
BAB I. 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semangat yang melatar belakangi kebijakan baru Pemerintahan 

Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah menciptakan 

dan sekaligus mendorong Daerah untuk mandiri dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan di Daerahnya. Seiring dengan ha1 tersebut, maka pihak- 

pihak terkait dengan kebijakan baru ini dituntut untuk melakukan 

perbaikan dan pembaharuan manajemen pemerintahannya. Salah satu hal 

terkait langsung adalah bagaimana organisasi pemerintahan di daerah 

tersebut mampu meningkatkan kemampuan sumber daya yang 

dimilikiny a. 

Dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi 

pemerintahan daerah dan sekaligus sumber daya daerah itu sendiri, ha1 

yang paling penting dan menentukan keberhasilan jalannya pemerintahan 

dan pembangunan di daerah adalah sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia ini, terutama yang berkaitan langsung dengan pemerintahan 

daerah, adalah sumber daya manusia aparatur pemerintahan. 

Menyadari arti penting sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam 

melaksanakan jalannya pemerintahan di daerah, maka paradigma 
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SDM aparatur ini dapat dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah 

pengelolaan SDM organisasi yang modern dan profesional. Artinya 

bahwa apabila selama hi SDM aparatur ini cenderung lebih berperan 

sebagai obyek dari kebijakan (seperti di era Orde Baru), maka di masa 

mendatang orientasi pengelolaan SDM aparatur lebih diarahkan pada 

peran sebagai subyek dan sekaligus pelaku dalam pengambilan kebijakan. 

Dengan demikian, di masa mendatang upaya untuk mendorong 

pemberdayaan SDM aparatur ini perlu didahulukan. Hanya dengan 

pemberdayaan SDM aparatur inilah berbagai tujuan dan sasaran serta 

kebijakan pemerintahan di daerah dapat diwujudkan dengan lebih cepat. 

Bahaudin (1998) menyatakan bahwa era mendatang merupakan era 

kompetisi bagi S13M suatu organisasi. Hal ini mengandung arti bahwa di 

masa mendatang keberhasilan suatu organisasi (termasuk organisasi 

pemerhtahan) tergantung keberhasilan dari orang-orang yang terdapat 

dalam organisasi tersebut. 

Berkaitan dengan paradigma baru pengelolaan SDM aparatur ini, 

Pemerhtah DKI Jakarta, hingga saat ini telah melakukan berbagai upaya 

pembaharuan manajemen SDM aparaturnya. Meskipun dari berbagai 

upaya tersebut cenderung masing belum dilakukan secara menyeluruh 

melainkan dilakukan secara parsial. Kenyataan ini terjadi karena 

kebijakan pengelolaan SDM aparatur yang terdapat di Pemerintah DIU 

Jakarta masih mengacu pada pcraturan perundang-undang kepegawai 
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cenderung masih dalam skala sosialisasi dan belurn mencapai taraf 

pembaharuan yang menyeluruh. 

Sebagai contoh misalnya, penggajian SDM aparatur Pemerintah DKI 

Jakarta hingga saat ini masih mengacu pada kebijakan penggajian PNS 

nasional. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan tuntutan reformasi 

manajemen pemerintahan yang ditekankan pada semangat kemandirian 

pemerintah daerah. Oleh karena itu kebijakan yang berkaitan dengan 

pengelolaan SDM aparatur (terutama dalam penggajian PNS) ini perlu 

diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah DKI Jakarta sendiri. 

Penyerahan kewenangan dalam mengelola pegawainya ini, di satu sisi 

sesuai dengan semangat otonomi daerah dan di sisi lain dapat mendorong 

efektivitas pengelolaan SDM aparatur Pemerintah DKI Jakarta. 

Efektivitas dalam pengelolaan aparatur pemerintahan ini dapat 

dilakukan apabila dalam memformulasikan kebijakan pengelolaannya 

didasarkan berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan Pemerintah DKI 

Jakarta, baik lingkungan internal Pemerintah DKI Jakarta maupun 

lingkungan lingkungan eksternalnya, yaitu lingkungan Nasional, 

Regional dan Global. Secara nasional, Pemerintah DKI Jakarta merupakan 

pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan 

dan pembangunan Ibukota Negara yang tentunya menjadi parameter bagi 

daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sedangkan secara regional dan 

global, Jakarta merupakan pintu gerbang bagi Indonesia untuk memasuki 
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DKT Jakarta untuk dapat mengakomodasi standar pengelolaan 

manajemen SDM pemerintahannya yang profesional sebagaimana yarig 

diterapkan oleh negara-negara maju lainnya. Demikian halnya dengan 

masalah penggajian, dimana dalam sistem penggajian SDM-nya, 

Pemerintah DKI Jakarta cendemg tidak didasarkan atas kondisi kinerja 

aparatumya. Oleh karena itu sesuai dengan peran strategis Pemerintah 

DKI Jakarta tersebut, maka penerapan sistem penggajian yang ada saat ini 

dituntut mengacu pada sistem merit (merit sysfenz). Dengan sistem merit 

ini memungkinkan kinerja pegawai senantiasa dapat ditingkatkan, karena 

peningkatan kinerja pegawainya tersebut dihargai (dikompensasi) secara 

adil dan obyektif oleh Pemerintah DKI Jakarta. 

Sesuai dengan kondisi tersebut di atas, maka dalam penelitian ini 

dilakukan kajian terhadap penerapan penggajian yang dapat mendorong 

terciptanya kine j a  Pemerintah DKI Jakarta. Namun mengingat organisasi 

Pemerintah DKI Jakarta ini terdiri dari beberapa unit besar dan sekaligus 

beragam karakteristiknya, maka kajian dilakukan terhadap salah satu unit 

organisasi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu Dinas Pendapatan Daerah 

(Dipenda) DKI Jakarta. Dipilihnya Dipenda Propinsi DKI Jakarta sebagai 

lokus kajian dalam penelitian ini, karena Dipenda kopinsi DKI Jakarta 

merupakan salah satu unit Pemerintah DKI Jakarta yang mendapat 

fasilitas khusus dalarn sistem kompensasinya. Setiap bulan pegawai 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta memperoleh tunjangan khusus sebesar satu 
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kali gaji dan setiap tiga bulanan mendapat tunjangan khusus yang 

besamya tergantung pada perolehan penerimaan Pemerintah DKI Jakarta. 

Dengan melakukan kajian terhadap sistem kompensasi yang 

diterapkan di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta ini, maka 

berbagai kendala efektivitas penggajian yang ada selama ini dapat 

digambarkan atau didislaipsikan secara komprehensif. Studi yang 

menyeluruh tentang efektivitas penggajian yang diterapkan di Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi 

yang baik dalam menerapkan kebijakan kompensasi yang sesuai dengan 

tuntutan perubahan lingkungan. Selain itu, secara langsung juga dapat 

dijadikan bahan masukan yang berarti bag Pemerintah DKI Jakarta untuk 

mengambil kebijakan penggajian bagi pegawainya dengan menerapkan 

sistem kompensasi yang adil dan obyektif. Dengan demikian, secara 

khusus penelitian ini mengambil judul "Kajian Kebijakan Sistem 

Kompensasi di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta : Sttidi 

Kasus Pada Pemberian Tunjangan Khrtsrrs". 

B. Pernasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sistem kompensasi yang diterapkan di lingkungan organisasi 

pemerintahan pada dasamya telah diatur melalui peratuan 

perundang-undangan yang diberlakukan secara nasional. Penerapan 

vane seremvak dan seraeam secara nasional ini menimhulkan hrhaoai 
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konsekuensi yang berbeda-beda antar organisasi pemerintahan yang 

satu dengan organisasi pemerintahan lainnya. Demikian juga dengan 

organisasi pemerintahan daerah yang satu dengan pemerintah daerah 

lainnya, yang notabene memiliki karakteristik lingkungan internal dan 

eksternal yang berbeda-beda. Kenyataan ini mengisyaratkan adanya 

ketidakmampuan sistem kompensasi yang diterapkan tersebut untuk 

menjadi sistem yang mampu menciptakan rasa keadilan bagi para 

aparatur yang bekerja di lingkungan organisasi pemerintahan. 

Rasa keadilan pada diri aparatur atau pegawai yang terdapat 

dalam suatu organisasi ini menjadi penting untuk diperhatikan karena 

korelasinya dengan tingkat kcpuasan kerja aparatur atau pegawai 

tersebut. Dengan berpedoman bahwa kineia suatu organisasi dapat 

mencapai tingkat yang optimal apabila didukung oleh aparatur atau 

pegawai yang bekerja dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi abu  

optimal. Kenyataan yang demikian, juga terjadi pada diri aparatur 

yang terdapat di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat 

pada berbagai indikator permasalahan yang d i idap i  oleh pihak 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan observasi langsung di 

lapangan, seperti yang disajiian pada bagian berikut ini. 

a. Kompensasi yang ada di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta 

pada dasarnya relatif dianggap lebih tinggi dibandingkan unit-unit 

lain di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. I-Ial ini terjadi karena 
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DKI Jakarta mencrin~a tunjangan khusus yang besarnya satu kali 

gaji untuk setiap bulanannya dan berdasarkan proporsi perolehan 

penerimaan DKI Jakarta untuk setiap tiga bulanannya. Kondisi ini 

menimbulkan kesenjangan dengan unit-unit lainnya, sehingga 

menimbulkan kecemburuan yang berdampak pada kualitas 

koordinasi yang dilakukan oleh unit Dipenda Propinsi DKI Jakarta 

dengan unit lain di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. 

b. Kualitas layanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh 

aparatur Dipenda Propinsi DKI Jakarta cenderung masih rendah. 

Hal ini disebabkan kepuasan kerja pegawai dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya belum berada pada kondisi yang optimal atau 

sesuai dengan harapan pegawai. 

c. Ketidakoptimalan kualitas layanan aparatur Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta, yang ditunjukkan dcngan berbelit-belitnya pengurusan jasa 

publik yang diberikan, juga terindiiasi adanya kecenderungan 

yang 'sengaja' dilakukan untuk menciptakan sumber-sumber 

pendapatan tidak resmi alias pungutan liar (pungli) bagi aparatur. 

d. Dalam sistem kompensasi yang diterapkan di lingkungan Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta tersebut belum mencerminkan rasa keadilan 

secara internal di lingkungan organisasi Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta. Hal ini terlihat pada metode penerapannya yang belum 

membedakan unit-unit organisasi yang beke rja keras dan yang 
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nicmbcdakan aparatur yang mcniiliki kiherja tinggi dcngan 

pegawai yang kine rjanya relatif rendah. Kondisi ini menimbulkan 

konsekuensi pada diii aparatur yang 'enggan' untuk meningkatkan 

kine rjanya karena aparatur berpendapat bahwa meskipun kine rja 

rendah tetap akan dihargai sama seperti aparatur lainnya oleh 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

e. Sistem kompensasi yang diterapkan di Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta cenderung belum mengakomodasi atau 

mempertimbangkan karakteristik setiap pekerjaan dalam berbagai 

bidang tugas yang ada. Kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa tingkat kesulitan dan tingkat risiko serta tingkat kebutuhan 

keahlian dan kemampuan pada setiap peke rjaan yang terdapat di 

Dipenda Propinsi ,DKI Jakarta berbeda antara satu dengan lainnya. 

Hal ini tentunya berimplikasi pada tingkat pendapatan yang 

berbeda-beda sesuai dengan kondisi atau karakteristik pekerjaan 

yang berbeda tersebut 

f. Belum adanya hubungan yang sigrufikan positif antara kompensasi 

yang diterima oleh aparatur Dipenda Propinsi DKI Jakarta dengan 

kine rja dan kepuasan ke rja. 

Indikator-indikator yang teridentifikasi tersebut tentunya perlu 

diperhatikan secara tepat d m  cepat oleh Dipenda Propinsi DKI Jakarta, 

karena berbagai perubahan lingkungan yang terdapat di Ibukota saat 

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



dalam mengantisipasinya. Selain itu, apabila kondisi ini tidak segera 

diatasi, maka sulit ' bagi Dipenda Propinsi DKI Jakarta untuk 

mendapatkan dukungan yang optimal dari keneja pegawainya. Jika 

keadaan ini terjadi, maka sulit bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk 

menunjukkan kemandiriannya, karena dukungan pendapatan daerah 

(sebagai salah satu tugas pokok Dipenda Propinsi DKI Jakarta) untuk 

membiayai berbagai aktivitas pemerintahan dan pembanganan di DKI 

Jakarta tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Batasan Masalah 

Permasalahan sistem kompensasi yang dihadapi oleh Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta di atas merupakan permasalahan yang sangat luas 

dan tidak seimbang dengan berbagai kcterbatasan dan kendala yang 

dihadapi oleh penulis dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, 

maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelian ini 

dibatasi pada permasalahan yang berkaitan dengan pemberian insentif 

yang diterapkan di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

Batasan permasalahan pada pemberian insentif ini ditetapkan 

dengan pertimbangan bahwa insentif merupakan bagian integral dari 

sistem kompensasi yang terdapat di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

Oleh karenanya berbagai fenomena yang te jadi dengan penerapan 

sistem kompensasinya juga akan tcrccrmin pada penerapan program 
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penerapan insentif ini adalah bahwa kondisi sistem kompensasi yang 

terdapat di Lingkungan organisasi pemerintahan diberlakukan secara 

sama dan baku @en), sehingga kalaupun perlu dilakukan 

pembenahan, maka pembenahan tersebut sulit diterapkan karena di 

luar domain ke-pemda-an. 

3. Perumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang, identifikasi dan batasan 

permasalahan di atas, maka terdapat beberapa rumusan permasalahan . 

yang akan dikaji dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang 

ditetapkan pada bagian sebelumnya. Adapun beberapa rumusan 

permasalahan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Apakah program insentif (uang perangsang) dalam sistem 

kompensasi yang diterapkan di lingkungan Dipenda Propinsi DKI 

Jakarta telah mencerminkan sistem kompensasi yang berkeadilan 

dan kesesuaian (equity) ?, 

b. Faktor-faktor pekerjaan apa saja yang perlu diperhatikan oleh 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta agar penerapan program insentifnya 

dapat memuaskan SDM aparaturnya ? 

c. Program insentif yang seperti apa yang perlu dikembangkan oleh 

Dipenda Propinsi DKI Jakarta agar sistem kompensasinya 

berbasiskan pada kine j a  aparaturnya (merit system) ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan pennasalahan tersebut di atas, maka 

penciitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai bcrikut : 

1. Mengkaji tingkat keadilan (equity) program insentif dalam sistem 

kompensasi yang diterapkan di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

2. Menganalisis faktor-faktor pekerjaan yang menjadi dasar pemberian 

insentif bagi SDM aparatur di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

3. Memformulasikan upaya-upaya pengembangan program insentif yang 

berkeadilan untuk membentuk sistem kompensasi yang berbasiskan 

pada kinerja aparatur (merit system) di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

sekaligus sebagai salah satu alternatif serta pertimbangan pihak-pihak 

pengarnbilan keputusan di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta 

dalam meningkatkan kine rja sumber daya manusia aparaturnya melalui 

kebijakan kompensasi yang setara dan berkeadilan. Selain itu, secara 

khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 

1. Untuk perbaikan kondisi pendapatan SDM aparatur di Dipenda 

Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan kinerjanya. 

2. Peningkatan kepuasan ke rja aparaturnya sehingga dapat mendorong 

meningkatnya kine rja aparatur tersebut dalam menjalankan tugas dan 

fungsi di lingkungan tugas orzanisasi Dioenda Pro~insi DKI lakarta 
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3. Sebagai data dasar (benchnzark data) bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya, terutama bidang-bidang yang terkait dalam upaya 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Secara substansial, ruang lingkup dari penelitian ini adalah 

kebijakan tentang penerapan program insentif (tunjangan khusus atau 

uang perangsang) yang diterapkan di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 

Sedangkan untuk obyek penelitiannya, maka penelitian ini memiliki 

ruang lingkup yang relatif has. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 

bahwa grogram insentif dirapkan dan tingkat tertinggi (yaitu kepala 

dinas) sampai dengan tingkat paling rendah (yaitu kelompok staf), maka 

yang menjadi obyek dalam penelitian ini mencakup kelompok bawahan 

(staf) dan kelompok atasan (pejabat struktural), baik yang berada di 

organisasi induk (Dinas), maupun yang terdapat di unit-unit vertikal (di 

bawahnya) yang berada di kantor pusat sampai dengan kantor wilayah. 

Berdasarkan pada ruang lingkup tersebut, maka gambaran 

tentang berbagai kondisi dan fenomena yang terkait dengan program 

insentif tersebut secara rinci dapat didiskripsikan. Dengan demikian, 

berbagai upaya alaternatif yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat 

diformulasikan secara komprehensif. 
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