
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Budaya organisasi adalah faktor penting yang menentukan keberhasilan 

dan keberlangsungan hidup organisasi karena budaya terkait dengan nilai-nilai 

bersama yang diyakini dan menjadi dasar dalam berperilaku. Kotter & Heskett 

dalam Melinda (2008) menempatkan budaya organisasi sebagai faktor utama 

yang mengkondisikan faktor-faktor lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

budaya organisasi memiliki keterkaitan yang erat terhadap keberhasilan suatu 

organisasi. Budaya organisasi juga dapat membina kekohesifan, kesetiaan dan 

komitmen bersama. Apabila karyawan diberikan pemahaman tentang budaya 

organisasi maka setiap karyawan akan termotivasi dan memiliki semangat untuk 

melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh organisasinya. Hal ini menjadi salah 

satu kunci untuk memperoleh prestasi kerja yang optimal.  

Dalam konteks lingkungan yang senantiasa berubah, budaya menjadi 

penting dimana organisasi dituntut lebih responsif untuk menyesuaikan diri 

terhadap perubahan yang terjadi. Menurut Kotter dan Hesket dalam Tika (2006), 

budaya yang responsif dapat membantu organisasi untuk mengantisipasi dan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang akan diasosiasikan dengan 

kinerja yang superior dalam waktu yang panjang. Ini berarti bahwa organisasi 

harus siap untuk menanggung resiko, percaya diri dan proaktif terhadap 

kehidupan organisasi.  

Dilihat dari fenomena yang ada, budaya dalam organisasi publik masih 

didominasi oleh budaya yang bersifat elite dan sarat dengan nilai-nilai 
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primordial, seperti sistem manajemen kinerja yang tidak efektif, profesionalisme 

dan kompetensi yang rendah, serta perilaku yang cenderung menempatkan diri 

sebagai alat pemerintah daripada sebagai pelayan masyarakat. Senada dengan 

hal tersebut, budaya birokrasi pemerintah juga kerap dikecam masyarakat 

karena tidak mengedepankan profesionalisme atau achievement (Kompas, 4 

Desember 2004).   

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi budaya organisasi adalah 

kepemimpinan. Pemimpin berperan dalam menentukan arah organisasi sekaligus 

menggerakkan individu-individu yang ada didalamnya untuk mencapai tujuan. 

Dengan kewenangan yang dimiliki, seorang pemimpin dapat menggerakkan dan 

mempengaruhi anggotanya untuk memperbaiki kinerja.  

Schein (1992) meyakini bahwa tantangan kepemimpinan saat ini adalah 

membentuk atau menghancurkan dan merekonstruksi kembali budaya organisasi. 

Untuk itu pemimpin saat ini hanya perlu melakukan satu hal saja, yaitu 

menciptakan dan mengelola budaya sehingga bakat unik pemimpin adalah 

kemampuannya untuk memahami dan bekerja dalam budaya. Pemimpin yang kuat 

dapat menciptakan/menanamkan budaya baru yang sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan organisasi dan mengarahkan orang-orang didalamnya untuk 

memahami dan melaksanakan budaya baru tersebut. Sebaliknya, pemimpin juga 

akan mengikuti budaya yang telah ada, apabila organisasi yang dimasukinya telah 

memiliki akar budaya yang kuat. 

Pengaruh pemimpin pada pembentukan budaya organisasi terutama 

ditentukan oleh pendiri organisasi karena tindakan pendiri organisasi merupakan 

inti budaya awal organisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, peran pemimpin 



 3

adalah mengatasi krisis dan merencanakan proses perubahan budaya organisasi 

melalui transformasi budaya dengan seperangkat nilai dan asumsi baru yang 

dibawanya masuk kedalam organisasi. Budaya organisasi yang diciptakan oleh 

pemimpin diwujudkan menjadi visi dan strategi organisasi yang kemudian 

diimplementasikan oleh anggota organisasi hingga terpola menjadi perilaku. 

Perilaku tersebut akan terlihat nyata dalam organisasi yang memiliki 

fungsi pelayanan karena adanya interaksi antara anggota organisasi sebagai 

pemberi layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Pelayanan 

merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain dengan 

sistem, prosedur dan metode tertentu. Tujuan pelayanan adalah memberikan 

kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan, keinginan dan harapan pihak yang 

dilayani. Bagi organisasi publik, hal tersebut berarti tuntutan untuk memperbaiki 

kualitas pelayanan. Pemberi layanan dituntut untuk memiliki kemampuan berupa 

pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku yang sesuai dengan tuntutan 

penerima layanan, internal maupun eksternal. 

Salah satu organisasi publik dengan tugas memberikan pelayanan internal 

adalah Biro Sumberdaya Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Biro SDM Kementerian 

Negara PPN/Bappenas). Biro SDM memiliki peran yang strategis dalam mengelola 

SDM Bappenas karena SDM Bappenas adalah perencana yang akan menentukan 

arah pembangunan nasional. Peran strategis tersebut harus dijalankan dengan baik 

agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan memuaskan seluruh pegawai yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas. 
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Biro SDM  merupakan unit kerja Eselon II yang sebelumnya bernama Biro 

Kepegawaian dan Hukum (BKH). Pada tahun 2005, BKH diubah menjadi Biro 

Kepegawaian. Hal mendasar yang dilakukan adalah perubahan pada tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi) dari tugas administrasi kepegawaian, pemberian bantuan 

hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi pengelolaan dan 

pembinaan SDM Bappenas. Struktur organisasi juga mengalami perubahan dengan 

dipisahkannya Bagian Hukum dan Bagian Peraturan menjadi unit kerja eselon II. 

Biro Kepegawaian kemudian difokuskan pada fungsi SDM yang terdiri atas Bagian 

Perencanaan dan Mutasi, Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional (JF) dan Bagian 

Pengembangan. Dengan kondisi tersebut maka perlu dilakukan penataan ulang 

pekerjaan dimana tuntutan pekerjaan saat ini tidak hanya kegiatan administrasi tapi 

juga kegiatan pengembangan, baik pengembangan kompetensi SDM maupun 

pengembangan sistem manajemen SDM. Selain itu, perubahan tupoksi juga 

membawa konsekuensi pada pengurangan jumlah pegawai karena sebagian pegawai 

ditempatkan di Biro Hukum. Hal ini juga berarti adanya peningkatan beban kerja, 

baik karena meningkatnya tuntutan tupoksi maupun karena adanya pengurangan 

pegawai. Selanjutnya tahun 2007, Biro Kepegawaian diubah namanya menjadi Biro 

SDM untuk menguatkan perannya sebagai pembentuk Human Capital Bappenas 

dengan struktur organisasi yang sama.  

Untuk memenuhi tuntutan pekerjaan maka dilakukan rekrutmen pegawai 

dengan jabatan Staf Perencana mulai tahun 2003 sampai dengan sekarang. Diluar 

Jabatan Struktural, pegawai BKH pada saat itu adalah Tata Usaha sehingga 

masuknya pegawai baru dengan jabatan yang lebih tinggi menimbulkan pergesekan 

budaya. Sebagaimana budaya timur, ada perasaan tidak nyaman untuk memberikan 
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perintah pada pegawai yang lebih senior dari sisi usia maupun masa kerja. Hal ini 

tentu saja berdampak pada kinerja yang kurang optimal. 

Perubahan tupoksi BKH pada tahun 2005 juga diikuti oleh perubahan  

kepemimpinan karena pemimpin sebelumnya memasuki masa pensiun. 

Kepemimpinan dalam masa transisi ini memerlukan figur yang kuat agar perubahan 

yang diharapkan berupa perbaikan kinerja pelayanan dapat tercapai. Hal ini penting 

karena pemimpin berasal dari luar BKH sehingga perlu usaha yang lebih keras 

untuk masuk kedalam lingkungan baru dengan budaya yang telah terbentuk 

sebelumnya. Pada kondisi ini, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk 

mengarahkan/membimbing dan mengelola perubahan.  

Pemimpin yang baru memiliki gaya kepemimpinan berbeda dengan 

pemimpin sebelumnya yang lebih cenderung membangun kepemimpinan dalam 

suasana kekeluargaan, sementara pemimpin yang baru lebih berorientasi pada hasil 

dengan tuntutan kinerja yang lebih tinggi, khususnya pada kegiatan-kegiatan 

pengembangan. Banyak perubahan yang dilakukan oleh pemimpin baru, mulai dari 

penataan ruang kerja, peningkatan sarana dan prasarana sampai dengan pembuatan 

kontrak kinerja pegawai Biro SDM. 

Dalam perjalanan kepemimpinan di Biro SDM, perubahan mendasar yang 

dilakukan oleh pemimpin yang baru adalah rotasi jabatan. Rotasi jabatan memberi 

dampak yang sangat besar karena pegawai harus pindah dari jabatan yang telah 

lama didudukinya sehingga perlu waktu untuk adaptasi dengan pekerjaan yang baru. 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa budaya dan kepemimpinan 

sangat menentukan kinerja organisasi, dalam hal ini adalah kualitas pelayanan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar berlakang, ada beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasi, yaitu a) perubahan pada pola kerja dan cara kerja; b) 

adaptasi pada pekerjaan baru; c) senioritas dan profesionalisme; d) perubahan 

gaya kepemimpinan; e) tantangan pemimpin untuk mengelola budaya; dan f) 

tntutan peningkatan pelayanan. Permasalahan di atas dapat dikelompokkan 

kedalam dua hal, yaitu masalah pada budaya organisasi dan kepemimpinan. 

Sesuai dengan pendapat para ahli, budaya organisasi dan kepemimpinan memiliki 

hubungan yang erat dengan kinerja. Bagi Biro SDM, hal tersebut berarti kualitas 

pelayanan. Pemberian layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pegawai 

akan memberikan kepuasan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

pegawai.  

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pegawai Biro SDM berpedoman 

pada budaya yang berorientasi kualitas, antara lain adalah berani melakukan inovasi 

dan mengambil resiko, orientasi pada hasil, serta tanggap terhadap kebutuhan 

pegawai. Selain itu, Biro SDM juga menjalankan fungsi administrasi dengan 

mengembangkan budaya yang memberikan perhatian pada ketelitian dan kerapihan. 

Namun demikian, nilai-nilai budaya tersebut belum diformalkan sehingga belum 

teridentifikasi dengan jelas mengenai nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman 

dalam sikap dan perilaku kerja serta belum menyatu dengan kepribadian pegawai 

Biro SDM.  

Dari sisi kepemimpinan, Kepala Biro SDM memiliki komitmen untuk 

membawa Biro SDM pada kinerja pelayanan yang dapat meningkatkan kepuasan 

pegawai. Kepala Biro SDM memiliki visi ke depan dengan program-program 
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pengembangan SDM dan sistem manajemen SDM, antara lain sistem penilaian 

kinerja. Tantangan yang dihadapi oleh Kepala Biro SDM adalah kemampuan 

untuk masuk dalam budaya yang ada dan membawa Biro SDM pada budaya baru 

yang lebih baik. Hal ini berarti pemimpin berfungsi sebagai agent of change. 

Biro SDM belum pernah secara khusus melakukan survey kepuasan atas 

pelayanan yang diberikan. Pada praktek pemberian layanan, ada beberapa masalah 

yang disampaikan oleh pegawai baik secara langsung maupun melalui forum 

kepegawaian. Permasalahan yang dirasakan diantaranya adalah data pegawai yang 

tidak akurat, ketelitian dalam penulisan identitas pegawai pada Surat Keputusan 

pangkat/jabatan, pengembangan karir pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum 

(JFU), rotasi jabatan, penerapan reward and punishment, serta masalah pencatatan 

kehadiran. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi budaya organisasi, kepemimpinan dan kualitas pelayanan 

Biro SDM ? 

2. Apakah ada hubungan antara budaya organisasi dan kepemimpinan dengan 

kualitas pelayanan Biro SDM ? 

3. Strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

Biro SDM ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi kondisi budaya organisasi, kepemimpinan dan kualitas 

pelayanan Biro SDM. 
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2. Menganalisis hubungan antara budaya organisasi dan kepemimpinan dengan 

kualitas pelayanan Biro SDM. 

3. Merumuskan rekomendasi berupa strategi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan Biro SDM. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Peneliti sebagai sarana peningkatan kompetensi melalui penerapan atas ilmu 

dan pengalaman yang telah diperoleh. 

2. Biro SDM Bappenas sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

melalui perbaikan budaya organisasi dan kepemimpinan. 

3. Dunia pendidikan sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian   

Penelitian ini mengkaji hubungan antara Budaya Organisasi, 

Kepemimpinan dan Kualitas Pelayanan Biro SDM. Kajian dilakukan terhadap 

komitmen pegawai untuk memegang teguh nilai-nilai budaya organisasi dan 

prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas serta kemampuan dan komitmen 

Kepala Biro SDM dalam menjalankan kepemimpinannya. Lingkup penelitian 

dibatasi pada pelayanan yang diberikan bagi PNS yang bekerja di Kementerian 

Negara PPN/Bappenas. Pegawai kontrak Bappenas tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini karena intensitas pemberian layanan kepada kelompok ini relatif 

terbatas.  
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