
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang : 

Globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan 

tejadinya percepatan dan penekanan pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan 

antar masyarakat dari berbagai negara. Diantaranya tingkat penyelenggaraan 

pelayanan pemerintahan di suatu negara dapat dengan mudah diketahui oleh 

masyarakat di negara lain. Demikian juga dengan semakin tingginya tingkat 

pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin tinggi pula tuntutan mereka 

untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan mereka. 

Lahimya TAP MPR no. XI Tahun 1998, UU No.28 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( A m ) ,  adalah komitmen Pemerintah 

barn untuk mereformasi manajemen pemerintahannya. 

LAN dan BPKP (2000), menyebutkan bahwa AKP : adalah satu konsep 

kesisteman dalam upaya mewujudkan Good Governance disektor manajemen 

pemerintal~an, melalui peningkatan pengawasan terhadap jalannya 

pemerintahan. Disebutkan bahwa: Good Governance yang efektif menuntut 

adanya "alignment" (koordinasi) yang baik dan integritas profesionalismc serta 

etos kerja dan moral yang tinggi. 

Sistem penyelenggaraan manajemen pemerintahan sekarang ini, mewarisi 

budaya pemerintahan yang sentralistik dan terkontrol ketat oleh kekuasaan 
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ditingkat Pusat. Oleh karena itu upaya untuk mewujudkan good governance 

diantaranya dengan merubah budaya organisasi instansi pemerintah yang lebih 

demokratis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. 

Ma'arif, (2000) menyatakan bahwa "perubahan-penrbahan yang terjadi 

begitu cepat dun tidak terduga ini telah membukakan pandangan dun pikiran kita 

atas adanya paradigma baru yang menghantarkan perjalanan menuju 

mellennium baru yang bercirikan clean goverment dun good governance yang 

merupakan cifa-cita bersama". Selanjutnya digambarkan pula bahwa dalam 

menghadapi tuntutan perubahan lingkungan yang disebutnya sebagai sangat 

dinamis baik pada masa kini maupun dimasa yang akan datang, sistem 

pemerintahan dituntut memiliki surnber daya manusia yang handal sehingga 

mampu merumuskan dan mengembangkan visi pemerintahan. 

Adapun peran dari budaya organisasi dalam proses pengembangan sistem 

pemerintahan dimaksud, adalah bahwa budaya organisasi mempengaruhi proses 

pencapaian output dan outcomes sistem pemerintahan yang optimal. Gieh karena 

itu budaya organisasi harus direkayasa sedemikian rupa sehingga mampu memicu 

pencapaian sasaran pengembangan sistem pemerintahan. ( gambar: 1) 
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Salah satu output dari kinerja instansi pemerintah adalah pelayanan kepada 

rnasyarakat, dengan dernikian rnenurut pandangan Ma'arif (2000), perubahan 

budaya organisasi dalam pelayanan kepada rnasyarakat adalah bagian penting 

atau integral dalarn pengernbangan sistern pernerintahan, 

LAN dan BPKP (2000), rnenyebutkan : bahwa perubahan lzanyu aka?? 

mengakar bila perubahan it21 sendiri adalalz bagian dari cara instansi 

pemerintah melakukan hal disekitar mereka atau upaya perubahan diekspresikan 

KEBIJAKAN 

1 

dengan simbol-simbol, nilai-nilai, sikap atau norma sosial instansi pemerintah 

yang diyakini bersama baik dun benar, dalam mendukung sukves instansi 

pemerintah yang bersangkutan. 

Cara instansi pernerintah melakukan ha1 disekitar rnereka itu adalah dalam 

pengertian budaya organisasinya, ini lnenunjukkan bahwa perubahan hanya bisa 

INPUT 

A T 

Ketcrnngan : Peran budnyn organisasi dalnmprases pcngcmbnngan sislem pemcrinhhan 
Sumber : Agrimedio Volume 6 No. I. Mnrct 2m0. 

Garnbv I : Proses Pcngernhngan Sisum pcrnerintahun 

OUTPUT 
- Pclayanun kpd. rnasy. 
- Elisicnsi & cFcktifihspcngnnggoron 

PROSES 
- Perhaiknn Proses Intemnl Org. 
- Inovnsi dnn Pcrubahan 
' 
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terjadi jika organisasi mampu merubah budaya yang diekspresikan liwat simbol- 

simbol, nilai, sikap dan norma-noma yang diyakini kebenarannya oleh seluruh 

anggota organisasi. 

Dengan demikian perubahan budaya organisasi dalam pelayanan kepada 

masyarakat dilingkungan instansi pemerintah, adalah bagian dari perubahan 

nilai-nilai, keyakinan dan noma-norma yang akan diterapkan oleh organisasi 

dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat. 

Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu unit organisasi 

dijajaran Pemda DKI Jakarta yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

pelayanan yang menjadi kebutuhan setiap individu masyarakat. Fungsi pelayanan 

tersebut menunjukan strategisnya pelayanan pencatatan sipil, dalam mendukung 

citra pelayanan umum pemerintah. Sebagai bagian upaya mewujudkan Good 

governance melalui terselenggaranya manajemen pemerintahan yang berorientasi 

kepada kepentingan masyarakat. 

B. Identifikasi Masalah 

Pegawai pada instansi pemerintah, pada umumnya adalah Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang memiliki acuan nilai dalam Panca Prasetya Korpri. Nilai-nilai 

tersebut adalah nilai ketaqwaan, kejujuran, ketaatan, ke rjasama, kerja keras dan 

pengabdian kepada masyarakat. Masalahnya adalah sejauh manakah nilai-nilai 

tersebut diadopsi oleh organisasi (instansi) sebagai budaya organisasi yang 

melandasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. 
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Kajian terhadap nilai-nilai budaya organisasi dalam pelayanan kepada 

masyarakat pada Kantor Catatan Sipil Propindi DKI Jakarta ini, terdiri dari dua 

bagian peilelitian. Pertama adalah menganalisis nilai-nilai individu pegawai, 

yakni mencari nilai-nilai individu yang dianggap penting atau dominan. Kedua 

adalah menganalisis tingkat perilaku pegawai terhadap mutu pelayanan, yang 

ingin diterapkan dan dikembangkan sebagai norma organisasi. 

Penelitian pertama tentang nilai-nilai penting atau dominan dikalangan 

pegawai, mengadopsi konsep Milton Rockeah (1983) dalam Robbins (1996), 

yakni "nilai temina/" atau nilai tujuan akhir yang dicita-citakan seseorang 

sepanjang hayatnya dan "nilai instrumen" atau nilai tentang modus atau cara-cara 

apa yang lebih disukai dalam pencapaian nilai terminal. Analisis terhadap nilai- 

nilai penting atau dominan dimaksud adalah untuk dapat meramalkan 

kecenderungan perilaku pegawai. 

Penelitian kedua adalah mengukur tingkat nilai perilaku pegawai terhadap 

suatu atribut tettentu dan &lam ha1 ini adalah konsep mutu pelayanan yang ingin 

diterapkan sebagai norma-norma bersama sebagai budaya organisaasi. Analisis 

ini, terdiri atas tiga variabel sebagaimana dimaksud oleh Bowen ( 1987) dalam 

Umar (1998) yang menyebutnya sebagai model perilaku Multi Atribut Fishbein. 

Variabel pertama adalah tingkat keyakinan individu terhadap suatu atribut 

(pengaruh internal), variabel kedua adalah tingkat keyakinan normatif individu 

terhadap atribut (pengaruh eksternal) dan variabel ketiganya adalah evaluasi 

terhadap masing-masing variabel tersebut. Sedangkan norma-norma organisasi 

dalam pelayanan kepada masyarakat yang ingin diterapkan dan dikembangkan 
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sebagai budaya organisasi, adalah mengadopsi apa yang oleh Crosby (1979) 

disebutkan sebagai sifat-sifat pokok mutu pelayanan, yakni : 

1. Reliability (Keterpercayaan) 

2. Assurance (Keterjaminan) 

3. Tangibility (Penampilan) 

4. Emphaty (Pemerhati) 

5. Responsiveness (Ketanggapan) 

atau menurut Parasurarnan et.al. (1985) dalam Syarifuddin (1999), disebut 

sebagai "Servquai". 

Melalui kedua penelitian dimaksud di atas, diharapkan dapat menghasilkan 

rekomendasi Iangkah-langkah kegiatan apa saja yang penting dilakukan untuk 

membentuk budaya organisasi &lam pelayanan kepada masyarakat, khususnya 

pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. 

Sebagaimana umumnya kondisi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, 

cenderung belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Demikian 

juga halnya pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang mempunyai 

fungsi pelayanan umum pemerintahan dalam pemberian status dan kedudukan 

hukum atas peristiwa kependudukan yang te rjadi dalam masyarakat, yakni : lahir, 

kawin, cerai, pengesahan anak dan kematian. Pelayanan instansi ini masih 

mendapatkan sorotan yang kuat dari masyarakat baik secara langsung maupun 

melalui keinginan-keinginan anggota DPRD dan Lembawa Swadaya Masyarakat 

(LSM). Adapun keluhan-keluhan yang banyak dialamatkan kepada instansi ini 

adalah lambatnya proses penyelesaian, tidak transparannya prosedur dan 
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mekanisme pelayanan serta ditambah dengan sikap dan perilaku aparat yang 

belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. 

Berkenaan dengan i t - ,  berikut ini adalah identifikasi pernasalahan dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kantor Catatan 

Sipil Propinsi DKI Jakarta : 

1. Masih adanya indikator penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan 

masyarakat untuk kepentingan din dan keluarga pegawai, 

2. Rendahnya kepekaan terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat, seperti sikap dilayani bukan melayani. Hal ini adalah 

karena kondisi selama ini yang menempatkan PNS lebih sebagai abdi 

Negara dan Abdi pemerintah (upper) daripada abdi masyarakat (under); 

3. Masing-masing individu berusaha secara parsial dalam menangani per 

mohonan masyarakat, sehingga tidak melalui prosedur yang ada. Pegawai 

sering berfungsi sebagai pihak ketiga/calo; 

4. Timbulnya kekurang harmonisan hubungan antara pegawai yang bertugas 

di fungsi staf (tata Usaha) dan pegawai yang bertugas di fungsi lini 

(pelayanan). Adanya kesan seolah-olah masing-masing fungsi tersebut 

memiliki bidang sendiri-sendiri, berkaitan dengan penghasilan diluar gaji 

dan insentif resmi yang ada. 

5. Kerjasama dalam Tim sulit mencapai hasil yang baik. Masing-masing 

sektorl fungsi kurang memperhatikan sektorlfungsi lainnya dalam bekeja. 
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6 .  Rendahnya efisiensi dalam pelaksanaan tugas pelayanan, narnpak dari 

banyaknya kesalahan mengetik dan menulis dalam dokumen 

pelayananakta catatan sipil. 

7. Tidak efektif dalam proses kegiatan dalam pelayanan, ditandai dengan 

adanya pelayanan-pelayanan yang penting tapi tidak mendapatkan 

perhatian seperti penulisan catatan pinggir pada akta, kegiatan penataan 

dan perawatan register akta-akta catatan sipil. Selain itu terdapat bentuk 

pelayanan yang relevansinya masih perlu dikaji kembali dikaitkan 

dengan tugas dan fungsi Kantor Catatan Sipil. 

Identifikasi pennasalahan di atas, mencerminkan masih berlangsungnya 

kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma-noma pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat yang ingin dikembangkan dalarn upaya 

mendukung tenvujudnya Good Governance, khususnya dibidang menajemen 

pemerintahan, yakni bahwa dalam pelaksanaan AKIP diantaranya adalah 

menuntut mutu pelayanan pemerintah yang sesuai dengan keinginan dan harapan 

masyarakat. 

C. Perumusan Masalab. 

Kesamaan persepsi dari anggota-anggota suatu organisasi terhadap hal-ha1 

tertentu umumnya disebut sebagai share meaning, jika kesamaan pemahaman itu 

berkaitan dengan nilai-nilai kerja suatu organisasi, maka itulah budaya dari 

organisasi tersebut. Dagi (1998) menyebutkan bahwa : " budaya harus dipandang 
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sebugai totalitas yang rnendasari spirit (jiwa) dun aktifitas organisasi". Totalitas 

dalam pengertian diatas adalah nilai-nilai, keyakinan dan norma yang disepakati 

dan diyakini kebenarannya oleh seluruh anggota organisasi dan menjadi 

komitmen organisasi. 

Amnuai (1989) dalam Ndraha (1997) menyebutkan bahwa budaya organisasi 

adalah: "A set of basic assumptions and beliefs that are shared by members of an 

organization, being developed as they learn to cope with problem of ecternal 

adaption and internal integration". 

Pendapat Amnuai diatas setidaknya dapat dijadikan dasar bahwa nilai-nilai 

individu dapat didekati dengan keyakinan dan asumsi dasar yang universal atau 

yang menurut Piti adalah dengan membentuk Nilai bersama (share Values) 

dari setiap anggota organisasi. 

Nilai bersama itu, kemudian diperlukan untuk mendukung kemampuan 

organisasi mengadaptasi permasalahan-permasalahan ekstemal organisasi dan 

dalam membentuk integritas internal organisasi. 

Sejalan dengan pengertian di atas, kajian nilai-nilai penting dan dominan 

yang diyakini pegawai clan nilai tingkat perilaku mereka terhadap mutu 

pelayanan (norma-norma organisasi dalam pelayanan terhadap masyarakatJ 

pelanggan), relevan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Catatan 

Sipil Propinsi DKI Jakarta, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanannya 

kepada masyarakat. 

Adapun rumusan pennasalahan penelitian ini adalah : 
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1. Nilai-nilai terminal dan nilai-nilai instrumen apa saja yang dianggap 

penting dan dominan dikalangan pegawai pada Kantor ' Catatan Sipil 

Propinsi DKI Jakarta ? 

2. Bagaimana tingkat nilai sikap clan perilaku pegawai terhadap mutu 

pelayanan (budaya organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat) pada 

Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ? 

3. Langkah-langkah kegiatan apa saja yang penting dilakukan agar budaya 

organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat didukung dan diterirna 

oleh seluruh pegawai ? 

D. Tujuan; 

1. Menganalisis nilai-nilai terminal dan nilai-nilai instrumen yang dianggap 

penting dikalangan pegawai Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta; 

2. Menganalisis tingkat nilai sikap dan perilaku pegawai terhadap mutu 

pelayanan (budaya organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat) pada 

Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta; 

3. Merekomendasikan langkah-langkah kegiatan yang diperlukan untuk 

mewujudkan Budaya organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat 

yang didukung dan diterima oleh seluruh pegawai. 

E. Manfaat; 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian integral dengan kegiatan- 

kegiatan &an upaya yang dilakukan oleh manajemen Kantor Caratatan Sipil 

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



Propinsi DKI Jakarta, dalam mewujudkan budaya organisasi dalam pelayanannya 

kepada masyarakat. 
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