledorganize and forgiven 2. Ii~creasi~ig a serving behavim~r: a. the 
behavioitr of being perceptive towardr the need, response and complain from the society. b. the behavimrr 
of being care, friendly, fun, tnrderstanding the willingness and readness in helping soceity. c. the 
competence of the employees who are facing the society and npptyng the pri11cQJ1e "$rst m e  frst 
served 3. @anding of the inhobitant registration values : a. the value of carefttlnees and the acnrracy 
in stiring the inhabitants data mid i~Iformation b. the value of coordinatiorl and integration with other 
interrela fed sectors. 
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