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The goal of this research is assisting Dinas Kependudukan Organisation 
for service improvement which is a settled mission tr, reach the main 
function and task of organisation. The task to conduct activities in 
registration and citizen planning. 
The system approach of this research is employee empowerment 
strategy through two models which are : performance as function of 
ability, motivation and opportunity or P = f (AMO) and empowerment of 
employee as a function of delegations authority, ability improvement and 
organization culture. 
This study uses "Description explorative" research methode with 78 
respondent sampling from 364 population using formula Slovin Theory 
Error levels lo%, with proportional strata sampling system and random 
sampling at lower level. 
Data Analysis uses Likert Scale, Level Scale and SWOT Analysis, They 
are use to analysis attitude of person about something to maximize 
strength and opportunity and to minimize weakness and threat. 
In the next future Dinas Kependudukan to change service paradigm from 
asking service to giving service with orientation for community 
satisfaction. This change is reflected by service transparency, and 
service approach from the top to lowest government apparatus that is 
Kelurahan. 
Research is result shown : 
1. Internal environment condition shown potency of respond have low 

education 72% from senior high school, 43% never joining in job 
training and have working experience more than 11 years 87,50%. 
Generally all of employment agree that empowerment through 
authority decentralisation for increase ability and change of working 
culture. 

2. Factor of strategy is organization delegation implemented through 
supervisor and communication and willingness to change attitude 
and working culture. 

3. Empowerment strategy have to done : 
- Increasing ability with priority scale through Attitude, skill, 

knowledge, motivation and opportunity. 
- Conduct of Strategy through change of culture, increasing ability 

dan authority delegation. 
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SUGIYANTO, 9914.306.2EK Strategi Pemberdayaan Pegawai pada 
Dinas Kependudukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dibawah 
bimbinaan DR. Aaunq Putwadi. M. Enq dan lr. Firrnantoko, MBA. 

Peningkatan pelayanan publik diarahkan pada perbaikan pelayanan 
yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Paradigma perlu diubah 
menjadi aparatur yang rnampu memberikan pelayanan yang bermuara 
pada keuntungan dan kepuasan pelanggan. 

Untuk itu permasalaharlnya terletak pada kualitas pelaksana 
pengelola pelayanan Kependudukan di tingkat Kelurahan yang setiap hari 
berhada~an denaan masvarakat. 

~ k a m  rGgka pe'mberdayaan pegawai Dinas Kependudukan di 
Kelurahan titik berat permasalahannva ~ada:  O Penakaiian keadaan - .  - .  
lingkungan, Q ~aktor-faktor yang mempengaruhi dan O Merumuskan 
Strategi Pemberdayaan. Lingkup kajian pemberdayaan ini adalah pada 
pemberdayaan Sub Seksi Kependudukan Kelurahan pada materi tingkat 
pendelegasian, peningkatan kernarnpuan dan budaya organisasi. 
Penjabaran lebih luas dari ke tiga materi bahasan ini dibatasi pada 
pengetahuan, ketrampilan, Sikap, Motivasi dan kesempatan. 

Penelitian dilaksanakan pada pegawai yang bertugas di Dinas 
Kependudukan Propinsi DKI Jakarta, sebanyak 78 responden yang 
mewakili eselon V sld II, yang populasinya mencapai 364 pejabat. Sample 
tersebut ditetapkan dengan sistem berpeluang berstrata, dengan 
menggunakan rurnus teori Slovin dengan tingkat eror sepuluh persen. 
Sistem berpeluang berstrata dikaitkan dengan sistem proporsional juga 
digunakan pada saat membagi sample pada wilayah dan pada rnasing- 
masing KelurahanlKecarnatan sample dipilih secara acak. 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Dari sisi tingkat kernampuan, masih perlu mendapat perhatian dan perlu 

terus ditingkatkan. Apabila penulis Cros cek dengan data yang ada, 
maka dari sisi pengetahuan Sub Seksi Kependudukan Kelurahan rata- 
rata berpendidikan SLTA, dari sisi Skill mereka umumnya belum 
memiliki Diklat yang sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini diketahui 
dari data bahwa 84,78 persen dari responden menghendaki perlunya 
peningkatan kernarnpuan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas 
Kependudukan. 

2. Dari sisi Strategi Pernberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
questioner diarahkan pada pertanyaan tentang Pendelegasian 
Kewenangan, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya 
Organisasi, responden setuju untuk memberdayakan pegawai dengan 3 
variable tersebut, ha1 ini terbukti bahwa 84,83 persen menyatakan 
Sangat Setuju Strategi Pernberdayaan Pegawai melalui ke 3 varible 
tersebut. 
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Daya Manusia (SDM) di Dinas Kependudukan perlu penanganan secara 
konprehensif. Hal ini sangat dipe~lukan mengingat kenyataan berikut ini: 
1. Dari sisi usia responden. menunjukkan bahwa 33,3 persen berusia 41- 

45 Tahun, 38,5 persen usia 46-50 Tahun dan 19,2 persen berusia 
diatas 46 Tahun diasumsikan sudah terlalu tua untuk aparat dibidang 
pelayanan kepada masyarakat dan dirasakan sulit untuk diberdayakan. 
Pada kelompok pengalaman kerja menunjukkan bahwa 97 persen 
bertugas 10 Tahun atau lebih sampai dengan 21 Tahun. Hal ini 
rnenunjukkan bahwa para petugas tersebut telah merniliki pengalaman 
yang cukup lama, tetapi pengalaman itu tidak diimbangi dengan 
peningkatan pengetahuan sehingga mereka kerja dengan pola 
tradisional. 

2. Hal ini juga dikaitkan dengan tingkat pendidikan responden 
menunjukkan 72 persen berpendidikan SLTA dan responden ini adalah 
staf Kependudukan yang bertugas melayani masyarakat ditingkat 
Kelurahan. 

Analisis SWOT pada penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat 
penghambat yang harus dihilangkan terdiri dari: keluhan masyarakat, 
keterlibatan pihak ke 3 dan tingkat kelemahan yang harus dihilangkan 
adalah: citra pelayanan buruk, kualitas SDM rendah, belum memanfaatkan 
tekhnologi tinggi, sedangkan tingkat pendorong dan tingkat kekuatan dan 
tingkat peluang harus terus dipertahankan. 

Analisis Strategi Peningkatan kualitas SDM berdasarkan rangking 
menunjukkan prioritas yang sangat signifikan dengan data secundair, 
dimana rnenempati urutan: 1. Sikap, 2. Motivasi, 3. Skill, 4. Knowledge 
dan ke 5 adalah Oportunity. Sedangkan berdasarkan Strategi Pernber- 
dayaan Prioritas penanganannya menunjukkan urutan: 1. Desentralisasi 
Otoritas. 2.Budaya Organisasi dan 3. Peningkatan kemampuan Surnber 
Daya Manusia (SDM). 

Berkenaan dengan paradigma baru yang menghendaki perubahan 
sikap perilaku birokrat dari rninta dilayani menjadi aparat pelayanan 
masyarakat, kiranya untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan 
sebagairnana Visi Dinas Kependudukan yang ingin "Mewujudkan pela- 
yanan Adrninistrasi Kependudukan yang berorientasi kepada kepuasan 
dan kemitraan masyarakat, rnenuju terciptanya data dan informasi Kepen- 
dudukan yang akurat", maka perlu didukung dengan Sumber Daya 
Manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. ini erat dengan forrnulasi 
strategi menurut Atmosuprapta (2000) dimana adanya dimensi motivasi 
dan kemampuan yang menunjukkan 4 golongan pegawai, sedang yang 
dikehendaki adalah pegawai yang mau dan rnampu. Artinya adanya 
pegawai yang pandai (pintar), sudah termotivasi untuk bekerja dengan 
baik, rajin dan telah dibekali dengan pelatihan untuk pengembangan 
pelaksanaan tugas. 
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DKI Jakarta sebagai berikut: 

A. SIMPULAN 
1. Hasil penelitian dari kondisi lingkungan internal diketahui bahwa 

potensi responden yang cenderung berpendidikan rendah dan 
adanya pegawai yang belum pernah mengikuti pelatihan perlu 
mendapat perhatian dari pimpinan. Selain itu diketahui adanya 
pegawai yang memiliki masa kerja lama ditingkat Kelurahan yang 
akan mematikan kreatifitas pegawai dan menghambat karir 
pegawai. Selain itu para responden rnenghendaki pemberdayaan 
pegawai melalui pemberian kewenangan, kemampuan dan 
perubahan budaya yang dilakukan melalui: 
a. Peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan yang 

diharapkan akan merubah citra dan sikap. 
b. Perlunya perubahan budaya melalui perubahan paradigma yaitu 

adanya transparansi pelayanan, mengikuti perkembangan 
teknologi, globalisasi dan desentralisasi. 

2. Adapun faktor-faktor strategi yang menonjol yang mempengaruhi 
kualitas SDM adalah: 
a. Pendelegasian kewenangan yang baik perlu diikuti dengan 

pengawasan dan kornunikasi. 
b. Perlunya perubahan sikap positif pegawai agar dapat 

memberikan layanan yang baik. Perubahan yang diharapkan 
adalah pegawai yang mau dan mampu melaksanakan tugas 
dengan baik 

c. Melalui motivasi perlu rnerubah budaya keja agar tumbuh sikap 
pegawai agar dapat menjadi pelayanan yang baik. 

3. Selanjutnya strategi pemberdayaan pegawai yang diharapkan 
adalah: 
a. Perlunya peningkatan kemampuan dengan skala prioritas 

dimulai dari sikap, keterampilan, pengetahuan, motivasi dan 
kesempatan. 

b. Sedangkan strategi pernberdayaan pegawai setelah menempuh 
skala prioritas peningkatan kemampuan adalah: perlunya 
perubahan budaya kerja, diikuti peningkatan kernampuan dan 
pendelegasian kewenangan yang diikuti dengan job discription. 

B. REKOMENDASI 
Secara khusus yang berhubungan dengan penelitian ini 

disarankan untuk berbagai langkah menuju strategi pemberdayaan 
pegawai dilingkungan Dinas Kependudukan adalah: 
1. Dilingkungan internal organisasi perlu ada langkah-langkah untuk 

mengelola pegawai sebanyak 72 persen berpendidikan SLTA untuk 
diadakan seleksi, dan dipilih mana yang masih bisa dikembangkan 
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pendidikan dan pelatihan perlu ada program yang merata agar 
dapat menyentuh seluruh pegawai yang ada. 

2. Strategi-strategi yang menonjol dan perlu mendapat perhatian 
adalah; perlunya perubahan sikap untuk dapat menyesuaikan 
perubahan-perubahan yang tejadi sesuai dengan perkembangan 
teknoloai. alobalisasi dan desentralisasi dan ~erlunva evaluasi - - 
pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang telah ditjerikan agar 
dilengkapi dengan standar-standar bahwa sistem prosedur sebagai 
sarana pengawasan dan komunikasi. 

3. Adapun strategi pemberdayaan pegawai dilakukan melalui: 
a. Peningkatan kemampuan hendaknya merata ke seluruh pegawai 

yang rnemiliki strata yang sarna. Permasalahan pengembangan 
karir pegawai sangat tergantung dari motivasi kerja masing- 
masing pegawai tersebut. 

b. Perlunya penetapan standar persyaratan pegawai yang akan 
dipromosikan atau akan ditempatkan di Sub Seksi Kependu- 
dukan Kelurahan. Disarnping memenuhi syarat-syarat umum 
hendaknya disyaratkan telah mengikuti pelatihan-pelatihan 
khusus dibidang pelayanan. 

c. Pengembangan karir pegawai sesuai dengan prestai yang 
ditetapkan. Standar prestasi bagi Kepala Sub Seksi Kependu- 
dukan Kelurahan perlu diperjelas. 

d. Perlu recruitmen dan seleksiyang ketat terhadap jabatan-jabatan 
strategis, khususnya bagi pegawai yang berkaitan langsung 
dengan tugas pokok, fungsi dan visi dibidang pelayanan. 

4. Perlu ada ketentuan yang baku terhadap pegawai yanga akan 
ditempatkan pada Sub Seksi Kependudukan Kelurahan yang 
berhubungan dengan usia, pendidikan, pelatihan, sikap, motivasi 
dan pengembangan karir di masa depan. 

Kata Kunci : Pemberdayaan Pegawai, Dinas Kependudukan, KSA, 
Motivasi, Oportunity, Pelayanan Prima, Skala Likert, 
SWOT, kepuasan masyarakat. 
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