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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

IRFAL. P056030884.5EK. Analisis Budaya Organisasi dan Kinerja Pegawai pada Dinas 
Kebudayaan dan Permuseuman (DKP) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Di bawah 
bimbingan Hendarin Ono Saleh  dan  Bambang Djuanda. 
 

Dinas Kebudayaan dan Permuseuman (DKP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan 

perangkat  daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai  tugas pokok melaksanakan 

pembinaan, pengawasan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi kesenian, kesastraan dan 

kebahasaan, budaya spiritual, foklor dan lingkungan budaya, kesejarahan, arkeologi dan 

permuseuman, yang dituangkan dalam  Perda No. 3 tahun 2001, dan sesuai dengan visinya 

“Terwujudnya Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, dihuni oleh masyarakat yang 

berbudaya”. 

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, DKP dituntut untuk 

terus menerus melakukan pengembangan organisasi, baik visi, misi, strategi dan budaya 

organisasi, pengembangan SDM dan kinerja, kepemimpinan, standarisasi pelayanan, pengelolaan 

anggaran, pengembangan lingkungan dan infrastruktur, pengelolaan asset dan lain sebagainya. 

 Salah satu faktor strategis dalam pengembangan organisasi dan SDM di DKP seperti 

disebutkan di atas adalah  pengembangan budaya organisasi yang diharapkan mampu mamberi 

pengaruh pada peningkatan kinerja pegawainya. Untuk itulah penulis mencoba menganalisis 

budaya organisasi dan kinerja pegawai DKP dengan tujuan:        1) Mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah keorganisasian, khususnya masalah budaya organisasi dan kinerja pegawai 

DKP,   2) Mengetahui hubungan atau korelasi  antara budaya organisasi dengan kinerja pegawai 

pegawai DKP,  3) Merumuskan strategi pengembangan organisasi, menentukan faktor-faktor 

budaya organisasi apa yang perlu dikuatkan dan dilemahkan agar mampu mendorong peningkatan 

kinerja pegawain DKP dalam bentuk implementasi menejerial. 
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 Untuk tujuan di atas, metode analisis yang dilakukan adalah analisis statistik  korelasi 

Pearson Product Moment Correlation dan pembuatan diagram  kuadran budaya organisasi DKP. 

Sampel penelitian ini adalah pegawai DKP yang terdiri dari staf dan pejabat struktural. 

 Dari analisis yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Gambaran umum budaya organisasi DKP, baik staf maupun pejabat struktural 

menunjukkan bahwa dari empat tipe budaya organisasi, (budaya klan, adhok, market dan 

hirarki), tipe budaya organisasi hirarki adalah tipe budaya yang dominan atau yang 

paling kuat saat ini. 

2. Tipe budaya organisasi harapan di DKP saat ini adalah tipe budaya organisasi klan untuk 

staf dan tipe budaya organisasi  market untuk pejabat struktural, sementara tipe budaya 

organisasi yang memiliki penguatan paling besar (selisih antara tipe budaya saat ini 

dengan tipe budaya harapan) adalah tipe budaya organisasi adhokrasi untuk staf dan tipe 

budaya organisasi  market untuk pejabat struktural. 

3. Faktor kinerja  yang paling dominan saat ini di DKP adalah faktor perilaku kerja pegawai 

untuk pejabat struktural, dan faktor kepribadian pegawai untuk staf. Sedangkan faktor 

kinerja harapan baik untuk staf maupun pejabat struktural adalah faktor kepribadian 

pegawai. Faktor kinerja yang memiliki penguatan terbesar (selisih faktor kinerja saat ini 

dengan faktor kinerja harapan) adalah faktor kepribadian pegawai untuk staf dan faktor 

kemampuan manajerial dan administrasi untuk pejabat struktural. 

4. Analisis korelasi Pearson Product Momment menghasilkan bahwa budaya organisasi 

pejabat struktural berhubungan negatif dengan kinerja pegawai. Ini berarti bahwa jika 

budaya organisasi pejabat struktural ditingkatkan maka akan menyebabkan penurunan 

kinerja pegawai DKP. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena tipe budaya 

organisasi pejabat struktural saat ini didominasi oleh tipe budaya organisasi hirarkis yang 
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cendrung memiliki sifat-sifat birokratis yang kaku, sangat terkontrol dan administrasi 

yang berbelit-belit yang diasumsikan akan menghambat kinerja pegawainya. 

Dari hasil analisis di atas terindikasi bahwa DKP perlu memperbaiki dan memperkuat 

budaya organisasinya kearah tipe budaya organisasi adhokrasi dan market karena tipe budaya 

organisasi saat ini,  khususnya pejabat struktural adalah tipe budaya organisasi hirarki yang  

ternyata berkorelasi negatif dengan kinerja pegawai DKP.  

Hal utama yang perlu dilakukan adalah menetapkan tata nilai utama budaya organisasi 

yang baik yang eksis di lingkungan DKP, yang sejalan dengan perkembangan organisasi publik 

modern (tipe budaya organisasi adhokrasi dan market) yang mampu mempengaruhi kinerja 

pegawainya, menjabarkannya hingga ketingkat operasional, menjadikannya pedoman yang 

mewarnai perilaku dan segenap aktivitas pegawai secara pribadi maupun kelompok, tertanam kuat 

dan mengakar secara sistemik dan endemik pada organisasi DKP. 
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