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Pelaksanaan pembangunan nasional dihadapkan kepada berbagai tantangac yang 
semakin berat bagi pemerintah, terutama dalam mengatasi krisis multidimensi yang 
melanda bangsa Indonesia. Bagi Daerah Propinsi DKI Jakart% tejadinya krisis tersebut 
memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Laju pemmbuhan ekonomi daerah ini 
mengalami pertumbuhan negatif dan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto. 
Kondisi inilah yang sesegera mungkin dicarikan penyelesaiannya yang salah satunya 
adalah melalui peningkatan produktivitas organisasi Pemerintah DKI Jakarta. 

Sejalan dengan upaya tersebut, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi DKI 
Jakarta sebagai unit kerja yang memiliki peran strategis organisasional bagi Pemerintah 
Propinsi DKI Jakarta juga dituntut untuk dapat meningkatkan produktivitas organisasinya, 
khususnya dalam bidang pemungutan pendapatan daerah. Pemungutan (periggalian) 
pendapatan daerah tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terd'i dari 
pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah, dan penerimaan lain-lain. 
Adapun komponen PAD yang dipungut (digali) secara langsung oleh organisasi ini terdiiri 
dari Pajak Hotel dan Restoran, Hiburan, dan Reklame. Dengan demikian, produktivitas 
organisasi ini secara khusus tercermin dari pencapaian realisasi penerimaan ketiga jenis 
pajak tersebut. 

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal, yakni 1) 
Mendeskripsikan kondisi produktivitas organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta pada saat 
penelitian berlangsung, 2) Menganalisis korelasi (hubungan) antar variabel produktivitas 
organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta, dan 3) Memformulasikan upaya-upaya yang 
perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas organisasi untuk masa yang akan 
datang. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada obyek penelitian, yakni organisasi Dipenda 
Propinsi DKI Jakarta, dan berdasarkan Pajak Hotel dan Restoran, Hiburan, dan Reklame. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan penelitian 
eksplanatoris (ephntoty-research). Adapun data dan informasi yang digunakan terdiri 
dari data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan selanjutnya dielaborasikan, diolah 
dan dianalisis. Kemudian dilakukan identifikasi karakteristik masing-masing variabel 
penelitian, mengulnu produktivitas organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta, dan 
melakukan analisis korelasional dengan menggunakan teknik korelasi rcmk Kendall (r). 

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kondisi produktivitas 
organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta ditinjau berdasarkan Karakteristik Individu 
menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan sarjana S-1, namun masih 
terdapat pegawai level pimpinan berpendidikan Diploma dan SLTA Keahlian khusus para 
responden secara keseluruhan memiliki terkaitlrelevan dengan tugadpekerjaan sehari-hari. 
Secara umum, para responden belum dapat menentukan besarnya anggaran riil masing- 
masing unit kerjanya (bersifat relatit). 
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Ditinjau dari sisi Karakteristik Organisasi, dapat disimpulkan bahwa sistem 
penggajian (upatl) yang diterapkan selama ini relatif memadai, sistem promosilseleksi yang 
dijalankan belum mencpminkan keadilan dan pemerataan @elurn berdasarkan merit 
sysfem), pergantian kepemimpinan puncak (top munagement) selama ini sebagian besar 
berasal dari eksternal Dipenda Propinsi DKI Jakarta, dan para responden juga 
mengusukan perlunya dilakukan perubahan sttuktur organisasi yang berorientasi pada 
pembagian wewenang yang adil dan merata. Selanjutnya, dari sisi Ligkungan Organisasi 
dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kondisi lingkungan internal dan eksternal 
berada dalam kondisi yang relatif kondusif. Selain itu, peraturan perundang-undangan 
yang berlaku sebaiknya disesuaikan dengan kondisi realita. 

Dari sisi Karakteristik Kerja, sebagian besar responden menginginkan adanya 
umpan balik (feedback) dari pihak manajemen terhadap kinerja pegawai, dan otonomi 
dalam pelaksanaan tugadpekerjaan sangat diperlukan oleh sebagian besar responden. 
Kemudian dari sisi Hasil Akhimya, ciri khas pola perilaku kerja adalah pencapaian target 
penerimaan, dengan indikator utama adalah pencapaian Realisasi Penerirnaan pendapatan 
daerah. 

Berdasarkan hasil pengukuran produktivitas organisasi diperoleh nilai produktivitas 
organisasi Dipenda Propinsi DKI Jakarta tahun 199511996-199912000 yang relatif 
berfluktuatic  yak^ secara berurutan sebesar 2.24, 2.19, 2.05, 2.64, dan 2.47. Dari kondisi 
eksisting (tahun 199912000) diperoleh indeks produktivitas yang menurun dibandingkan 
tahun sebelumnya (tahun 199811999). Nilai indeks produktivitas tertinggi dicapai pada 
tahun 199811999, dan terendah pada tahun 199711998, yakni pada masa-masa memasuki 
krisis ekonomi dan moneter serta terjadinya penurunan PDRB. Dari ketiga jenis pajak 
tersebut, produktivitas melalui Pajak Hotel dan Restoran lebih tinggi dibandingkan Pajak 
Reklame dan Pajak Hiburan, dan produktivitas Pajak Reklame lebih tinggi dibandingkan 
Pajak Hiburan Akan tetapi, dihitung berdasarkan jumlah obyek aktikya, urutan tingkat 
produktivitas tertinggi sampai terendah adalah Pajak Hotel dan Restoran, Hiburan, dan 
Reklame. Bagaimanapun, pencapaian dan peningkatan produktivitas organisasi ini terkait 
dengan sinergi kerjasama clan koordinasi dengan unit-unit terkait lainnya, kondisi sosial, 
budaya, ekonomi, politik, dan keamanan di Propinsi DKI Jakarta. 

Untuk meningkatkan produktivitas Dipenda Propinsi DKI Jakarta pada masa yang 
akan datang, dapat diusulkan bahwa upaya pencapaian dan peningkatan produktivitas 
organisasi Dipenda Propisi DKI Jakarta dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas 
dm efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan h g s i  melalui intensifikasi dm ekstensifikasi 
pajak dan restribusi daerah serta sumber-sumber penerimaan lainnya sebagaimana yang 
diusulkan dalam penelitian ini. Untuk bahan pengkajian selanjutnya, dapat dilakukan 
penghitungan secara parsial besaran produktivitas setiap unit keja di Dipenda Propinsi 
DKI Jakarta, melalui perbandingan nilai keluaran (outjmt) dan masukan (input) masing- 
masing dan menghasilkan suatu pengukuran produktivitas organisasi yang lebih riil, 
dengan mengacu kepada kerangka-kerangka yang diisilkan melalui penelitian ini. 
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