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BAB IV 

HASIL dan PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengumpulan Data 

4.1.1.  Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan 

melalui penyebaran kuisioner. Kuisioner yang 

dibuat berdasarkan pada pertanyaan hasil 

wawancara prakuisioner kepada pimpinan 

lembaga BPK. Penyebaran kuisioner dilakukan di 

Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat. 

Setelah dilakukan penyebaran kuisioner 

sebanyak 102, dan kuisioner yang terkumpul dan 

layak diolah adalah sebanyak 81. Pola 

penyebaran kuisioner ditabulasikan dan dapat 

dilihat dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Penyebaraan Kuisioner 

Unit Kerja Disebar 
Kembali & 

Layak Diolah 

Divisi Auditorat 67 52 

Divisi Hukum dan Humas 4 3 

Divisi Umum 9 8 

Dinas Keuangan 6 6 
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Unit Kerja Disebar 
Kembali & 

Layak Diolah 

Dinas SDM 12 9 

Dinas Sekretariat Kalan 4 3 

 

Metode yang dipakai dalam menyebarkan 

kuesioner adalah kunjungan secara langsung. Hal 

ini dipandang lebih efektif karena akan 

mengurangi kesalahan penafsiran dan kesalahan 

pengisian. Sedangkan untuk pengisian kuesioner 

digunakan dua metode, sebagai berikut : 

a.  Panduan penuh  

Peneliti memandu responden untuk 

mengisi kuesioner satu demi satu. 

Metode ini dilakukan bila responden 

bersedia untuk mengisi kuesioner saat itu 

juga. Dengan demikian kuesioner dapat 

diambil saat itu juga. 

b.  Panduan sebagian 

Peneliti memberikan penjelasan 

seperlunya pada responden tentang cara 

pengisian dan kemudian menentukan 

kapan kuesioner akan diambil. Metode ini 
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dilakukan bila responden tidak bersedia 

mengisi pada saat itu juga, dikarenakan 

sibuk atau ada alasan lain. Dengan 

demikian kuesioner belum dapat dibawa 

pada saat itu, tetapi baru akan diambil 

kembali pada hari dan waktu yang telah 

disepakati.  

4.1.2. Data Sekunder 

Data sekunder yang menjadi rujukan 

adalah sebagai berikut : 

• Data jumlah pegawai pada setiap 

Dinas Bagian 

• Struktur Organisasi Lembaga 

• Company Profile 

 

4.2. Uji validitas dan Uji Reliabilitas 

Tabel 4.2 Uji Validitas 

Dimensi Var 
R Hitung Sig R 

tabel Kesimpulan 
Kepuasan Kepentingan Level 

Kompensasi 
dan 

Penghargaan 

V1 0,540 0,484 5% 0.218 valid 
V2 0,609 0,688 5% 0.218 valid 
V3 0,641 0,765 5% 0.218 valid 
V4 0,666 0,803 5% 0.218 valid 
V5 0,611 0,854 5% 0.218 valid 

Komunikasi V1 0,708 0,662 5% 0.218 valid 
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Dimensi Var 
R Hitung Sig R 

tabel Kesimpulan 
Kepuasan Kepentingan Level 

V2 0,701 0,681 5% 0.218 valid 
V3 0,706 0,681 5% 0.218 valid 
V4 0,720 0,780 5% 0.218 valid 

Kondisi kerja 

V1 0,491 0,735 5% 0.218 valid 
V2 0,525 0,760 5% 0.218 valid 
V3 0,681 0,863 5% 0.218 valid 
V4 0,557 0,851 5% 0.218 valid 

Pelatihan dan 
Pengembangan 

V1 0,679 0,857 5% 0.218 valid 
V2 0,676 0,857 5% 0.218 valid 
V3 0,702 0,841 5% 0.218 valid 
V4 0,760 0,879 5% 0.218 valid 
V5 0,719 0,856 5% 0.218 valid 

Kepemimpinan 

V1 0,795 0,854 5% 0.218 valid 
V2 0,729 0,889 5% 0.218 valid 
V3 0,850 0,890 5% 0.218 valid 
V4 0,884 0,864 5% 0.218 valid 
V5 0,824 0,876 5% 0.218 valid 
V6 0,908 0,891 5% 0.218 valid 

Kerjasama Tim 

V1 0,611 0,771 5% 0.218 valid 
V2 0,654 0,644 5% 0.218 valid 
V3 0,717 0,825 5% 0.218 valid 
V4 0,786 0,834 5% 0.218 valid 
V5 0,771 0,798 5% 0.218 valid 

Peran dan 
Tugas  

V1 0,703 0,768 5% 0.218 valid 
V2 0,712 0,775 5% 0.218 valid 
V3 0,745 0,791 5% 0.218 valid 
V4 0,726 0,742 5% 0.218 valid 

Pengembangan V1 0,855 0,812 5% 0.218 valid 
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Dimensi Var 
R Hitung Sig R 

tabel Kesimpulan 
Kepuasan Kepentingan Level 

Karir V2 0,808 0,764 5% 0.218 valid 
V3 0,838 0,797 5% 0.218 valid 
V4 0,605 0,568 5% 0.218 valid 
V5 0,632 0,716 5% 0.218 valid 
V6 0,683 0,802 5% 0.218 valid 

Dari hasil pengujian validitas kuisioner, 

nilai r hitung lebih besar dari r table. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semua item pertanyaan 

sudah valid.  

Untuk hasil Uji Reliabilitas, dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Tingkat Kepuasan 
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Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS 

diperoleh nilai Cronbach’s Alpha untuk tingkat 

kepuasan sebesar 0,975, ini menunjukkan bahwa 

data reliabel. 

Tabel 4.4 Uji Reliailitas Tingkat Kepentingan  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS  

diperoleh nilai Cronbach’s Alpha untuk tingkat 

kepentingan sebesar 0,984, ini menunjukkan 

bahwa data reliabel. 
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4.3. Hasil Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dalam empat 

tahapan. Pertama adalah pengolahan data  profil 

pegawai, kemudian pengolahan data tingkat 

kepuasan pegawai. Setelah itu dilakukan 

pengolahan data lanjutan untuk mengidentifikasi 

adanya gap atau kesenjangan antara tingkat 

kepuasan dan harapan pegawai. Kemudian dari 

data gap dibuat peta kuadran untuk mengetahui 

variable mana yang menjadi prioritas perbaikan. 

 

4.3.1. Profil Pegawai 

Variabel karakteristik pegawai BPK RI 

wilayah Bandung terdiri dari jenis kelamin, usia, 

masa kerja & pendidikan.  

Dari jumlah responden sebanyak 81 

orang, data yang terkumpul memberikan sebaran 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Data Responden 
Profil Option Jumlah % Total 

Jenis kelamin 
Pria 43 53,09 

81 
Wanita 38 46,91 

Usia  

< 25 tahun 5 6,17 

81 
25 - 31 tahun 20 24,69 
32 - 38 tahun 41 50,62 
39 - 45 tahun 12 14,81 
> 45 tahun 3 3,70 

Pendidikan 

SD 0 0,00 

81 
SMP 1 1,23 
SMU 2 2,47 
Sarjana 64 79,01 
Lainnya 14 17,28 

Masa Kerja 

< 1 tahun 4 4,94 

81 
1 - 5 tahun 32 39,51 
6 - 10 tahun 35 43,21 
11 - 15 tahun 9 11,11 
> 15 tahun 1 1,23 

Bagian 

Auditorat 52 64,20 

81 

Hukum dan Humas 3 3,70 
Umum 8 9,88 
Keuangan 6 7,41 
SDM 9 11,11 
Sekretariat Kalan 3 3,70 
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4.3.2. Tingkat Kepuasan Pegawai 

(Employee Satisfaction Index) 

4.3.2.1. ESI Secara Keseluruhan 

Tabel 4.6 Employee Satisfaction Index 
Keseluruhan 

Var Deskripsi ESI 
(%) 

V1 Transparansi sistem penggajian 69,394 

V2 Gaji sesuai dengan tanggung jawab  66,407 

V3 Tunjangan (kesehatan,cuti,hari tua,dll) & 
Reward 55,998 

V4 Penghargaan yang diterima atas prestasi/inovasi 56,184 

V5 Aktualisasi reward (penghargaan) 54,429 

V6 Kelancaran komunikasi internal yang terjadi di 
satu atau antar dinas bagian  61,152 

V7 Kejelasan sistem dan prosedur kerja, dan 
sosialisasinya di lapangan. 59,407 

V8 Kualitas informasi mengenai program, kebijakan 
dan aktivitas lembaga/organisasi. 59,900 

V9 Hubungan dengan atasan ataupun rekan kerja 68,625 

V10 Kondisi fisik lingkungan kerja (kebersihan, 
kenyamanan, kerapihan, dll) 72,644 

V11 Fasilitas atau peralatan di tempat kerja 
(komputer, mesin-mesin, telepon,dll) 65,960 

V12 Beban kerja yang layak 66,603 

V13 Keamanan dalam bekerja (keselamatan) 70,584 

V14 Proses penentuan pegawai yg ikut pelatihan 
/TNA (Training Need Analysis) 59,908 
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Var Deskripsi ESI 
(%) 

V15 Kesempatan untuk mendapatkan pelatihan  61,162 

V16 Kesesuian materi pelatihan dengan kebutuhan 64,146 

V17 Kejelasan penyampaian materi 65,316 

V18 Kesempatan untuk menerapkan apa yang 
diperoleh dalam pelatihan pada pekerjaan 62,927 

V19 Adanya dukungan dan arahan (kesempatan 
untuk diskusi) atas pekerjaan yang dilakukan 65,820 

V20 Perlakuan adil dan sikap menghargai dari atasan 63,769 

V21 Profesionalisme dan skill manager 64,934 

V22 Pola kebijakan yang diterapkan 62,492 

V23 Sistem penilaian prestasi pegawai 62,627 

V24 Tanggapan terhadap keluhan pegawai 62,431 

V25 Kerjasama antar rekan kerja di satu atau antar 
divisi 68,920 

V26 Pengakuan partisipasi/keterlibatan Anda dalam 
tim kerja 67,636 

V27 Kepentingan kelompok berada di atas 
kepentingan pribadi 64,904 

V28 Metode penyelesaian konflik 63,108 

V29 Kesempatan untuk memberi usulan  65,962 

V30 Otoritas untuk membuat keputusan dalam 
pekerjaan 65,919 

V31 Kontribusi dalam misi lembaga/organisasi 63,795 

V32 Kejelasan Job Description 62,246 

V33 Pemanfaatan kemampuan dan keahlian dalam 66,354 
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Var Deskripsi ESI 
(%) 

menyelesaikan pekerjaan 

V34 Kesempatan untuk mengembangkan karir di 
lembaga/organisasi. 63,535 

V35 Kejelasan jalur pengembangan karir 59,610 

V36 Sistem promosi yang ada 60,277 

V37 Penempatan kerja/mutasi 57,644 

V38 Pemberhentian Kerja 60,211 

V39 Kebijakan pensiun dini 60,981 

Average 63,434 

Max 72,644 
Min 54,429 

 

Tabel 4.6 menunjukkan tingkat kepuasan dari 

pegawai BPK RI Perwakilan Provisi Jawa Barat 

terhadap parameter-parameter (ada 39 variabel 

yang diukur) yang ditunjukkan oleh indeks nilai 

ESI, dimana kalau ESI nya kurang dari 60% 

berarti pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa 

Barat merasa tidak puas terhadap parameter/ 

variable tersebut. 

 
 

Tabel 4.7 Rekap Kategori Kepuasan Kerja 
Pegawai 
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Tidak Puas Puas Sangat 
Puas 

Var ESI <= 
60% Var 

60%< 
ESI< 
80% 

Var 60%< 
ESI< 80% Var 

ESI 
=> 

80% 

3 55,998 1 69,394 23 62,627     

4 56,184 2 66,407 24 62,431     

5 54,429 6 61,152 25 68,920     

7 59,407 9 68,625 26 67,636     

8 59,900 10 72,644 27 64,904     

14 59,908 11 65,960 28 63,108     

35 59,610 12 66,603 29 65,962     

37 57,644 13 70,584 30 65,919     

    15 61,162 31 63,795     

    16 64,146 32 62,246     

    17 65,316 33 66,354     

    18 62,927 34 63,535     

    19 65,820 36 60,277     

    20 63,769 38 60,211     

    21 64,934 39 60,981     

    22 62,492         
 

Tabel 4.7 menunjukkan pengelompokan tingkat 

kepuasan dari pegawai BPK RI Perwakilan Provisi 

Jawa Barat terhadap parameter-parameter (ada 

39 variabel yang diukur) yang ditunjukkan oleh 
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indeks nilai ESI, dimana terhadap 8 variabel, 

pegawai merasa tidak puas. 

 

4.3.2.2. ESI per Dimensi 

Tabel 4.8 menunjukkan tingkat kepuasan dari 

pegawai BPK RI Perwakilan Provisi Jawa Barat 

per dimensi kualitas yang ditanyakan diukur. 

Tingkat kepuasan ditunjukkan oleh indeks nilai 

ESI, dimana kalau ESI nya kurang dari 60% 

berarti pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa 

Barat merasa tidak puas terhadap dimensi 

tersebut. Dari Hasilnya terlihat rata-rata pegawai 

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat merasa 

puas terhadap seluruh dimensi. 

Tabel 4.8 Employee Satisfaction Index 
per Dimensi 

Dimensi 
ESI (%) Variabel 

Average Max Min Max Min 

Kompensasi dan 
Penghargaan 60,482 69,394 54,429 V1 V5 

Komunikasi 62,271 68,625 59,407 V9 V7 

Kondisi Kerja 68,948 72,644 65,960 V10 V11 
Pelatihan dan 
Pengembangan 62,692 65,316 59,908 V17 V15 

Kepemimpinan 63,679 65,820 62,431 V19 V24 
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Dimensi 
ESI (%) Variabel 

Average Max Min Max Min 

Kerjasama Tim 66,106 68,920 63,108 V25 V28 

Peran dan Tugas 64,578 66,354 62,246 V33 V32 
Pengembangan 
Karir 60,376 63,535 57,644 V34 V37 

 

4.3.2.3. ESI per Dinas Bagian 

Tabel 4.9 menunjukkan tingkat kepuasan dari 

pegawai per dinas bagian di BPK RI Perwakilan 

Provisi Jawa Barat terhadap 8 ndimensi kerja 

yang ditunjukkan oleh indeks nilai ESI, dimana 

kalau ESI nya lebih dari 60% berarti pegawai BPK 

RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat merasa puas 

terhadap dimensi tersebut. 

Tabel 4.9 Employee Satisfaction Index 
Per Dinas Bagian (per Dimensi) 

Dimensi Audito
rat Humas Umum Keuang

an SDM S&K Rata-
rata 

Kompensasi dan 
Penghargaan 58,13 50,48 70,00 59,52 55,24 69,52 60,48 

Komunikasi 59,34 52,38 75,00 57,14 57,14 72,62 62,27 
Kondisi Kerja 62,84 70,24 77,23 67,26 61,11 75,00 68,95 
Pelatihan dan 
Pengembangan 54,29 60,95 75,36 53,81 57,46 74,29 62,69 

Kepemimpinan 58,56 51,59 75,89 57,14 61,11 77,78 63,68 
Kerjasama Tim 63,46 59,05 68,57 61,43 63,17 80,95 66,11 
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Dimensi Audito
rat Humas Umum Keuang

an SDM S&K Rata-
rata 

Peran dan Tugas 61,68 59,52 69,64 60,12 61,51 75,00 64,58 
Pengembangan 
Karir 55,68 51,59 72,32 56,75 55,29 70,63 60,38 

 

Tabel 4.10 menunjukkan tingkat kepuasan dari 

pegawai per dinas bagian di BPK RI Perwakilan 

Provisi Jawa Barat terhadap parameter-parameter 

(ada 39 variabel yang diukur) yang ditunjukkan 

oleh indeks nilai ESI, dimana kalau ESI nya 

kurang dari 60% berarti pegawai BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat merasa tidak puas 

terhadap parameter/ variable tersebut. 

 
Tabel 4.10 Employee Satisfaction Index 

per Dinas Bagian (per Variabel) 

Var 
DINAS BAGIAN Rata-

rata Auditorat Humas Umum Keuangan SDM S&K 

1 66,758 57,143 75,000 71,429 65,079 80,952 69,394 

2 61,538 66,667 75,000 61,905 61,905 71,429 66,407 

3 53,846 38,095 67,857 57,143 52,381 66,667 55,998 

4 53,571 47,619 66,071 52,381 50,794 66,667 56,184 

5 54,945 42,857 66,071 54,762 46,032 61,905 54,429 

6 60,165 52,381 75,000 57,143 55,556 66,667 61,152 

7 56,044 47,619 75,000 52,381 53,968 71,429 59,407 
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Var 
DINAS BAGIAN Rata-

rata Auditorat Humas Umum Keuangan SDM S&K 

8 57,418 52,381 75,000 52,381 55,556 66,667 59,900 

9 63,736 57,143 75,000 66,667 63,492 85,714 68,625 

10 68,407 76,190 78,571 71,429 65,079 76,190 72,644 

11 64,011 61,905 78,571 64,286 55,556 71,429 65,960 

12 59,341 61,905 76,786 66,667 58,730 76,190 66,603 

13 59,615 80,952 75,000 66,667 65,079 76,190 70,584 

14 53,297 57,143 69,643 52,381 50,794 76,190 59,908 

15 51,099 66,667 71,429 47,619 53,968 76,190 61,162 

16 54,121 61,905 76,786 57,143 58,730 76,190 64,146 

17 54,396 66,667 80,357 57,143 61,905 71,429 65,316 

18 58,516 52,381 78,571 54,762 61,905 71,429 62,927 

19 60,989 57,143 76,786 57,143 66,667 76,190 65,820 

20 60,989 47,619 73,214 59,524 60,317 80,952 63,769 

21 60,440 52,381 76,786 57,143 61,905 80,952 64,934 

22 57,692 52,381 76,786 54,762 57,143 76,190 62,492 

23 56,319 52,381 75,000 57,143 63,492 71,429 62,627 

24 54,945 47,619 76,786 57,143 57,143 80,952 62,431 

25 65,110 61,905 71,429 64,286 65,079 85,714 68,920 

26 65,934 57,143 73,214 61,905 66,667 80,952 67,636 

27 62,637 61,905 62,500 59,524 61,905 80,952 64,904 

28 60,989 57,143 66,071 59,524 58,730 76,190 63,108 

29 62,637 57,143 69,643 61,905 63,492 80,952 65,962 

30 64,560 61,905 71,429 59,524 61,905 76,190 65,919 

31 61,538 61,905 69,643 59,524 58,730 71,429 63,795 

32 58,791 52,381 67,857 59,524 58,730 76,190 62,246 
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Var 
DINAS BAGIAN Rata-

rata Auditorat Humas Umum Keuangan SDM S&K 

33 61,813 61,905 69,643 61,905 66,667 76,190 66,354 

34 58,791 57,143 73,214 61,905 58,730 71,429 63,535 

35 56,868 47,619 71,429 54,762 50,794 76,190 59,610 

36 54,121 52,381 75,000 54,762 53,968 71,429 60,277 

37 50,824 52,381 62,500 54,762 53,968 71,429 57,644 

38 57,692 47,619 75,000 57,143 61,905 61,905 60,211 

39 55,769 52,381 76,786 57,143 52,381 71,429 60,981 

Rata2 58,981 56,410 72,985 58,852 58,893 74,481 63,434 
 

4.3.3. Perhitungan Gap 

4.3.3.1. Gap Secara Keseluruhan 

Tabel 4.11 menunjukkan gap (perbedaan) antara 

nilai harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh 

pegawai BPK RI Perwakilan Provisi Jawa Barat 

terhadap parameter-parameter (ada 39 variabel 

kepuasan yang diukur) yang ditunjukkan oleh 

nilai Gap, dimana kalau Gapnya negatif berarti 

kenyataan yang dirasakan oleh pegawai BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap 

parameter/ variable tersebut lebih rendah atau 

lebih jelek dari harapannya. Semakin besar nilai 

gap nya dan negative berate semakin jelek 
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kondisi parameter/ variable kepuasan tersebut 

dalam kenyataannya di BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat. 

Tabel 4.11 Gap Secara Keseluruhan 

Dimensi Var 
Mean 

GAP 
Persepsi Ekpektasi 

Ko
m

pe
ns

as
i d

an
 

Pe
ng

ha
rg

aa
n V1 4,858 5,663 -0,805 

V2 4,649 5,630 -0,981 
V3 3,920 5,905 -1,985 
V4 3,933 5,684 -1,751 
V5 3,810 5,715 -1,905 

Ko
m

un
ik

as
i V6 4,281 5,720 -1,440 

V7 4,158 5,786 -1,628 
V8 4,193 5,494 -1,301 
V9 4,804 5,661 -0,857 

Ko
nd

is
i K

er
ja

 

V10 5,085 5,955 -0,870 
V11 4,617 6,008 -1,391 
V12 4,662 5,848 -1,185 
V13 4,941 5,894 -0,953 

Pe
la

tih
an

 d
an

 
Pe

ng
em

ba
ng

an
 V14 4,194 5,792 -1,599 

V15 4,281 5,873 -1,592 
V16 4,490 5,848 -1,358 
V17 4,572 5,929 -1,357 
V18 4,405 5,798 -1,393 

pe m
i

m
p

in
a  

V19 4,607 5,968 -1,360 
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Dimensi Var Mean GAP 

V20 4,464 6,030 -1,566 
V21 4,545 6,006 -1,460 
V22 4,374 5,837 -1,462 
V23 4,384 6,000 -1,616 
V24 4,370 6,059 -1,689 

Ke
rj

as
am

a 
Ti

m
 V25 4,824 6,096 -1,272 

V26 4,735 5,710 -0,975 
V27 4,543 5,779 -1,236 
V28 4,418 5,708 -1,291 
V29 4,617 5,745 -1,127 

Pe
ra

n 
da

n 
Tu

ga
s 

V30 4,614 5,725 -1,111 
V31 4,466 5,754 -1,289 
V32 4,357 5,895 -1,538 
V33 4,645 5,829 -1,184 

Pe
ng

em
ba

ng
an

 K
ar

ir V34 4,447 5,776 -1,329 
V35 4,173 5,844 -1,671 
V36 4,219 5,821 -1,602 
V37 4,035 5,440 -1,405 
V38 4,215 5,387 -1,172 
V39 4,269 5,635 -1,367 

  Avrg 4,440 5,801 -1,361 
 

4.3.3.2. Gap per Dimensi 

Tabel 4.12 menunjukkan gap (perbedaan) antara 

nilai harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh 
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pegawai BPK RI Perwakilan Provisi Jawa Barat 

terhadap dimensi kepuasan yang diukur, yang 

ditunjukkan oleh nilai Gap, dimana kalau Gapnya 

negatif berarti kenyataan yang dirasakan oleh 

pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

terhadap dimensi tersebut lebih rendah atau lebih 

jelek dari harapannya. Semakin besar nilai gap 

nya dan negative berate semakin jelek kondisi 

dimensi kepuasan tersebut dalam kenyataannya 

di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 

 
Tabel 4.12 Gap per Dimensi 

Dimensi 
GAP Variabel 

Average Max Min Max Min 

Kompensasi dan 
Penghargaan -1,485 -1,985 -0,805 V3 V1 

Komunikasi -1,306 -1,628 -0,857 V7 V9 

Kondisi Kerja -1,100 -1,391 -0,870 V11 V10 
Pelatihan dan 
Pengembangan -1,460 -1,599 -1,357 V14 V17 

Kepemimpinan -1,526 -1,689 -1,360 V24 V19 

Kerjasama Tim -1,180 -1,291 -0,975 V28 V26 

Peran dan Tugas -1,280 -1,538 -1,111 V32 V30 
Pengembangan 
Karir -1,424 -1,671 -1,172 V35 V38 
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4.3.3.3. Gap per Dinas Bagian 

 

Tabel 4.13 Gap per Dinas Bagian(per 
Dimensi) 

Dimensi Audit
orat 

Huma
s 

Umu
m 

Keuan
gan SDM S&K Rata-

rata 

Kompensa
si dan 
Pengharg
aan 

-1,654 -2,200 -0,925 -1,400 -1,667 -1,067 -1,485 

Komunika
si -1,630 -2,250 -0,625 -1,500 -1,667 -0,167 -1,306 

Kondisi 
Kerja -1,534 -0,750 -0,719 -0,958 -1,389 -1,250 -1,100 

Pelatihan 
dan 
Pengemb
angan 

-2,181 -1,733 -0,800 -1,867 -1,511 -0,667 -1,460 

Kepemim
pinan -1,821 -2,778 -0,667 -1,667 -1,389 -0,833 -1,526 

Kerjasam
a Tim -1,342 -1,733 -0,850 -1,333 -1,289 -0,533 -1,180 

Peran dan 
Tugas -1,495 -1,917 -1,063 -1,292 -1,167 -0,750 -1,280 

Pengemb
angan 
Karir 

-1,939 -2,000 -0,708 -1,639 -1,481 -0,778 -1,424 
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Tabel 4.13 menunjukkan gap (perbedaan) antara 

nilai harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh 

pegawai per dinas bagian di BPK RI Perwakilan 

Provisi Jawa Barat terhadap dimensi kepuasan 

yang diukur, yang ditunjukkan oleh nilai Gap, 

dimana kalau Gapnya negatif berarti kenyataan 

yang dirasakan oleh pegawai BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat terhadap dimensi tersebut 

lebih rendah atau lebih jelek dari harapannya. 

Semakin besar nilai gap nya dan negative berarti 

semakin jelek kondisi dimensi kepuasan tersebut 

dalam kenyataannya di BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat. 

 

Tabel 4.14 Gap per Dinas Bagian (per 
Variabel) 

Var Auditorat Humas Umum Keuangan SDM S & K 

1 -1,096 -1,333 -0,625 -0,667 -0,778 -0,333 

2 -1,442 -0,333 -0,500 -1,167 -1,444 -1,000 

3 -2,077 -3,667 -1,000 -1,833 -2,000 -1,333 

4 -1,865 -2,667 -1,250 -1,500 -1,889 -1,333 

5 -1,788 -3,000 -1,250 -1,833 -2,222 -1,333 

6 -1,596 -2,667 -0,875 -1,500 -1,667 -0,333 
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Var Auditorat Humas Umum Keuangan SDM S & K 

7 -1,962 -3,000 -0,750 -1,833 -1,889 -0,333 

8 -1,692 -2,000 -0,500 -1,833 -1,778 0,000 

9 -1,269 -1,333 -0,375 -0,833 -1,333 0,000 

10 -1,192 -0,333 -0,750 -0,833 -1,111 -1,000 

11 -1,596 -1,333 -0,750 -1,333 -1,667 -1,667 

12 -1,654 -1,333 -0,625 -0,833 -1,667 -1,000 

13 -1,692 0,000 -0,750 -0,833 -1,111 -1,333 

14 -2,231 -1,667 -1,250 -2,000 -1,778 -0,667 

15 -2,481 -1,000 -1,125 -2,500 -1,778 -0,667 

16 -2,135 -1,667 -0,625 -1,500 -1,556 -0,667 

17 -2,212 -2,000 -0,375 -1,667 -1,222 -0,667 

18 -1,846 -2,333 -0,625 -1,667 -1,222 -0,667 

19 -1,635 -2,000 -0,750 -1,667 -1,111 -1,000 

20 -1,577 -3,000 -0,875 -1,500 -1,444 -1,000 

21 -1,692 -2,667 -0,625 -1,667 -1,444 -0,667 

22 -1,885 -2,667 -0,500 -1,833 -1,556 -0,333 

23 -2,058 -3,000 -0,750 -1,667 -1,222 -1,000 

24 -2,077 -3,333 -0,500 -1,667 -1,556 -1,000 

25 -1,365 -2,333 -0,875 -1,167 -1,222 -0,667 

26 -1,019 -1,333 -0,500 -1,333 -1,000 -0,667 

27 -1,442 -1,333 -1,250 -1,500 -1,222 -0,667 

28 -1,481 -2,000 -0,875 -1,500 -1,556 -0,333 

29 -1,404 -1,667 -0,750 -1,167 -1,444 -0,333 

30 -1,346 -1,667 -0,875 -1,333 -1,111 -0,333 

31 -1,385 -1,667 -1,125 -1,333 -1,222 -1,000 
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Var Auditorat Humas Umum Keuangan SDM S & K 

32 -1,865 -2,333 -1,250 -1,333 -1,444 -1,000 

33 -1,385 -2,000 -1,000 -1,167 -0,889 -0,667 

34 -1,750 -1,667 -1,000 -1,333 -1,556 -0,667 

35 -1,904 -2,667 -1,125 -2,000 -1,667 -0,667 

36 -2,154 -2,000 -0,625 -2,167 -1,667 -1,000 

37 -2,442 -1,667 -0,875 -1,333 -1,111 -1,000 

38 -1,615 -2,000 -0,250 -1,500 -1,000 -0,667 

39 -1,769 -2,000 -0,375 -1,500 -1,889 -0,667 

Avrg -1,720 -1,966 
-

0,788 -1,483 
-

1,447 
-

0,761 

Average Keseluruhan -1,361 
 

Tabel 4.14 menunjukkan gap (perbedaan) antara 

nilai harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh 

pegawai per dinas bagian di BPK RI Perwakilan 

Provisi Jawa Barat terhadap parameter-parameter 

(ada 39 variabel kepuasan yang diukur) yang 

ditunjukkan oleh nilai Gap, dimana kalau Gapnya 

negatif berarti kenyataan yang dirasakan oleh 

pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

terhadap parameter/ variable tersebut lebih 

rendah atau lebih jelek dari harapannya. Semakin 

besar nilai gap nya dan negative berate semakin 

jelek kondisi parameter/ variable kepuasan 
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tersebut dalam kenyataannya di BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 

 

4.3.4. Peta Kuadran 

4.3.4.1. Peta Kuadran Keseluruhan 

 

   Gambar 4.1 Peta Kuadran Keseluruhan 
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     Gambar 4.2 Peta Kuadran per Dimensi 

 

4.3.4.2. Peta Kuadran per Bagian 

 

Gambar 4.3 Peta Kuadran Bagian Auditorat 
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Gambar 4.4 Peta Kuadran Bagian Hukum dan 

Humas 

 
Gambar 4.5 Peta Kuadran Bagian Umum 

 

 

Gambar 4.6 Peta Kuadran Bagian Keuangan 
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Gambar 4.7 Peta Kuadran Bagian Sumber Daya 

Manusia 

 

Gambar 4.8 Peta Kuadran Bagian Sekretariat 

dan Kalan 
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4.4 Saran Responden 

Dari saran pegawai terhadap 

lembaga/organisasi yang disebutkan dalam 

kuisioner, dapat diketahui faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan kepuasan, yaitu : 

• Ada keseimbangan antara kesempatan 

pendidikan dengan  pembebanan tugas 

sehingga dapat memungkinkan adanya 

pemerataan dan perolehan kesempatan 

yang sama 

• Perlu sosialisasi langkah-langkah yang 

telah dan telah diambil serta capaian 

yang telah ada harus dapat di evaluasi 

untuk menentukan langkah berikutnya 

• Memberikan kesempatan lebih banyak 

kepada pegawai untuk mendapatkan 

pendidikan dan pelatihan / diklat yang 

dapat membantu pegawai untuk 

meningkatkan keahliannya 

• Perangkat komputer dan internet di 

kantor disediakan secara memadai, 

penilaian kinerja tidak tumpang tindih. 

Pembuatan DUPAK secara otomatis (by 
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system) karena semua data yang 

dibutuhkan sebenarnya sudah ada 

sehinggan tidak perlu dibuat secara 

manual (mengumpulkan bukti satu per 

satu) 

• Kesehjateraan pegawai 

• Kejelasan pekerjaan yang diemban 

• Profesional dan konsisten dengan 

peraturan 

• Menciptakan kodisi kerja yang kondusif. 

Kebijakan mutasi dan promosi serta 

pengembangan karir yang transparan. 

Reward and punishment yang adil. 

• Keadilan dari seorang pemimpin lebih 

dapat memberikan kenyamanan dalam 

bekerja 

• Komunikasi ditingkatkan antara atasan 

dan bawahan agar saling memahami 

kebutuhan, peningkatan fasilitas 

pendukung tugas untuk meningkatkan 

kinerja pegawai, pimpinan yang tegas. 

• Lebih meningkatkan kerjasama dan 

koordinasi. Fasilitas kesehatan ditambah. 
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• Meningkatkan reward atas prestasi. 

• Meningkatkan fasilitas kesehatan, parkir, 

kemudahan pertanggungjawaban 

keuangan dengan system, fasilitas 

olahraga. 

• Memberikan pelatihan dan pendidikan 

berkaitan dengan pemaksaan berkala 

minimal 4 kali setahun. Memberikan tolak 

ukur yang disosialisasikan kepada seluruh 

pegawai dan auditor mengenai tingkat 

kesuksesan keberhasilan pegawai (yang 

dapat dikuantifisir). 

• Kebijakan yang adil bagi semua pihak. 

• Perlu adanya perbedaan tingkat 

pembiayaaan pemeriksaan terhadap 

pegawai yang berbeda di daerah yang 

berbeda. Tingkat penghasilan pegawai 

didasarkan pada konjungtur kemahalan 

• Lebih meningkatkan kerjasama dan 

kontribusi dari bagian penunjang untuk 

mempermudah dan mendukung kinerja 

teknis pemeriksaan. 
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• Adanya cuti, peralatan elektronik yang 

memadai, termasuk kendaraan dinas 

untuk pemeriksaan fisik. 

• Prosedur cuti dipermudah, program 

peningkatan komputerisasi, cara 

pengisian harus disosialisasikan. 

• Setiap pegawai mendapatkan 

kesempatan yang sama dalam seluruh 

kegiatan kantor termasuk pengembangan 

karir. 

• Sistem pemberian reward dan 

punishment harus lebih jelas dan 

transparan. 

• Standarisasi pola komunikasi. 

• Adanya perhatian yang sama untuk 

bagian penunjang BPK RI, tidak hanya 

yang di auditorial saja. 

• Kesempatan untuk mengembangkan 

pengetahuan dengan memberikan ijin 

diklat. Kejelasan sisdur pekerjaan, gaji 

sesuai tanggung jawab. 
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• Memberikan pelatihan yang sesuai 

dengan kebutuhan, kejelasan tugas, dan 

kejelasan jalur pengembangan karir. 

• Reward dan pola karir yang jelas. 

• Komposisi tim penugasan tolong 

diperhatikan. 

• Program kerja yang jelas, rencana kerja 

yang efektif. Keseimbangan antara hak 

dan kewajiban pegawai. Memberikan 

kebijakan untuk meningkatkan motivasi 

kerja. 

• Beban kerja disesuaikan dengan grade 

masing-masing, penilaian angka kredit 

supaya lebih objektif. 

• Perbanyak kegiatan magang atau 

pendidikan diluar perwakilan, kalau bisa 

diluar negeri untuk meningkatkan kinerja 

kerja pegawai. 

• Penghargaan terhadap pegawai yang 

mempunyai prestasi kerja, agar yang lain 

termotivasi. 

• Peningkatan kinerja sub bagian SDM 

dalam melayani peagawai. Peningkatan 
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fasilitas layan kerja berupa notebook 

untuk seluruh pegawai. 

• Seharusnya setiap pegawai diberi 

tanggung jawab dan penghargaan yang 

sama (pada level yang sama) sehingga 

tidak terjadi kesenjangan kesibukan antar 

pegawai. 

• Meningkatkan penghasilan pegawai, 

membuat sistem reward yang jelas dan 

adil, melaksanakan sistem mutasi yang 

adil. 

• Minimnya fasilitas olahraga seperti 

lapangan tenis, bulutangkis, dll. 

• Perhatian pada kebutuhan dan kondisi 

staf, jangan hanya mengejar prestasi 

instansi. Pemenuhan hak pegawai (diklat, 

cuti, dll) 

• Materi diklat bersifat teknis untuk pejabat 

fungsional 

• Meningkatkan pemenuhan kebutuhan 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya, 

meningkatkan pelaksanaan pelatihan 

kepada pegawai 
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• Jadwal  yang tepat untuk pemeriksaan, 

peningkatan pengembangan pegawai 

(diklat), cuti, dll. Kesempatan yang sama 

dan merata memperoleh cuti dan diklat 

• Memperbaiki kejelasan sistem dan 

prosedur kerja. Memfungsikan job 

description sesuai dengan perannya 

masing-masing. Memberikan kesempatan 

pegawai secara adil dan merata untuk 

dapat mengikuti pelatihan baik dikantor 

maupun diluar kantor. Memberikan 

tanggapan terhadap keluhan pegawai 

dengan adanya solusi yang 

menguntungkan untuk kantor maupun 

pegawai 

• Meningkatkan penghargaan dan 

kompensasi. Menciptakan kondisi kerja 

yang sehat. Dilakukan pelatihan dan 

pengembangan pegawai secara adil 

dalam memperoleh kesempatan. 

• Pimpinan yang mengayomi anak 

buah/staff. Pola mutasi 

berkesinambungan dan jelas. 
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Kesempatan memperoleh pendidikan dan 

pelatihan 

• Melakukan kajian atas permasalahan-

permasalahan yang terjadi untuk 

mendapatkan solusi atas permasalahan 

tersebut dan mengimplementasikan 

solusi tersebut secara nyata 

• Memberikan kesempatan sebesa-

besarnya untuk mengembangkan profesi 

melalui diklat. Melakukan supervisi untuk 

meningkatkan kebersiahan, terutama 

toilet 

• Pola karir yang jelas, mutasi yang teratur, 

penghargaan atas prestasi 

 

 

4.5 Pembahasan dan Analisa  

4.5.1  Profil Responden  

 Dari hasil kuisioner, data responden 

secara keseluruhan menunjukkan bahwa 53.09% 

pegawai BPK RI wilayah Bandung berjenis 

kelamin pria. Pegawai yang berusia antara 32 – 

38 tahun memiliki porsentase paling besar yaitu 
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50.62% . Sebagian besar yang menjadi 

responden berada pada Bagian Auditorat yaitu 

sejumlah 52 pegawai atau 64.20%.  Pendidikan 

formal terakhir pegawai sebagian besar  adalah 

Sarjana yaitu sebesar 79.01%.  

  

 

4.5.2. Tingkat Kepuasan Pegawai 

4.5.2.1 Kepuasan Pegawai Secara 

Keseluruhan 

Dari hasil pengolahan data, secara 

keseluruhan diperoleh rata-rata Employee 

Satisfaction Index (ESI) sebesar 63.434 %. Hal 

ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja 

pegawai terhadap aspek kerja tertentu ada dalam 

kategori puas. 

       Tingkat kepuasan  yang paling tinggi 

dimiliki oleh variabel V10 yaitu Kondisi fisik 

lingkungan kerja (kebersihan, kenyamanan, 

kerapihan, dll) dengan nilai ESI sebesar 

72.644%, hal tersebut menunjukkan bahwa 

pegawai telah merasa puas dengan aspek kondisi 

fisik lingkungan kerja di lembaga/organisasi. Hal 
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ini sesuai dengan kondisi sekarang dimana kantor 

BPK RI Perwakilan Jawa Barat sudah menempati 

gedung baru dengan kondisi fisik dan lingkungan 

kerja yang cukup nyaman. Ukuran ruangan dan 

fasilitas kenyamanan ruangan cukup diperhatikan 

agar pegawai merasa nyaman dalam bekerja.  

Menurut Stephen Robbins (2003 : 108) ada 

empat faktor yang kondusif bagi tingkat 

kepuasan kerja karyawan yang tinggi, salah 

satunya adalah kondisi lingkungan kerja yang 

mendukung. Karyawan merasa prihatin dengan 

kondisi lingkungan kerja mereka jika menyangkut 

masalah keamanan pribadi maupun masalah 

kemudahan untuk dapat bekerja dengan baik. 

Banyak studi yang menunjukan bahwa para 

karyawan lebih menyukai kondisi lingkungan fisik 

yang nyaman atau tidak berbahaya, serta fasilitas 

yang bersih dan relatif modern dengan alat dan 

perlengkapan yang memadai.  

Sedangkan variabel yang memiliki tingkat 

kepuasan yang paling rendah yaitu sebesar 

54.429% adalah variabel V5 (Aktualisasi reward 

(penghargaan)). Hal ini menunjukkan bahwa 
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pegawai merasa tidak puas terhadap 

penghargaan atau reward yang diberikan oleh 

lembaga/organisasi kepada pegawai. Pegawai 

BPK RI Perwakilan Jawa Barat masih merasakan 

adanya penyamarataan penghargaan antara 

pegawai  berbeban kerja tinggi dan berkinerja 

baik dengan pegawai yang berbeban kerja biasa, 

selain itu pegawai merasakan adanya 

ketidakjelasan pengaturan Beban Kerja Pegawai 

(BKP) sehingga penilaian kinerja sering dirasakan 

tidak fair.  

BPK RI Perwakilan Jawa Barat belum 

menerapkan adanya pemberian reward kepada 

pegawai dengan indeks kinerja yang baik. BPK RI 

belum mempunyai Sistem Penilaian Kinerja untuk 

setiap pegawainya, meskipun sekarang BPK RI 

sudah memiliki dan menerapkan sistem penilaian 

kinerja bagi pemeriksa (Manajemen Kinerja 

Individu/ MAKIN Pemeriksa) tetapi penerapannya 

masih parsial dan bersifat hanya intern di bagian 

pemeriksa (auditorat), serta tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kenaikan pangkat ataupun 

penghasilan, sedangkan untuk pegawai secara 
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keseluruhan Sistem Penilaian Kinerja di Badan 

belum di implementasikan. 

Penilaian Kinerja adalah suatu proses untuk 

mengetahui seberapa bagus kinerja yang 

dilakukan individu atau kelompok dalam rangka 

mencapai sasaran strategis. Pengukuran Kinerja 

atau penilaian yang dilakukan secara 

berkelanjutan memberikan umpan balik, yang 

merupakan hal yang penting dalam upaya 

perbaikan secara terus menerus dan mencapai 

keberhasilan di masa mendatang dan mencapai 

tujuan organisasi. 

Menurut Sony Yuwono, Edy Sukarno, 

Muhammad Ichsan dalam bukunya Balanced 

Scorecard : Menuju Organisasi yang berfokus 

pada Strategi (2006) sebagaimana dikutip dari 

Anderson dan Clancy mendefinisikan pengukuran 

kinerja 

sebagai : ”feedback from the accountant to 

management that provides information about 

how well the action represent the plant; it also 

indentifies where manager may need to make 
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corrections or adjustments in future planning and 

controlling activities.”(p.1008). 

Dengan adanya pengukuran kinerja dapat 

diketahui kinerja suatu organisasi/kerja dalam 

suatu periode tertentu sehingga dapat diukur dan 

dievaluasi apakah sudah berdasarkan standar, 

sasaran dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Bila belum sesuai dengan standar, 

sasaran dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. 

Maka perlu adanya diadakan perbaikan. 

Pengukuran kinerja bisa diukur dari perusahaan 

yang bergerak dalam bidang yang sama atau 

dapat juga diukur dari kinerja perusahaan dalam 

periode sebelumnya. 

Menurut Mulyadi (2001a) dalam bukunya 

Balanced Scorecard, pengukuran kinerja yang 

dilakukan dalam perusahaan bermanfaat untuk: 

1. Membantu pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan penghargaan personel, 

seperti promosi, transfer dan pemberhentian. 

2. Mengelola operasi organisasi secara efektif 

dan efisien melalui pemotivasian personel 

secara maksimum. 
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3. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi 

penghargaan. 

4. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan personel dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 

program pelatihan personel.(hal 417). 

 

 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan 

mengenai penilaian kinerja tersebut, hal ini 

tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada pasal 1 huruf 

(3) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses 

penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh 

pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai 

dan perilaku kerja PNS.  

 Dalam peraturan pemerintah tersebut juga 

diatur mengenai sistem dan tata cara penilaian 

kinerja seorang pengawai. Meskipun peraturan ini 

telah diundangkan pada tanggal 1 Desember, 

tetapi sesuai dengan Pasal 33 menyebutkan 
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bahwa peraturan pemerintah ini mulai 

dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014.  

 

4.5.2.2 Kepuasan Pegawai per Dimensi 

Dimensi Kompensasi dan Penghargaan 

memiliki nilai rata-rata ESI sebesar 60.482%. 

Variabel pertama V1 yaitu transparansi sistem 

penggajian memiliki nilai ESI terbesar yaitu 

69.394%. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai 

sudah merasa puas dengan transparansi sistem 

penggajian yang ada. Kondisi ini  Sedangkan 

variabel yang memiliki nilai ESI terendah pada 

dimensi ini terletak pada V5 yaitu Aktualisasi 

reward/ penghargaan dengan nilai ESI sebesar 

54.429%. hal tersebut menunjukkan bahwa 

pegawai tidak puas dengan aktualisasi reward 

yang diberikan lembaga/organisasi. Kondisi 

sekarang BPK Perwakilan Jawa Barat secara 

Badan/Organisasi belum mempunyai sistem 

penilaian Key Performance Indeks (KPI) bagi 

pegawainya sehingga terdapat persamaan 

penghargaan manajemen terhadap karyawan 

baik yang rajin dan berkinerja luar biasa maupun 
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yang biasa-biasa saja. Proses penilaian kinerja 

sebenarnya sudah ada dan diterapkan hanya saja 

masih bersifat parsial di satu bagian saja 

(auditorat), itu pun bersifat internal belum 

melembaga dan tidak berpengaruh baik pada 

penilaian kenaikan pangkat ataupun penghasilan. 

Program pemberian penghargaan bagi 

yang berprestasi dan funishment bagi yang 

melanggar harusnya sudah menjadi budaya dan 

aturan standar di suatu lembaga atau organisasi. 

Implementasi program ini akan berbanding lurus 

dengan peningkatan kinerja seorang pegawai 

yang secara langsung akan berimbas pada kinerja 

lembaga.  

Menurut Davis dan Newstrom 2002 

(dalam Disertasi Adang Widjana, 2005), seorang 

pegawai akan merasa puas apabila ia 

memperoleh imbalan yang sepadan dengan apa 

yang diharapkan dan sesuai dengan aspirasi dan 

kemampuan yang dimilikinya. Seorang pegawai 

akan mendapatkan kepuasan kerja jika 

memersepsikan bahwa imbalan yang diterimanya 

baik berupa gaji, insentif, tunjangan dan 
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penghargaan lainnya yang tidak berbentuk materi 

atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya 

nilainya lebih tinggi daripada pengorbanannya 

berupa tenaga dan ongkos yang telah 

dikeluarkannya untuk melaksanakan pekerjaan 

itu.  

Founder PT Manajemen Kinerja Utama 

Yodhia Antariksa menjelaskan, penghargaan 

semacam hadiah atau apresiasi perusahaan 

terhadap karyawan dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan seorang pegawai. Hal itu bisa 

disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya 

kinerja atau prestasi kerja atau melampaui target 

kinerja yang dibebankan. Ada juga karena hadiah 

atau apresiasi karena adanya semacam lomba 

yang khusus dilakukan oleh perusahaan. Misalnya 

lomba inovasi atau lomba seperti total quality 

management award. Hal ini sesuai dengan aturan 

yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan No 13 

Tahun 2003 Bab X tentang perlindungan, 

pengupahan dan kesejahteraan. 

Nilai rata-rata ESI pada dimensi 

Komunikasi yaitu 62.271%. Hal tersebut 
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menunujukkan bahwa pegawai merasa puas 

terhadap dimensi komunikasi yang ada dalam 

lembaga/organisasi. Nilai ESI terbesar terletak 

pada V9 (Hubungan dengan atasan ataupun 

rekan kerja) dan nilai ESI terkecil terletak pada 

V7 (Kejelasan sistem dan prosedur kerja, dan 

sosialisasinya di lapangan.). Nilai ESI masing-

masing yaitu 68.625% dan 59.407%.  

Pada lembaga BPK sendiri sistem dan 

prosedur kerja sudah ada dan dituangkan dalam 

job description setiap bagian dan unit yang ada di 

BPK. Hanya saja banyak prosedur yang ada 

dirasakan kurang jelas sehingga perlu dituangkan 

lebih detil ke dalam instruksi kerja. Kegiatan 

sosialisasi pernah dilakukan di BPK hanya saja 

tidak dilakukan rutin. Sebaiknya sosialisasi 

prosedur harus dilaksanakan terus menerus 

setiap ada kesempatan, di jadwalkan atau 

disinggung dalam setiap Rapat Koordinasi (Rakor) 

yang rutin dilakukan setiap bulan. BPK 

seharusnya mempunyai buku manual prosedur 

kerja yang memuat seluruh prosedur-prosedur 
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kerja/SOP pada lembaga BPK untuk semua unit 

bagian yang ada.  

Dimensi yang ketiga yaitu Kondisi Kerja 

memiliki nilai rata-rata ESI sebesar 68.948%. V10 

(Keamanan/ keselamatan dalam bekerja) 

memiliki nilai ESI terbesar yaitu 72.644%. 

Sedangkan V11 (Fasilitas atau peralatan di 

tempat kerja (komputer, mesin-mesin, 

telepon,dll)) memiliki nilai ESI yang terendah 

yaitu sebesar 65.960%. Dari delapan dimensi 

yang ada, dimensi ini memiliki tingkat kepuasan 

rata-rata yang paling tinggi. Beberapa variabel 

dari dimensi ini sebelumnya memang sudah ada 

perbaikan, seperti V11 (fasilitas atau peralatan di 

tempat kerja (komputer, mesin-mesin,  

telepon,dll) serta V12 (beban kerja yang layak). 

Hal ini wajar dirasakan oleh pegawai terkait 

sudah ditempatinya gedung baru BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan segala 

kenyamanan dan fasilitas ruang kerja yang 

sangat layak. 

Pelatihan dan Pengembangan memiliki 

nilai rata-rata ESI sebesar 62.692%. Hal ini 
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menunjukkan bahwa pegawai merasa puas 

dengan dimensi Pelatihan dan Pengembangan 

tersebut. Dengan nilai ESI sebesar 65.316%, V17 

yaitu Kejelasan penyampaian materi,  menjadi 

variabel yang memiliki nilai ESI terbesar pada 

dimensi keempat ini. Sedangkan V15 

(Kesempatan untuk mendapatkan pelatihan) yang 

memiliki nilai ESI sebesar 59.908% menjadi 

variabel yang memiliki nilai ESI terendah. 

Program peningkatan keterampilan pegawai 

sudah ada dan dilaksanakan di BPK perwakilan 

Jawa Barat. Pegawai mempunyai kesempatan 

untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan 

melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

Satu hal yang masih belum jelas dan transparan 

dalam pelaksanaannya yaitu proses seleksi dan 

penentuan individu pegawai yang berhak untuk 

mengikuti pelatihan atau pendidikan tersebut.  

Proses penentuan dirasakan masih 

kurang memberikan kesempatan yang sama 

kepada semua pegawai di lingkungan BPK 

perwakilan Jawa Barat, selain itu dengan adanya 

penugasan pemeriksaan yang terus menerus juga 
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membuat pegawai dalam hal ini pemeriksa 

kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 

pelatihan. Jenis pelatihannya pun dirasakan 

sering kurang sesuai dengan manfaat yang ingin 

diaplikasikan di fungsi unit masing-masing. 

Pelatihan yang dilakukan atau jenjang pendidikan 

yang ditempuh sering di serahkan kepada 

pegawai tanpa ada arahan dan peta yang jelas 

tentang staff development program dari lembaga 

BPK sendiri, sehingga sering pelatihan dan 

pendidikan tidak sesuai dengan program 

pengembangan dan manfaat bagi lembaga BPK 

itu sendiri.  

Menurut Michael Amstrong, ahli 

manajemen sumber daya, perencanaan dan 

pengambangan sumber daya manusia atau 

perencanaan tenaga kerja merupakan suatu hal 

yang sangat penting bagi perusahaan untuk masa 

depan perusahaan. Proram EDP (Employee 

Development program) ini merupakan 

serangkaian kegiatan pelatihan dan pendidikan 

yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

dan pengetahuan pegawai untuk mengantisipasi 
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permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan 

pada organisasi dan persaingan di waktu yang 

akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh 

kondisi-kondisi tersebut. Secara lebih sempit 

perencanaan dan pengembangan sumber daya 

manusia berarti mengestimasi secara sistematik 

permintaan (kebutuhan) dan suplai tenaga kerja 

organisasi di waktu yang akan datang dengan 

skill dan pengetahuan yang sesuai dengan masa 

dan kebutuhan saat itu.  

Kewajiban 

organisasi/lembaga/perusahaan untuk 

memberikan kesempatan pegawainya 

meningkatkan skill dan pengetahuannya melalui 

pelatihan dan pendidikan di atur dalam UU RI 

Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 Bab V 

tentang Pelatihan Kerja, Pasal 11 yang 

menyatakan bahwa Setiap tenaga kerja berhak 

untuk memperoleh dan/atau meningkatkan 

dan/atau mengembangkan kompetensi kerja 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya 

melalui pelatihan kerja. 



IV-51 
 

Selain itu, untuk Pegawai Negeri Sipil 

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, pada 

Pasal 2, yang menyatakan bahwa Diklat 

bertujuan antara lain untuk meningkatkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap 

untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara 

profesional dengan dilandasi kepribadian dnn 

etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi, juga 

menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola 

pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan 

umum dan pembangunan demi terwujudnya 

kepemerintahan yang baik. 

 

Nilai rata-rata ESI untuk dimensi 

Kepemimpinan yaitu sebesar 63.679%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pegawai sudah 

merasa puas dengan kepemimpinan yang ada 

dalam lembaga/organisasi. Nilai ESI terbesar 

65.820% terletak pada V19 (Adanya dukungan 

dan arahan (kesempatan untuk diskusi) atas 

pekerjaan yang dilakukan). Sedangkan nilai ESI 
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terkecil yaitu sebesar 62.431% terletak pada V24 

(Tanggapan terhadap keluhan pegawai). Hal ini 

disebabkan sering terjadinya pelayanan yang 

kurang tanggap dan kurang baik atas keluhan 

pegawai. Dari pendapat dan masukan pegawai 

BPK, hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah 

komunikasi antara atasan dan bawahan di 

lembaga BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk 

lebih mencairakan suasana dan meningkat 

teamwork dan saling mengerti fungsi dan peran 

masing-masing di lingkungan BPK. 
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Gambar 4.9 Tingkat Kepuasan Per Dimensi 

 

Kerjasama Tim memiliki nilai rata-rata 

ESI sebesar 66.106%. V25 (Kerjasama antara 

rekan kerja di satu atau antar dinas bagian) 

memiliki nilai ESI terbesar yaitu 68.920%. Nilai 

ESI yang paling rendah terletak pada V28 

(Metode penyelesaian konflik) yaitu sebesar 

63.108%. Secara keseluruhan nilai ESI pada 

dimensi ini menunjukkan pegawai masih puas 

dengan kondisi eksisting. Kerjasama tim yang 

solid memang sudah melembaga dirasakan oleh 

pegawai BPK RI perwakilan Jawa Barat 

khususnya pada dinas bagian Auditorat. 

Nilai rata-rata ESI untuk dimensi Peran 

dan Tugas yaitu sebesar 64.578%. Dari empat 

variabel yang dimilikinya, V33 (Pemanfaatan 

kemampuan dan keahlian dalam menyelesaikan 

pekerjaan) memiliki nilai ESI tersebesar yatiu 

66.354%. Sedangkan V32 (Kejelasan Job 

Description) memiliki nilai ESI paling rendah yaitu 

sebesar 62.246%. Meskipun rata-rata nilai ESI 

pada dimensi ini menunjukkan pegawai sudah 
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merasa puas, tetapi dari hasil masukan dan saran 

beberapa pegawai mengharapkan job description 

per pegawai per unit kerja dan per bagian bisa 

disosialisasikan dan dibuat jelas sehingga tidak 

terjadi overlap pekerjaan antar unit di lembaga 

BPK. 

Dimensi yang terakhir adalah 

Pengembangan Karir. Dimensi ini memiliki nilai 

rata-rata ESI sebesar 60.376.  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pegawai merasa puas 

dengan dimensi Pengembangan Karir yang ada. 

V34 (Kesempatan untuk mengembangkan karir di 

lembaga/organisasi) memiliki nilai ESI yang 

paling besar yaitu 63.535%. Dan V37 

(Penempatan kerja/mutasi) memiliki nilai ESI 

yang paling rendah yaitu 57.644%. Dimensi ini 

memiliki nilai rata-rata ESI terkecil dari delapan 

dimensi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa 

dimensi Pengembangan Karir memerlukan 

adanya suatu perbaikan.  

Ketidakpuasan pada hal penempatan 

kerja dan mutasi dirasakan oleh pegawai BPK 

dikarenakan kondisi eksisting di BPK sendiri 
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dimana proses mutasi dari suatu unit ke unit lain, 

dari suatu perwakilan ke perwakilan lain sering 

terjadi tanpa kajian dan alasan yang tepat dan 

atau penjelasan yang jelas kepada pegawai yang 

bersangkutan. Mutasi lebih disebabkan karena 

harus ada rotasi dan rolling pegawai di 

lingkungan BPK bukan berdasarkan kebutuhan 

dan manfaat yang diharapkan.  

Sebenarnya proses rotasi ini diperlukan 

untuk refreshment pegawai dan unit, hanya saja 

proses dan dasarnya dirasakan oleh pegawai BPK 

RI Perwakilan Jawa Barat tidak jelas dan tidak 

melalui analisa kebutuhan unit yang ditinggalkan 

dan unit yang dituju. Begitu juga dengan 

penempatan kerja seorang pegawai pada unit 

tertentu sering lebih berdasarkan kekosongan di 

unit tanpa mempertimbangkan kecocokan skill 

dan keahlian pegawai tersebut di bidang apa 

untuk unit tersebut.  

Selain itu juga dirasakan ada 

ketidakadilan bagi pegawai yang di mutasi atau 

rotasi ke daerah tertinggal/konflik padahal 

pegawai yang bersangkutan pernah bertugas 



IV-56 
 

disana, sementara terdapat pegawai yang belum 

mendapatkan mutasi/rotasi dan masih 

ditempatkan di daerah yang memadai dalam hal 

ini Jakarta dan Pulau Jawa, sehingga timbul 

kecemburuan antar pegawai.  

Rotasi jabatan berasal dari kata transfer 

(alih tugas). Rotasi jabatan dapat dilihat sebagai 

mutasi personil seperti yang dikemukakan oleh 

Bambang Wahyudi (2002:179) bahwa : “Suatu 

job rotation atau perputaran kerja merupakan 

suatu bentuk mutasi personil yang dilakukan 

secara horizontal, tanpa menimbulkan perubahan 

dalam hal gaji ataupun pangkat atau golongan 

dengan tujuan untuk menambah pengetahuan 

dan pengalaman serta untuk menghindari 

kejenuhan”. 

Dalam menjalankan rotasi jabatan, 

organisasi harus mengetahui cara-cara 

bagaimana menjalankan sistem rotasi jabatan. 

Agar rotasi jabatan memberikan dampak positif 

untuk organisasi dan bukan dampak yang akan 

merugikan lembaga/organisasi tersebut. Seperti 

yang dikemukakan oleh Manullang (2003:112) 
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bahwa rotasi jabatan dapat digolongkan menjadi 

tiga cara: 

1. Rotasi jabatan yang didasarkan atas unit 

aktivitas dimana karyawan melakukan 

pekerjaannya. Rotasi ini digolongkan menjadi 

tiga jenis, yaitu rotasi jabatan antar seksi, 

rotasi jabatan antar bagian, dan rotasi 

jabatan antar perusahaan. 

2. Rotasi jabatan atas dasar maksud atau tujuan 

dari rotasi tersebut, dibedakan atas : 

a. Production transfer, yaitu pemindahan 

karyawan dari jabatan satu ke jabatan 

lainnya yang sama dalam lingkaran 

produksi yang berbeda. 

b. Replacement transfer, yaitu pemindahan 

karyawan yang sudah lama dinasnya 

kepada jabatan yang sama, departemen 

yang lain, untuk menggantikan karyawan 

yang sedikit masa dinasnya dan 

diberhentikan. 

c. Versality transfer, yaitu pemindahan 

karyawan agar karyawan yang 

bersangkutan dapat melakukan 
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pekerjaan atau ahli dalam berbagai 

lapangan pekerjaan. 

d. Shift transfer, yaitu pemindahan 

karyawan dari shift satu ke shift yang 

lain. 

e. Remedial transfer, yaitu pemindahan 

karyawan dari satu jabatan ke jabatan 

yang lain atau jabatan yang sama dalam 

departemen yang berlainan dengan 

tujuan agar karyawan tersebut dapat 

bekerja sama dengan rekan kerjanya. 

3. Rotasi jabatan atas dasar lamanya karyawan 

tersebut memangku jabatan yang baru. 

Rotasi jabatan ini digolongkan menjadi : 

a. Temporary transfer, yaitu pemindahan 

karyawan hanya untuk smentara waktu. 

b. Permanent transfer, yaitu pemindahan 

karyawan untuk memangku jabatan yang 

baru untuk selama-lamanya sampai tiba 

saat karyawan itu dirotasi kembali. 
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4.5.2.3 Kepuasan Pegawai per Bagian 

 Bagian Auditorat memiliki nilai rata-rata 

ESI sebesar 58.981%. Tingkat kepuasan tertinggi 

pegawai terletak pada dimensi Kerjasama Tim. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai ESI sebesar  

63.46%. Pada dimensi ini pula terdapat variabel 

yang memiliki nilai ESI terbesar yaitu V26 

(Pengakuan partisipasi/keterlibatan Anda dalam 

tim kerja) dengan nilai ESI sebesar  65.934%. 

Sedangkan dimensi yang memiliki  nilai ESI 

terkecil yaitu sebesar 54.29% adalah dimensi 

Pelatihan dan Pengembangan.  

 

 

Gambar 4.10 Tingkat Kepuasan Pegawai per 

Dinas Bagian 
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Bagian ini cukup menarik untuk 

dianalisis lebih dalam karena bagian ini 

merupakan jumlah responden terbesar dalam 

penelitian ini yaitu 64,20 % (52 responden dari 

81 orang). Dimensi kerjasama tim mempunyai 

nilai ESI cukup tinggi 66,106 % di seluruh bagian 

BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Hal ini berbanding 

lurus dengan tingkat kepuasan di dinas bagian 

auditorat dimana kerjasama tim mempunyai 

indeks ESI 63,46%.  

 

Ketidakpuasan pada dimensi pelatihan 

dan pengembangan di dinas bagian auditorat ini 

lebih disebabkan pada kondisi eksisting di BPK 

sendiri, dimana proses seleksi dan penentuan 

individu pegawai yang berhak untuk mengikuti 

pelatihan atau pendidikan masih tidak jelas 

alasan dan pertimbangannya dikarenakan BPK  RI 

Perwakilan Jawa Barat tidak mempunya EDP 

yang terdokumentasi dan transparan. Program 

peningkatan keterampilan pegawai sudah ada 

dan dilaksanakan di BPK perwakilan Jawa Barat. 
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Pegawai mempunyai kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan-pelatihan dan melanjutkan 

studi ke jenjang yang lebih tinggi. Satu hal yang 

masih belum jelas dan transparan dalam 

pelaksanaannya yaitu proses seleksi dan 

penentuan individu pegawai yang berhak untuk 

mengikuti pelatihan atau pendidikan tersebut, 

seperti yang sudah dijelaskan dalam 4.5.2.2 

Kepuasan Pegawai per Dimensi hal 54. 

Nilai rata-rata ESI pada Bagian Hukum 

dan Humas yaitu sebesar 56.410%. Nilai ESI ini 

merupakan nilai ESI terkecil dibandingkan dengan 

nilai ESI dinas bagian yang lainnya. Tingkat 

kepuasan tertinggi pegawai pada Bagian Hukum 

dan Humas terletak pada dimensi Kondisi Kerja. 

Dimensi ini memiliki nilai ESI terbesar yaitu 

70.24%. Sedangkan dimensi yang memiliki nilai 

ESI terkecil adalah dimensi Kompensasi dan 

Penghargaan, dengan perolehan nilai ESI sebesar 

50.48%. Jika dilihat per variabel, V13 (Keamanan 

dalam bekerja (keselamatan)) memiliki nilai ESI 

terbesar yaitu 80.952%. Sedangkan variabel yang 

memiliki nilai ESI terkecil adalah V3 (Tunjangan 
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(kesehatan,cuti,hari tua,dll) & Reward) yaitu 

sebesar  38.095%. 

Dinas Bagian Umum memiliki nilai rata-

rata ESI sebesar 72.985%. Pada dinas bagian ini, 

dimensi kondisi kerja memiliki nilai ESI terbesar 

yaitu 77.23%. Dan dimensi yang memiliki nilai 

ESI terkecil adalah dimensi Kerjasama Tim 

sebesar 68.57%. V10 dan V11 (Kondisi fisik 

lingkungan kerja (kebersihan, kenyamanan, 

kerapihan, dll) serta Fasilitas atau peralatan di 

tempat kerja (komputer, mesin-mesin, 

telepon,dll)) dengan nilai ESI sebesar 78.571% 

menjadi variabel yang memiliki nilai ESI terbesar. 

Sedangkan variabel yang mamiliki nilai ESI 

terkecil adalah V27 (Kepentingan kelompok 

berada di atas kepentingan pribadi) dengan nilai 

ESI sebesar 62.500%.  

Berbeda dengan Bagian Umum, Bagian 

Keuangan memiliki nilai rata-rata ESI sebesar 

58.852%. Tingkat kepuasan tertinggi pegawai 

terletak pada dimensi Kondisi Kerja. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai ESI sebesar 67.26%. 

Sedangkan dimensi yang memiliki  nilai ESI 
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terkecil yaitu sebesar 53.81% adalah dimensi 

Pelatihan dan Pengembangan. Variabel V10 

(Kondisi fisik lingkungan kerja (kebersihan, 

kenyamanan, kerapihan, dll) memiliki nilai ESI 

terbesar  yaitu 71.429%. Sedangkan V15 

(Kesempatan untuk mendapatkan pelatihan) 

memiliki nilai ESI terkecil yaitu sebesar 47.619%. 

Bagian Sumber Daya Manusia memiliki 

nilai rata-rata ESI sebesar 58.893%. Tingkat 

kepuasan tertinggi pegawai terletak pada dimensi 

Kerjasama Tim. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

ESI terbesar yang dimiliki dimensi tersebut yaitu 

63.17%. Pada dimensi ini pula terdapat variabel 

yang memiliki nilai ESI terbesar yaitu V26 

(Pengakuan partisipasi/keterlibatan Anda dalam 

tim kerja) dengan nilai sebesar  66.667%. 

Sedangkan dimensi yang memiliki  nilai ESI 

terkecil yaitu sebesar 55.24% adalah dimensi 

Kompensasi dan Penghargaan. Variabel yang 

memiliki nilai ESI terkecil adalah V5 (Aktualisasi 

reward (penghargaan) dengan nilai sebesar 

46.032%.  
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Dan yang terakhir adalah Bagian 

Sekretariat Kalan. Nilai rata-rata ESI pada 

Sekretariat Kalan yaitu sebesar 74.481%. Tingkat 

kepuasan tertinggi pegawai pada dinas bagian ini 

terletak pada dimensi Kerjasama Tim dengan nilai 

ESI terbesar yaitu 80.95%. Sedangkan dimensi 

yang memiliki nilai ESI terkecil adalah dimensi 

Kompensasi dan Penghargaan, dengan perolehan 

nilai ESI sebesar 69.52%. Jika dilihat per variabel, 

V25 (Kerjasama antar rekan kerja di satu atau 

antar divisi) memiliki nilai ESI terbesar yaitu 

85.714%. Sedangkan variabel yang memiliki nilai 

ESI terkecil adalah V5 (Aktualisasi reward 

(penghargaan)) yaitu sebesar  61.905%. 

4.5.3. Gap antara Kepuasan dan Harapan 

Pegawai 

4.5.3.1 Gap Secara Keseluruhan 

Hasil perhitungan Gap menunjukkan 

kesenjangan antara tingkat harapan dan tingkat 

kepuasan pegawai terhadap semua variabel. 

Berikut ini adalah daftar 5 variabel dengan 

tingkat kesenjangan yang paling tinggi. 
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Tabel 4.15 Peringkat Gap Terbesar 

No 

VAR Deskripsi GAP  

Peringkat 

1 V3 
Tunjangan (kesehatan,cuti,hari tua,dll) & 

Reward 
-1,985 

2 V24 Tanggapan terhadap keluhan pegawai -1,689 

3 V35 Kejelasan jalur pengembangan karir -1,671 

4 V7 
Kejelasan sistem dan prosedur kerja, dan 

sosialisasinya di lapangan. 
-1,628 

5 V14 
Proses penentuan pegawai yg ikut 

pelatihan/TNA (Training Need Analysis) 
-1,599 

 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa 

kesenjangan tertinggi dimiliki oleh variabel 3, 

yaitu Tunjangan (kesehatan,cuti,hari tua,dll) & 

Reward dan kemudian diikuti oleh, V24, V35, V7, 

dan V14. Sedangkan nilai Gap yang terkecil 

dimiliki oleh variabel 1 yaitu transparansi sistem 

penggajian, dengan nilai gap sebesar –0.805. 

Nilai rata-rata Gap antara tingkat harapan dan 

tingkat kepuasan pegawai terhadap semua 

variabel yaitu sebesar –1.361. Kesenjangan yang 
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cukup besar ini menunjukkan bahwa rata-rata 

pegawai BPK RI wilayah Bandung merasa bahwa 

harapannya sebagai pekerja belum terpenuhi. 

Rata-rata persepsi responden adalah 4.440, 

sedangkan rata-rata ekspektasi mereka adalah 

5.801, hal ini menunjukkan bahwa performansi 

aspek kerja harus diperbaiki agar dapat 

memenuhi harapan pegawai.  

Variabel 3 yaitu Tunjangan&Reward 

memiliki nilai Gap terbesar yang menunjukan 

bahwa harapan dan tingkat kepentingan pegawai 

atas variabel ini cukup tinggi, tetapi tingkat 

kepuasan atas variabel tersebut cukup rendah. 

Pegawai BPK RI merasakan bahwa tunjangan 

yang diberikan dan juga penghargaan atas 

prestasi kerjanya tidak memenuhi harapannya. 

Hal ini disebabkan karena BPK RI Perwakilan 

Jawa Barat belum menerapkan adanya 

pemberian reward kepada pegawai yang 

berprestasi baik atau menunjukan kinerja yang 

lebih baik dibandingkan pegawai lainnya. 

Sehingga pegawai merasa kurang dihargai 

apabila telah menunjukan prestasi kerjanya. BPK 
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RI belum mempunyai Sistem Penilaian Kinerja 

untuk setiap pegawainya, meskipun sekarang 

BPK RI sudah memiliki dan menerapkan sistem 

penilaian kinerja bagi pemeriksa (Manajemen 

Kinerja Individu/ MAKIN Pemeriksa) tetapi 

penerapannya masih parsial dan bersifat hanya 

intern di bagian pemeriksa (auditorat), serta tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kenaikan 

pangkat, penghasilan ataupun 

penghargaan/reward. 

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan 

peraturan terkait dengan pemberian tunjangan 

kinerja yang diatur dalam Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang antara lain 

mengatur tentang tata cara penghitungan, 

pengaturan dan penganggaran tunjangan kinerja 

bagi PNS, tetapi peraturan tersebut hanya 

mengatur tentang cara penghitungan kinerja 

pegawai dalam suatu jabatan tertentu dalam 

suatu instansi, dan bukan tata cara penilaian 

kinerja pegawai perorangan. 
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Penilaian prestasi kerja dalam bahasa 

inggris disebut sebagai performace appraisal. 

Pada kamus Manajemen SDM dan Perilaku 

Organisasi (Tunggal,1997:48) berarti suatu 

proses organisasi menilai performa individu. 

Sedangkan Bittel (1996:233) menyebutkan suatu 

evaluasi formal dan sistematis tentang seberapa 

baik seseorang melakukan tugasnya dan 

memenuhi perannya yang sesuai dalam 

organisasi. Blanchard dan Spencer (1982:100) 

menyebutkan penilaian prestasi kerja merupakan 

proses organisasi yang mengevaluasi prestasi 

kerja karyawan terhadap pekerjaannya.  

Perusahaan maupun organisasi 

menggunakan penilaian prestasi kerja bagi para 

karyawan atau individu mempunyai maksud 

sebagai langkah administratif dan 

pengembangan. Secara administratif, perusahaan 

atau organisasi dapat menjadikan penilaian 

prestasi kerja sebagai acuan atau standar di 

dalam membuat keputusan yang berkenaan 

dengan kondisi pekerjaan karyawan, termasuk 

untuk promosi pada jenjang karir yang lebih 
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tinggi, pemberhentian, dan penghargaan atau 

penggajian. Sedangkan untuk pengembangannya 

adalah cara untuk memotivasi dan meningkatkan 

keterampilan kerja, termasuk pemberian 

konseling pada perilaku karyawan dan menindak-

lanjuti dengan pengadaan training (Gomez, 

2001:226).  

Cherrington (1995:276) menambahkan 

tujuan lainnya antara lain untuk mengidentifikasi 

kebutuhan training untuk kepentingan karyawan 

agar tingkat kemampuan dan keahliannya pada 

suatu pekerjaan dapat ditingkatkan pada level 

yang lebih tinggi. Kemudian diintegrasikan pada 

perencanaan sumberdaya manusia yang 

dihubungkan pada fungsi-fungsi SDM.  Lebih 

jelasnya, penilaian prestasi kerja mempunyai 

tujuan (Rahmanto) untuk: 

1. Membedakan tingkat prestasi kerja setiap 

karyawan. 

2. Pengambilan keputusan administrasi seperti 

: seleksi, promosi, retention, demotion, 

transfer, termination, dan kenaikan gaji. 
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3. Pemberian pinalti seperti : bimbingan untuk 

meningkatkan motivasi dan diklat untuk 

mengembangkan keahlian. 

 

4.5.3.2 Gap per Dimensi 

Dimensi yang pertama yaitu dimensi 

Kompensasi dan Penghargaan. Besarnya rata-

rata gap pada dimensi ini yaitu –1.485. Dimensi 

Kompensasi dan Penghargaan ini memiliki 5 

variabel. Variabel dengan gap terbesar yaitu 

varibel V3 (Tunjangan (kesehatan,cuti,hari 

tua,dll) & Reward) dengan besar gap -1.985. 

Sedangkan variabel dengan gap terkecil yaitu 

variabel V1 (transparansi sistem penggajian) 

dengan besar gap –0.805. Hal ini menunjukkan 

bahwa harapan pegawai terhadap kompensasi 

dan penghargaan masih belum terpenuhi. 
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Gambar 4.11 Gap per Dimensi 

 

Dimensi yang kedua yaitu Komunikasi, 

yang memiliki rata-rata gap sebesar  –1.306. 

Diantara keempat variabel yang dimiliki oleh 

dimensi komunikasi ini, variabel yang memiliki 

gap terbesar adalah V7 (Kejelasan sistem dan 

prosedur kerja, dan sosialisasinya di lapangan.). 

Besarnya gap pada variabel ini yaitu –1.628. 

Variabel V9 (Hubungan dengan atasan ataupun 

rekan kerja) dengan besar gap –0.857 menjadi 

variabel dengan gap terkecil. 

Besarnya rata-rata gap untuk dimensi 

yang ketiga (Kondisi Kerja) yaitu –1.100.  Nilai 
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gap tersebut merupakan nilai rata-rata gap yang 

paling kecil diantara nilai rata-rata gap dimensi 

lain. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

dibandingkan dengan dimensi lain, dimensi 

kondisi kerja ini merupakan dimensi yang 

mendekati harapan mereka. Pada dimensi ini, 

variabel dengan gap terbesar yaitu variabel V11 { 

Fasilitas atau peralatan di tempat kerja 

(komputer, mesin-mesin, telepon,dll)} dengan 

besar gap –1.391. Variabel V10 (Kondisi fisik 

lingkungan kerja (kebersihan, kenyamanan, 

kerapihan, dll)) dengan besar gap –0.870 

menjadi variabel yang memiliki gap terkecil. 

Dimensi yang keempat yaitu Dimensi 

Pelatihan dan Pengembangan. Besarnya rata-rata 

gap pada dimensi ini yaitu –1.460. Variabel yang 

termasuk dimensi ini yaitu variabel 14 (V14) 

sampai variabel 18 (V18). Variabel dengan gap 

yang paling besar yaitu variabel V14 (Proses 

penentuan pegawai yg ikut pelatihan / TNA) 

dengan besarnya gap  –1.599. Sedangkan 

variabel dengan nilai gap terkecil yaitu variabel ke 
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–17 (Kejelasan penyampaian materi) dengan 

besar gap –1.357.  

 Kepemimpinan merupakan dimensi yang 

kelima. Dimensi ini memiliki rata-rata gap sebesar 

–1.526. Variabel yang memiliki gap terbesar yaitu 

variabel V24 (Tanggapan terhadap keluhan 

pegawai) dengan besar gap –1.689. Sedangkan 

variabel yang memiliki nilai gap terkecil yaitu 

variabel V19 (Adanya dukungan dan arahan 

(kesempatan untuk diskusi) atas pekerjaan yang 

dilakukan), dengan besar gap –1.360. Diantara 

delapan dimensi yang ada, dimensi ini memiliki 

rata-rata gap paling besar. 

 Dimensi yang keenam yaitu Kerjasama 

Tim. Dimensi ini memiliki lima variabel. Rata-rata 

gap dari semua variabelnya yaitu –1.180. 

Variabel yang memiliki gap terbesar yaitu variabel 

V28 (Metode penyelesaian konflik) dengan besar 

gap –1.291. Sedangkan variabel yang memiliki 

gap terkecil yaitu variabel V26 (Pengakuan 

partisipasi/keterlibatan Anda dalam tim kerja), 

dengan besar gap –0.975. 
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 Dimensi yang ketujuh yaitu Peran dan 

Tugas. Dari semua variabelnya, rata-rata gap 

dimensi ini yaitu –1.280. Variabel dengan gap 

terbesar yaitu variabel V32 (Kejelasan Job 

Description), dengan besarnya gap –1.538. Dan 

variabel V30 (Otoritas untuk membuat keputusan 

dalam pekerjaan) memiliki nilai gap yang paling 

kecil yaitu sebesar –1.111. 

 Dimensi yang terakhir yaitu 

Pengembangan Karir. Dimensi ini memiliki rata-

rata gap sebesar -1,424. Nilai gap yang paling 

besar dimiliki oleh variabel V35 (Kejelasan jalur 

pengembangan karir) yaitu –1.671. Sedangkan 

nilai gap yang paling kecil dimiliki oleh variabel 

V38 (Sistem pengunduran diri) dengan nilai gap –

1.712. 

 

4.5.3.3 Gap per Dinas Bagian 

Bagian Auditorat memiliki nilai rata-rata 

gap sebesar –1.720. Kesenjangan tertinggi 

pegawai terletak pada dimensi Pelatihan dan 

Pengembangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

gap sebesar  -2.181. Sedangkan dimensi yang 
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memiliki  gap terkecil yaitu sebesar –1.342 adalah 

dimensi Kerjasama Tim. Variabel yang memiliki 

gap terbesar yaitu V15 (Kesempatan untuk 

mendapatkan pelatihan) dengan gap sebesar  -

2.481.  

Nilai rata-rata gap pada Bagian Hukum 

dan Humas  yaitu sebesar –1.966. Gap ini 

merupakan gap terbesar dibandingkan dengan 

gap dinas bagian yang lainnya. Kesenjangan 

maksimum pegawai pada bagian Hukum dan 

Humas pun terletak pada dimensi Kepemimpinan. 

Dimensi ini memiliki gap terbesar yaitu –2.778. 

Sedangkan dimensi yang memiliki gap terkecil 

adalah dimensi Kondisi Kerja, dengan gap 

sebesar –0.750. Jika dilihat per variabel, V24 

Tanggapan terhadap keluhan pegawai) memiliki 

gap terbesar yaitu –3.333. Sedangkan variabel 

yang memiliki gap terkecil adalah V19 (Adanya 

dukungan dan arahan (kesempatan untuk 

diskusi) atas pekerjaan yang dilakukan) yaitu 

sebesar  -2.000. 

Bagian Umum memiliki nilai rata-rata gap 

sebesar –0.778. Pada dinas bagian ini, dimensi 
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Peran dan Tugas memiliki gap terbesar yaitu –

1.063. Dan dimensi yang memiliki gap terkecil 

adalah dimensi Komunikasi dengan gap sebesar –

0.625. V32 (Kejelasan Job Description) dengan 

gap sebesar –1.250 menjadi variabel yang 

memiliki gap terbesar. Sedangkan variabel yang 

mamiliki gap terkecil adalah V9 (Hubungan 

dengan atasan ataupun rekan kerja) dengan gap 

sebesar –0.375.  

Bagian Keuangan memiliki nilai rata-rata 

gap –1.483. Kesenjangan maksimum pegawai 

terletak pada dimensi Pelatihan dan 

Pengembangan. Hal ini ditunjukkan dengan gap 

terbesar yang dimilikinya yaitu –1.867. 

Sedangkan dimensi yang memiliki  gap terkecil 

yaitu sebesar –0.958 adalah dimensi Kondisi 

Kerja. Variabel V15 (Kesempatan untuk 

mendapatkan pelatihan) memiliki gap terbesar  

yaitu –2.500. Sedangkan V1 Transparansi sistem 

penggajian memiliki gap terkecil yaitu sebesar –

0.667.  
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Gambar 4.12 Gap per Dinas Bagian 

 

Bagian Sumber Daya Manusia memiliki 

nilai rata-rata gap sebesar –1.447. Kesenjangan 

maksimum pegawai terletak pada dimensi 

Kompensasi dan Penghargaan serta dimensi 

Komunikasi. Hal ini ditunjukkan dengan gap 

terbesar yang dimiliki dimensi tersebut yaitu –

1.667. Sedangkan dimensi yang memiliki  gap 

terkecil yaitu sebesar –1.167 adalah dimensi 

Peran atau Tugas. Variabel yang memiliki gap 

terbesar yaitu V5 (Aktualisasi reward 

(penghargaan)) dengan gap sebesar -2.222. 

Variabel yang memiliki gap terkecil adalah V1 

(Transparansi sistem penggajian) dengan nilai 

sebesar –0.778.  
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Dan yang terakhir adalah Bagian 

Sekretariat Kalan. Dinas Bagian ini memiliki niali 

rata-rata gap sebesar –0.761. Nilai gap ini 

merupakan gap terkecil dibandingkan dengan 

dinas bagian lainnya. Kesenjangan maksimum 

pegawai terletak pada dimensi Kondisi kerja. Hal 

ini ditunjukkan dengan gap terbesar yang dimiliki 

dimensi tersebut yaitu –1.250. Sedangkan 

dimensi yang memiliki  gap terkecil yaitu sebesar 

–0.533 adalah dimensi Kerjasama Tim. Jika dilihat 

per variabel, V11 (Fasilitas atau peralatan di 

tempat kerja (komputer, mesin-mesin, 

telepon,dll)) memiliki gap terbesar yaitu –1.667. 

Variabel yang memiliki gap terkecil adalah V8 

(Kualitas informasi mengenai program, kebijakan 

dan aktivitas lembaga/organisasi) dan V9 

(Hubungan dengan atasan ataupun rekan kerja) 

dengan nilai sebesar –0.000. 

 

4.5.4 Analisis Kuadran 

Akhir dari pengolahan data yaitu 

memplotkan data dalam suatu Peta Kuadran. Dari 

hasilnya dapat dilihat bahwa sebaran variabel 
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yang terjadi pada diagram tersebut menunjukkan  

variabel mana yang membutuhkan perbaikan. 

Peta Kuadran ini terbagi menjadi empat kuadran, 

dan yang menjadi pusat perhatian adalah 

kuadran II. Kuadran II ini memiliki tingkat 

ekspektasi yang tinggi tetapi tingkat kepuasannya 

masih rendah. Untuk itulah kenapa variabel yang 

menduduki kuadran II ini membutuhkan adanya 

perbaikan.  

4.5.4.1 Analisis Kuadran Secara 

Keseluruhan 

Dilihat secara keseluruhan jumlah 

variabel yang terletak pada kuadran II yang 

memerlukan adanya perbaikan ada dua belas. 

Dihubungkan dengan nilai gap, berikut adalah 

variabel-variabel yang terdapat pada kuadran II 

dimulai dari nilai gap terbesar : 

• Tunjangan (kesehatan,cuti,hari tua,dll) & 

Reward (V3) 

Salah satu hal yang dapat memotivasi 

dan memicu peningkatan kinerja pegawai 

adalah tunjangan dan reward. Pegawai 

BPK RI Bandung mempunyai tingkat 
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ekspektasi yang sangat tinggi akan 

tunjangan dan reward yang diberikan 

oleh lembaga/organisasi, akan tetapi 

pegawai menganggap 

lembaga/organisasi belum mampu 

memenuhi hal tersebut. Hal ini 

menyebabkan variabel tunjangan dan 

reward memiliki gap yang sangat tinggi. 

Faktor yang menyebabkan besarnya 

ketidakpuasan pada variabel ini adalah 

penyamarataan aktualisasi reward di BPK 

RI Perwakilan Jawa Barat. Begitu juga 

dengan imbalan tunjangan yang 

diperoleh oleh pegawai. Pegawai 

menganggap sistem remunerasi yang ada 

sekarang belum seimbang dengan beban 

pengeluaran dan kebutuhan yang harus 

ditanggung oleh pegawai dan 

keluarganya. Pola penggajian yang ada di 

BPK tentunya mengacu kepada aturan 

pemerintah melalui departemen 

keuangan dengan pola penggajian yang 

standar ada sekarang. Hanya saja yang 



IV-81 
 

disayangkan penentuan dan 

perbandingan beban upah belum 

mempertimbangkan tingkat inflasi yang 

terjadi. Begitu juga pada sistem 

pemberian penghargaan/ reward. 

Sebagaimana sudah dijelaskan pada 

analisa bagian per dimensi, pada kondisi 

eksisting BPK Perwakilan Jawa Barat 

secara badan belum mempunyai sistem 

penilaian Key Performance Indeks (KPI) 

atau Sistem Penilaian Kinerja bagi 

pegawainya sehingga terkesan adanya 

persamaan penghargaan manajemen 

terhadap karyawan baik yang rajin dan 

berkinerja luar biasa maupun yang biasa-

biasa saja. Proses penilaian kinerja 

sebenarnya sudah ada dan diterapkan 

hanya saja masih bersifat parsial di satu 

dinas bagian saja, itu pun bersifat 

internal belum melembaga.  

Program pemberian penghargaan bagi 

yang berprestasi dan funishment bagi 

yang melanggar harusnya sudah menjadi 
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budaya dan aturan standar di suatu 

lembaga atau organisasi. Implementasi 

program ini akan berbanding lurus 

dengan peningkatan kinerja seorang 

pegawai yang secara langsung akan 

berimbas pada kinerja lembaga.  

Menurut Davis dan Newstrom 2002 

(dalam Disertasi Adang Widjana, 2005), 

seorang pegawai akan merasa puas 

apabila ia memperoleh imbalan yang 

sepadan dengan apa yang diharapkan 

dan sesuai dengan aspirasi dan 

kemampuan yang dimilikinya. Seorang 

pegawai akan mendapatkan kepuasan 

kerja jika memersepsikan bahwa imbalan 

yang diterimanya baik berupa gaji, 

insentif, tunjangan dan penghargaan 

lainnya yang tidak berbentuk materi atas 

pelaksanaan pekerjaan yang 

dilakukannya nilainya lebih tinggi 

daripada pengorbanannya berupa tenaga 

dan ongkos yang telah dikeluarkannya 

untuk melaksanakan pekerjaan itu.  
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Hal ini sesuai dengan aturan yang 

tertuang dalam UU Ketenagakerjaan No 

13 Tahun 2003 Bab X tentang 

perlindungan, pengupahan dan 

kesejahteraan. 

 

• Tanggapan terhadap keluhan pegawai 

(V24) 

Kenyamanan pegawai dalam suatu 

lembaga/organisasi dipengaruhi pula oleh 

faktor pelayanan yang diterima pegawai 

dari lembaga/organisasi tempat ia 

bekerja. Dalam hal ini pegawai merasa 

pelayanan serta tanggapan terhadap 

keluhan masih kurang baik. 

Ketidakpuasan variabel ini seharusnya 

tidak terjadi kalau saja sistem kotak 

saran dan tanggapan di BPK RI berjalan 

sebagaimana mestinya. Pegawai BPK 

sering merasakan adanya kelambanan 

lembaga dan pihak manajemen dalam 

merespon dan menanggapi 

permasalahan yang dikeluhkan oleh 
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mereka. Program kotak saran dan 

pengaduan sebenarnya sudah ada pada 

kondisi eksisting di BPK RI Perwakilan 

Jawa Barat, hanya saja analisa dan 

tindak lanjut tanggapan dan 

penyelesaiannya tidak pernah dilakukan 

dan di bahas secara tuntas. Hal ini 

dikarenakan adanya ketidakjelasan siapa 

yang harus memutuskan penyelesaian 

permasalahan yang ada dan sampai 

tingkat/ level mana.  Proses penanganan 

keluhan pegawai ini harusnya sudah 

dibuat dalam bentuk prosedur yang 

memuat bagaimana proses 

penanganannya, siapa saja yang terlibat 

sampai pada analisa, evaluasi dan 

pembuatan dokumen prosesnya.  

Menurut seorang ahli human resource, 

Melva Emsy Simalango, mengelola 

keluhan-keluhan karyawan sangat 

penting dilakukan sehingga 

menguntungkan kedua belah pihak, dari 

sisi karyawan, kinerja karyawan semakin 
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meningkat baik dan memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi kepada 

manajemen dan dari sisi perusahaan, 

dapat menelaah prosedur atau pelayanan 

yang ada terhadap karyawan sehingga 

dapat memperbaiki 

kelemahan/kekurangan dari prosedur itu 

sendiri. Bila menunda dalam mengatasi 

keluhan karyawan maka dampaknya 

membuat masalah semakin banyak dan 

memperluas jumlah keluhan sehingga 

akan sulit pula untuk menyelesaikan 

dengan cepat bahkan mungkin pada saat 

akhirnya Perusahaan mengambil 

keputusan untuk bertindak, hal itu sudah 

sangat terlambat; nasi sudah menjadi 

bubur. Keluhan-keluhan tersebut telah 

berubah menjadi persoalan pelik yang 

akhirnya tidak dapat lagi diperbaiki.  

 

• Kejelasan jalur pengembangan karir 

(V35) 
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Pegawai mengeluhkan jalur 

pengembangan karir di 

lembaga/organisasi. Salah satu sistem 

pengembangan karir di BPK RI Bandung 

berdasarkan  penilaian prestasi kerja 

pegawai. Di satu sisi, sistem 

pengembangan karir seperti itu dapat 

memacu pegawai untuk meningkatkan 

prestasi kerjanya. Tetapi di sisi lain, 

ketika pegawai menganggap bahwa 

penilaian prestasi masih bersifat 

subjektif, maka mereka akan merasa 

dirugikan sehingga tingkat kepuasan 

kerja pegawainya pun semakin menurun. 

Jadi penyebab kekurangpuasan pegawai 

pada variabel ini adalah adanya penilaian 

pegawai yang beranggapan masih tidak 

objektifnya proses penilaian prestasi dan 

kinerja karyawan, padahal hasil penilaian 

prestasi tersebut dijadikan acuan untuk 

pengembangan karir pegawai. Program 

pengembangan karir sebenarnya sudah 

ada pada lembaga BPK RI Perwakilan 
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Jawa Barat. Secara garis besar dibagi 

menjadi dua jalur, yaitu jalur reguler 

setiap 4 tahun sekali dan prestasi. Proses 

penilaian prestasi inilah yang dikeluhkan 

oleh sebagian pegawai BPK. BPK RI 

Perwakilan Jawa Barat sendiri belum 

mempunyai prosedur yang jelas tentang 

penilaian prestasi pegawai.  

Hal ini dikarenakan sistem penilaian 

Beban Kerja Pegawai (BKP) pun belum di 

implementasikan dan direalisasikan. 

Seharusnya kalau BKP sudah 

dilaksanakan melembaga, proses 

penilaian akan lebih jelas dan transparan, 

mana pegawai yang pencapaian indeks 

BKP nya 80% (low), 100% (normal) atau 

120% (outstanding).  

Menurut John L. Holland dan Gary 

D.Gottfredson, “kinerja karyawan banyak 

dipengaruhi oleh perhatian manajemen 

terhadap kebutuhan karyawan, salah 

satu diantaranya adalah dengan 

diperolehnya posisi pekerjaan yang 
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sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya”. Masalahnya masih 

sedikit perusahaan/ organisasi yang 

merencanakan dan mengembangkan 

karir karyawan/ pegawainya dengan 

dasar dan pertimbangan yang jelas dan 

terukur.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan karir pada lembaga BPK 

RI Perwakilan Jawa Barat belum 

dilaksanakan dengan pola yang terarah 

tetapi lebih banyak dilakukan dengan 

cara penilaian yang masih dianggap 

subyektif. Apabila kondisi tersebut tidak 

segera diperbaiki akan sangat berdampak 

pada hilangnya motivasi pegawai BPK 

untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. 

Program-program yang telah ada tetapi 

perlu dilaksanakan secara konsisten 

adalah pusat penilaian karyawan, 

lokakarya perencanaan karir, buku 

catatan karir, sistem dan pola 

penempatan kerja, inventori 
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kemampuan/ keterampilan, jenjang dan 

jalur karir, sumber karir, pengetesan 

psikologis, perkiraan promosi, rencana 

beasiswa, seminar-seminar dan pelatihan 

eksternal, program karir untuk kelompok 

sasaran khusus (jalur cepat bagi pegawai 

BPK berprestasi).  

• Kejelasan sistem dan prosedur kerja, dan 

sosialisasinya di lapangan (V7) 

Sistem dan prosedur kerja merupakan hal 

yang paling penting yang harus dipahami 

oleh semua pegawai dalam sebuah 

lembaga/organisasi, dengan adanya 

sistem dan prosedur kerja yang jelas 

akan membuat pekerjaan yang dilakukan 

menjadi tepat guna dan tepat sasaran. 

Dalam hal ini pegawai BPK RI masih 

mengalami kesulitan dalam memahami 

sistem dan prosedur kerja yang ada, 

sehingga bagi pegawai yang masih baru 

khususnya dan seluruh pegawai pada 

umumnya masih merasa kebingungan 

karena sosialisasi sistem dan prosedur 



IV-90 
 

kerja yang kurang jelas. Berdasarkan 

hasil dari pengukuran dan tanggapan dari 

pegawai BPK, masalah utama 

kekurangpuasan pada variabel ini  adalah 

lemahnya sosialisasi informasi pada 

lembaga BPK RI Perwakilan Jawa Barat. 

Prosedur kerja sampai instuksi kerja 

sudah ada dan dibuat meskipun belum 

lengkap dan detil. Sosialisasi sebaiknya 

dilakukan secara terprogram dan 

terdokumentasi. Analisa dan evaluasi 

perlu dilakukan secara berkala sejauh 

mana prosedur kerja tersosialisasikan 

dan dimengerti benar oleh pegawai. 

• Sistem penilaian prestasi pegawai (V23) 

Pegawai merasa tidak puas atas sistem 

penilaian prestasi yang ada. Mereka 

beranggapan bahwa sistem penilaian 

prestasi pegawai yang dilakukan oleh 

atasan, seringkali bersifat subjektif, dan 

bukan berdasarkan pada prestasi kerja 

itu sendiri. Variabel ini sangat berkaitan 

erat dengan variabel sistem 
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pengembangan karir. Kekurangpuasan 

pegawai pada variabel ini, sebagaimana 

sudah dijelaskan sebelumnya yaitu tidak 

jelasnya proses penilaian prestasi 

pegawai dan dirasakan masih subyektif. 

Hal ini berdampak pada pengambilan 

keputusan pola pengembangan karir 

pegawai yang seringkali menyebabkan 

kecemburuan sesama pegawai karena 

dinilai tidak transparan dan tidak objektif. 

Program dan pola penilaiannya 

sebenarnya sudah ada, hanya saja perlu 

diimplementasikan lebih jelas, transparan 

dan bisa dinilai lebih objektif dengan 

melibatkan penilai berjenjang, atasan, 

bawahan dan pegawai sejawat. 

• Sistem promosi yang ada (V36) 

Pegawai BPK RI merasa sistem promosi 

yang ada di lembaga/organisasi masih 

kurang jelas dan bersifat subjektif. Perlu 

kekonsistenan dan evaluasi manajemen 

BPK RI dalam pelaksanaan program-

program yang telah ada di BPK, yaitu 
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pusat penilaian karyawan, lokakarya 

perencanaan karir, buku catatan karir, 

sistem dan pola penempatan kerja, 

inventori kemampuan/ keterampilan, 

jenjang dan jalur karir, sumber karir, 

pengetesan psikologis, perkiraan 

promosi, rencana beasiswa, seminar-

seminar dan pelatihan eksternal, program 

karir untuk kelompok sasaran khusus 

(jalur cepat bagi pegawai BPK 

berprestasi). Program promosi ini jika 

dilaksanakan dengan rencana yang baik 

dan terprogram akan membawa manfaat 

yang besar bagi lembaga organisaasi dan 

pegawai itu sendiri.  

Hal ini dijelaskan oleh Malayu S P 

Hasibuan 

1. Promosi memungkinkan perusahaan 

untuk mendayagunakan keahlian 

dan kemampuan karyawan setinggi 

mungkin. 

manfaat dari promosi adalah 

sebagai berikut: 
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2. Promosi seringkali diberikan 

mengimbali karyawan yang 

berkinerja sangat baik. Karyawan 

yang dihargai promosi akan 

termotivasi untuk memberikan 

kinerja yang lebih tinggi lagi jika 

mereka merasa bahwa kinerja yang 

efektif menyebabkan promosi. 

3. Riset memperlihatkan bahwa 

kesempatan untuk promosi dan 

tingkat kepuasan kerja yang sangat 

tinggi berkorelasi secara signifikan. 

Sistim promosi karyawan yang 

efektif dapat menyebabkan efisiensi 

organisasional yang lebih besar dan 

tingkat moral kerja karyawan yang 

tinggi. 

Jadi program promosi yang baik dan adil 

pada lembaga BPK RI Perwakilan Jawa 

Barat akan bermanfaat bagi lembaga 

dan pegawai BPK itu sendiri. Bagi BPK 

promosi bermanfaat untuk 

mendayagunakan kemampuan pegawai 
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setinggi mungkin sesuai dengan keahlian 

dan kemampuannya, sedangkan bagi 

pegawai sendiri akan memberikan 

motivasi untuk bekerja lebih prestatif 

lagi. 

• Proses penentuan pegawai yg ikut 

pelatihan/TNA (Training Need Analysis) 

(V14) dan Kesempatan untuk 

mendapatkan pelatihan (V15) 

Pelatihan yang diadakan harus mampu 

mencapai tujuan yang diinginkan.  Untuk 

itu jenis pelatihan yang diselenggarakan 

dan pegawai yang mengikutinya harus 

betul-betul sesuai. Kekurangpuasan 

pegawai pada variabel ini lebih kepada 

proses penentuan siapa-siapa saja 

pegawai yang ikut pelatihan dan jenis 

pelatihannya. Sering penentuannya 

dilakukan spontan berdasarkan pada 

penunjukkan langsung dan kesiapan atau 

pengajuan dari pegawai yang 

bersangkutan. Proses seperti ini 

terkadang hanya menghasilkan pegawai 
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yang bergelar “master of training” tanpa 

memberikan dampak perbaikan pada 

lembaga. Seharusnya penentuan pegawai 

dan jenis pelatihannya lahir dari hasil 

analisis tentang kebutuhan dan fungsi 

yang diperlukan dari unit-unit yang ada.  

Program TNA perlu dilaksanakan lebih 

melembaga dan diimplementasikan 

secara konsisten, artinya manajemen 

harus patuh pada hasil TNA sehingga 

pola dan hasil yang diperoleh dari 

kegiatan pelatihan bermanfaat bagi 

pegawai, unit bahkan lembaga secara 

keseluruhan. 

• Kejelasan Job Description (V32) 

Yang dirasakan oleh pegawai, pekerjaan 

yang dilakukan seringkali tidak sesuai 

dengan job description yang ada. 

Masalah utamanya sama dengan kasus 

pada variabel sosialisasi. Kurang 

berhasilnya proses sosialisasi informasi 

pada lembaga BPK RI Perwakilan Jawa 

Barat menyebabkan kurang fahamnya 
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pegawai akan prosedur kerja, job 

description, hak, kewajiban dan 

wewenangnya. Pegawai sering 

beranggapan suatu job bukan bebannya 

padahal kalau ditelusuri  lebih jauh lagi 

ternya job tersebut memang termasuk 

dalam tanggungjawab semua pegawai 

termasuk dirinya. Sosialisasi dan 

pemberian pemahaman perlu 

dilaksanakan secara berkala dan terus 

menerus dalam berbagai kesempatan 

terutama dalam rapat tinjauan 

manajemen dan evaluasi pencapaian 

kinerja. 

• Pola kebijakan yang diterapkan (V22) 

Pola kebijakan yang diterapkan masih 

belum dapat dipahami oleh sebagian 

besar pegawai. Selain itu kebijakan-

kebijakan yang ada masih kurang 

diimplementasikan secara profesional. 

Beberapa pegawai BPK berpendapat 

masih kurang bagusnya komunikasi 

antara atasan dan bawahan. Masih 
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terjadi perbedaan persepsi antara 

kebijakan yang diambil manajemen 

dengan pemahaman pegawai.  

Misalnya kebijakan mutasi atau rotasi 

pegawai, masih ada pegawai yang 

beranggapan kurang transparan dan jelas 

penilaian dan alasan pelaksanaannya. 

Proses sosialisasi yang jelas dan 

transparan bisa menjadi solusi perbedaan 

persepsi ini.  

Selain itu program-program untuk 

meningkatkan kebersamaan perlu 

diagendakan secara rutin, misalnya acara 

outbond bersama, famili gathering dan 

lain-lain.  

BPK sendiri sudah mempunyai konsep 

penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola 

yang baik dalam organisasi Badan 

berlandaskan pada komitmen untuk 

menciptakan lembaga BPK RI yang 

transparan, akuntabel, dan terpercaya 

melalui manajemen layanan publik yang 

dapat dipertanggung jawabkan, tinggal 



IV-98 
 

masalah komitmen dan konsistensi dalam 

pelaksanaannya sehingga seluruh 

pegawai bisa merasakan dampak dan 

kebaikan serta manfaatnya. 

• Kesesuaian materi pelatihan dengan 

kebutuhan (V16) dan Kejelasan 

penyampaian materi (V17) 

Materi pelatihan yang didapat oleh 

pegawai diharapkan sesuai dengan 

kebutuhan pegawai dan 

lembaga/organisasi agar pelatihan yang 

didapat bisa bermanfaat dan tepat guna. 

Kejelasan penyampaian materi pada saat 

pelatihan merupakan salah satu faktor 

yang penting juga, karena dengan 

jelasnya materi yang disampaikan bisa 

dipahami oleh pegawai yang mengikuti 

pelatihan. Kekurangpuasan pegawai 

terhadap variabel ini sering kesesuaian 

materi dan kejelasannya tidak sesuai 

dengan harapan peningkatan keahlian 

dan pengetahuan bagi pegawai. Hal ini 

lebih disebabkan karena kurang berjalan 
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baiknya proses penentuan awal tentang 

pegawai yang ikut pelatihan dan jenis 

pelatihan yang sesuai dengan 

kebututuhan dan fungsi unit. Proses TNA 

jarang dilaksanakan. Penentuan pelatihan 

dan orangnya hanya ditentukan 

berdasarkan pengajuan dari pegawai 

tanpa di ricek dan di analisa apakah 

pelatihan tersebut nantinya akan 

bermanfaat bagi unit dan lembaga. 

Manajemen seharusnya harus membuat 

standar pelaksanaan TNA dan mulai 

mensosialisaikan implementasinya secara 

melembaga di lingkungan BPK RI 

Perwakilan Jawa Barat. Menurut Rummler 

pelaksanaan TNA yang tepat dapat 

berdampak pada p

• Merupakan suatu sistem alarm 

(warning system) yang berfungsi 

eningkatkan kualitas 

didalam pelaksanaan suatu tugas individual, team 

maupun organisasi perusahaan secara 

keseluruhan. Manfaat TNA menurut Robyn 

Peterson: 
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melindungi kesehatan suatu 

organsisasi perusahaan 

• Mengenal secara pasti hal mana-

mana yang perlu diperbaiki atau 

mana yang kurang tepat dalam 

penempatannya, seperti lay out 

ruang kerja , desain tugas, 

hambatan komunikasi dan 

berbagai hal yang melibatkan 

seluruh proses pelaksanaan 

organisasi perusahaan. 

• Mengenal secara pasti kualitas 

sumber daya manusia yang 

berada didalam perusahaan. 

• Melalui Analisis Kebutuhan 

pelatihan, perusahaanakan 

memanfaatkan uang dan waktu 

secara bijaksana (efektif). Karena 

mendapatkan pelatihan yang 

sistematis, terencana tapi cukup 

fleksibel 

• Meningkatkan motivasi peserta 

latihan, karena latihan akan 
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terfokus hanya pada masalah 

tertentu saja, dan peserta akan 

mendapatkan pelatihan yang 

benar-benar diperlukan pada saat 

ini dan saat yang akan datang. 

• Dari TNA akan mendapatkan 

komponen komponen penting 

yang dapat dijadikan dasar 

pertimbangan dalam 

melaksanakan rancangan 

strategik organisasi perusahaan 

• Dengan analisa, kasus kasus 

yang menghambat keefektifan 

pelaksanaan suatu tugas akan 

dapat diidentifikasi dan diperoleh 

cara bagaimana 

menghilangkannya. 

• Dengan panduan Analisa 

Keperluan Latihan akan 

terselenggara Training yang 

profesional dan tepat serta 

latihan itu diberikan kepada 

orang yang tepat 
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• Sumbangan dari pelatihan 

menjadikan organisasi 

perusahaan tumbuh berkembang 

dan keberhasilannya di 

recognize. 

4.5.4.2 Analisis Kuadran per Dinas Bagian 

 

Tabel 4.16 Rekap Kuadran II Per Dinas Bagian 

Var Auditorat 
Hukum 

& 
Humas 

Umum Keuangan SDM S K 

1       
2      √ 
3 √ √  √ √ √ 
4  √    √ 
5  √  √   
6  √     
7 √ √   √  
8     √  
9       
10       
11      √ 
12     √  
13       
14 √  √ √   
15 √  √ √   
16 √    √  
17 √   √   
18 √ √     
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Var Auditorat 
Hukum 

& 
Humas 

Umum Keuangan SDM S K 

19    √   
20  √     
21  √  √   
22 √ √  √   
23 √ √  √  √ 
24 √ √  √   
25       
26       
27       
28     √  
29       
30       
31   √   √ 
32 √ √ √    
33       
34 √    √  
35 √ √ √ √   
36 √   √  √ 
37 √   √  √ 
38    √   
39       

 

Dari Tabel 4.16 diatas dapat dilihat 

bahwa, V3 (Tunjangan (kesehatan, cuti, hari 

tua,dll) & Reward) menduduki kuadran II hampir 

di semua dinas bagian, kecuali bagian Umum. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tunjangan dan 



IV-104 
 

reward di lembaga/organisasi masih jauh dari 

harapan pegawai. Jika dibandingkan antara 

semua dinas bagian, yang memiliki variabel 

terbanyak pada kuadran II adalah dinas bagian 

Auditorat. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dinas bagian tersebut masih 

memerlukan tindaklanjut program-program 

perbaikan guna meningkatkan kepuasan pegawai 

sehingga berdampak pada peningkatan kinerja 

pegawai. 

 

4.6 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan 

analisa yang sudah dilakukan, berikut adalah 

rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan untuk 

perbaikan manajemen sumber daya manusia 

pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk 

meningkatkan kepuasan kerja pegawai, 

berdasarkan hasil penelitian seperti dapat dilihat 

pada Tabel 4.17 
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Tabel 4.17 Rekomendasi perbaikan 

NO Kondisi Rekomendasi Kebijakan Konsekuensi 

1 • Ketidakpu

asan atas 

Tunjanga

n dan 

Reward 

• Memberikan 

tunjangan 

ataupun reward 

yang sesuai 

bagi pegawai 

yang 

menunjukkan 

performa yang 

bagus sebagai 

motivasi. Perlu 

diimplementasik

an pengaturan 

dan Sistem 

penilaian 

Kinerja Pegawai 

yang jelas. 

Pegawai dapat 

diberikan 

tunjangan dan 

reward sesuai 

dengan 

• Pembuatan 

dan 

implementasi 

standarisasi 

Beban Kerja 

Pegawai (BKP)  

• Pembuatan 

dan 

implementasi 

sistem 

penilaian 

Kinerja (KPI) 

dan kaitannya 

dengan 

pemberian 

reward 

kepada 

pegawai 

• Sosalisasi 

sistem BKP 

dan Penilaian 

Bertambah

nya 

alokasi: 

• Anggaran 

pembuatan 

standarisas

i Beban 

Kerja dan 

Penilaian 

Kinerja 

beserta 

Tim 

penyusunn

ya, 

• Anggaran 

sosialisasi 

dan tim 

sosialisasi 

• Anggaran 

implement

asi dan 



IV-106 
 

NO Kondisi Rekomendasi Kebijakan Konsekuensi 

pencapaian 

kinerja dengan 

mengukur BKP 

setiap pegawai 

secara fair. BKP 

dapat di susun 

bersama 

dengan 

memperhatikan 

aspek jabatan, 

hak dan 

kewajiaban 

serta beban 

kerja minimum 

per orang. 

Kinerja 

Pegawai 

• Evaluasi 

pencapaian 

evaluasi 

beserta tim 

penyusunn

ya. 

2 • Ketidakjel

asan 

sistem 

dan 

prosedur 

kerja, 

dan 

• Membuat 

Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

di semua 

bagian yang 

berguna 

• Workshop 

pembuatan 

SOP 

dilingkungan 

BPK 

• Kegiatan 

implementasi 

• Alokasi 

anggaran 

bertambah 

untuk 

pelaksanaa

n 

workshop 
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NO Kondisi Rekomendasi Kebijakan Konsekuensi 

sosialisasi

nya di 

lapangan 

sebagai 

panduan 

pegawai dalam 

melakukan 

pekerjaan 

• Perlu 

diimplementasik

an pengaturan 

Beban Kerja 

Pegawai (BKP) 

dan system 

penilaian 

Kinerja Pegawai 

yang jelas. 

• Sosialisasi 

sistem dan 

prosedur secara 

berkala di 

dalam 

lembaga/organi

sasi  

 

dan sosialisasi 

rutin, 

misalnya 

dengan 

membuat 

buku saku 

prosedur kerja 

di lingkunan 

BPK (mading, 

buletin, jurnal 

dll) 

dan 

pemyusuna

n SOP 

beserta tim 

penyusunn

ya. 

• Alokasi 

anggaran 

untuk 

proses 

pencetakan 

dan 

sosialisasi 

buku 

prosedur 

kerja  



IV-108 
 

NO Kondisi Rekomendasi Kebijakan Konsekuensi 

3 • Ketidakjel

asan atas 

Proses 

penentua

n 

pegawai 

yang ikut 

pelatihan

/TNA 

(Training 

Need 

Analysis) 

• Kurangny

a 

Kesempat

an untuk 

mendapa

tkan 

pelatihan 

 

• Untuk 

menentukan 

penyelenggaraa

n suatu 

pelatihan dan 

siapa saja yang 

harus mengikuti 

pelatihan 

tersebut, 

sebaiknya BPK 

RI melakukan 

TNA (Training 

Needs Analysis) 

terlebih dahulu. 

Dan hasil dari 

TNA tersebut 

harus 

dilaksanakan. 

Sehingga jenis 

pelatihan yang 

diselenggarakan 

dapat betul-

• Mengumpulka

n data 

mengenai 

tugas yang 

ada dalam 

organisasi, hal 

ini penting 

untuk 

menetapkan 

secara jelas 

parameter 

yang 

digunakan 

untuk 

menganalisa 

pekerjaan. 

Karena sering 

terjadi setiap 

perusahaan 

mempunyai 

job des 

masing-

• Alokasi 

anggaran 

pelaksanaa

n TNA 

beserta 

Tim intern 

BPK dan 

Tim 

Konsultan 

• Alokasi 

Implement

asi hasil 

TNA dan 

Tim 

Implement

asi 

• Alokasi 

evaluasi 

pelaksanaa

n hasil TNA 

dan Tim 

evaluasi 
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NO Kondisi Rekomendasi Kebijakan Konsekuensi 

betul 

bermanfaat dan 

sesuai dengan 

kebutuhan 

pegawainya.  

• Proses seleksi 

sangat 

dianjurkan 

bertahap dan 

berjenjang 

dengan 

memberikan 

kesempatan 

yang sama 

kepada semua 

pegawai 

• Sebelum 

menentukan 

siapa saja yang 

ikut pelatihan, 

sebaiknya 

lembaga/organi

masing yang 

ada 

kemungkinan 

maknanya 

berbeda-beda. 

•  Meninjau job 

description, 

dan spesifikasi 

tugas yang 

berisi 

persyaratan-

persyaratan 

(performance) 

standar yang 

harus 

dipenuhi oleh 

para pekerja 

yaitu: 

pengetahuan 

(knowledge) , 

ketrampilan 

(skills), sikap 

• Alokasi 

pembuatan 

standar 

penentuan 

pengemba

ngan karir,  

pelatihan 

dan 

pendidikan 

• Alokasi 

untuk 

pembuatan 

data base 

pendidikan 

dan 

pelatihan 

setiap 

pegawai 
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sasi 

memperhatikan 

frekuensi 

keikutsertaan 

seorang 

pegawai dalam 

mengikuti 

pelatihan. 

Sehingga 

terjadinya kasus 

“spesialis 

pelatihan” 

dapat dihindari. 

• Orang yang 

memberikan 

pelatihan harus 

profesional dan 

sudah 

terpercaya 

dengan criteria, 

parameter dan 

standar yang 

kerja (work 

attitude), dan 

persyaratan 

persyaratan 

khusus lainnya 

yang sesuai 

dengan 

standard 

persyaratan 

tugas 

• Pembuatan 

standar dan 

panduan 

penentuan 

pegawai yang 

berhak 

mengikuti 

pelatihan dan 

jenis 

pelatihannya 

• Pembuatan 

data base 
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jelas dan 

transparan. 

pendidikan 

dan pelatihan 

untuk setiap 

pegawai, yang 

memberikan 

informasi 

mengenai 

pelatihan yang 

sudah diikuti, 

kebutuhan 

dan rencana 

pelatihan 

selanjutnya 

untuk setiap 

pegawai.  

4 • Ketidakpu

asan atas 

Pola 

kebijakan 

yang 

diterapka

n 

• Untuk 

mengurangi 

penilaian yang 

subjektif, 

sebaiknya para 

penilai 

memperoleh 

• Pembuatan 

standar tata 

kelola 

lembaga yang 

baik  

• Sosialisasi 

kebijakan 

• Alokasi 

anggaran 

pembuatan 

sistem dan 

tim 

penyusun 

• Alokasi 
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• Ketidakjel

asan atas 

Sistem 

penilaian 

prestasi 

pegawai 

• Ketidakpu

asan atas 

Tanggapa

n 

terhadap 

keluhan 

pegawai 

training yang 

cukup dalam 

penggunaan 

teknik-teknik 

penilaian. Dan 

apabila 

mungkin, 

penilaian 

tersebut 

dilaksanakan 

oleh lebih dari 

satu orang 

penilai, dan 

semua penilaian 

seperti itu 

sebaiknya 

dilakukan 

sendiri-sendiri.  

• Sedangkan 

untuk 

menghindari 

masalah atau 

• Pembuatan 

sistem 

penilaian 

prestasi, pola 

karir 

• Pembuatan 

standar 

prosedur 

penanganan 

keluahan 

• Pencatatan 

dan 

dokumentasi 

kinerja 

pegawai 

anggaran 

sosialsisasi 

beserta tim 

sosialisasi 

• Alokasi 

dokumenta

si dan 

evaluasi 

pelaksanaa

n dan 

pencapaian 

dan tim 

evaluasi 

• Alokasi 

waktu oleh 

tim yang 

terlibat di 

luar beban 

kerja 
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isu penilaian 

prestasi kerja 

yang tidak fair, 

sebaiknya 

standar prestasi 

yang ada 

dikomunikasika

n terlebih 

dahulu kepada 

pegawai 

sehingga 

mereka paham 

mengenai 

standar prestasi 

tersebut. 

• Memberikan 

pelayanan yang 

lebih baik 

terhadap 

pegawai dimulai 

dari SDM yang 

bertugas 
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melayani 

keluhan 

pegawai 

• Mengevaluasi 

dan 

menindaklanjuti 

keluhan yang 

masuk dari 

pegawai untuk 

kinerja birokrasi 

yang lebih 

sehat, 

transparan dan 

berkualitas 

5 • Ketidakpu

asan atas 

Kejelasan 

Job 

Descriptio

n 

• Melakukan 

pekerjaan 

sesuai dengan 

Job Description 

masing-masing. 

• Membuat 

dokumen Job 

Description 

• Pembuatan 

prosedur kerja 

lengkap 

dengan job 

description 

yang memuat 

hak, 

kewajiban, 

• Alokasi 

anggaran 

pembuatan 

prosedur 

kerja dan 

tim 

penyusunn

ya 
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(tugas, hak, 

kewajiban, dan 

wewenang) 

secara jelas dan 

terperinci bagi 

semua bagian 

untuk 

memudahkan 

pegawai. 

dan 

wewenang 

• Sosialisasi 

prosedur 

• Dokumentasi 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

prosedur 

• Alokasi 

anggaran 

sosialisasi 

prosedur 

kerja dan 

tim 

sosialisasi 

• Alokasi 

anggraran 

dokumenta

si dan 

evaluasi 

pelaksanaa

nnya dan 

tim 

evaluasi 

6 • Ketidakpu

asan atas 

Kejelasan 

Jalur 

Pengemb

angan 

• Membuat 

sistem 

manajemen 

karier yang 

mengatur pola 

pengembangan 

• Pembuatan 

sistem 

manajemen 

pengembanga

n karier dan 

promosi 

• Alokasi 

anggaran 

untuk 

implement

asinya dan 

tim 
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Karir 

• Ketidakpu

asan atas 

Sistem 

Promosi 

yang ada 

karier pegawai 

dan pola 

promosi 

pegawai.  

• Menyampaikan 

informasi 

tentang 

pengembangan 

karir pegawai 

kepada seluruh 

pegawai 

dengan jelas 

dan transparan.  

• Meningkatkan 

kualitas 

informasi yang 

disampaikan 

kepada pegawai 

mengenai 

program, 

kebijakan 

ataupun 

• Konsistensi 

penyusunan 

dan 

pelaksanaan 

Program-

penyusun 

program 

seperti pusat  

penilaian 

karyawan, 

lokakarya 

perencanaan 

karir, buku 

catatan karir, 

sistem dan 

pola 

penempatan 

kerja, 

inventori 

kemampuan/ 

keterampilan, 

jenjang dan 

jalur karir, 

• Alokasi 

anggaran 

untuk 

sosialisai 

sistem 

pengemba

ngan karir 

dan 

promosi 

dan tim 

sosialisasi 

• Alokasi 

untuk 

dokumenta

si dan 

sosialisasi 
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aktivitas 

lembaga/organi

sasi khususnya 

masalah mutasi 

dan promosi. 

• Memberikan 

kesempatan 

yang sama dan 

adil terhadap 

semua pegawai 

terkait 

perkembangan 

karir pegawai di 

organisasi/ 

lembaga. 

sumber karir, 

pengetesan 

psikologis, 

perkiraan 

promosi, 

rencana 

beasiswa, 

seminar-

seminar dan 

pelatihan 

eksternal, 

program karir 

untuk 

kelompok 

sasaran 

khusus (jalur 

cepat bagi 

pegawai BPK 

berprestasi) 

• Pembentukan 

lembaga 

penilai 
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penacapaian 

prestasi kerja 

pegawai  

7 • Ketidapu

asan atas 

Monitorin

g dan 

evaluasi 

Peningkat

an Tata 

Laksana 

• Sistem 

Informasi yang 

jelas, 

transparan dan 

akurat 

• Konsistensi dan 

Harmonisasi 

antar peraturan 

di BPK 

• Pembuatan 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Monitoring 

Tata Kelola 

Lembaga 

• Alokasi 

Anggaran 

pembuatan 

SIM dan 

tim 

penyusun 

• Alokasi 

pengadaan 

perangkat 

• Alokasi 

pengolaha

n, analisa 

dan 

evaluasi 

dan tim 

evaluasi. 

8 • Ketidakpu

asan atas 

Budaya 

• Menciptakan 

budaya kerja 

yang kondusif 

• Program 

pembangunan 

komunikasi 

• Alokasi 

anggaran 

untuk 



IV-119 
 

NO Kondisi Rekomendasi Kebijakan Konsekuensi 

kerja 

• Ketidakpu

asan atas 

Keamana

n Kerja 

dan khas 

• Membangun 

budaya kerja 

yang selaras 

antara asumsi 

pimpinan 

organisasi dan 

nilai-nilai yang 

dipercaya oleh 

para pegawai di 

lingkungan BPK 

Perwakilan 

Jawa Barat 

• adanya bantuan 

hukum bagi 

pegawai 

(khususnya 

pemeriksa) 

untuk menjaga 

keamanan bagi 

auditor yang 

melaksanakan 

yang baik 

antara atasan 

dan bawahan 

• Program 

peningkatan 

teamwork dan 

leadership 

• Adanya tim 

Bantuan 

Hukum 

pelaksanaa

n program, 

seperti: 

outbond, 

pamily 

gathering, 

pelatihan 

bersama 

dan lain-

lain 

• Alokasi 

anggaran 

untuk Tim 

Bantuan 

hukum  
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tugasnya untuk 

mengantisipasi 

adanya 

intimidasi, 

fitnah, teror 

atau ancaman 

dari pihak-pihak 

 

Perbaikan manajemen lembaga BPK merupakan 

upaya berkelanjutan sehingga setiap tahapannya 

harus memberikan perubahan atau perbaikan 

kinerja lembaga BPK ke arah yang lebih baik. 

Implementasi rekomendasi dari hasil penelitian di 

harapkan memberikan perbaikan beberapa hal 

berikut: 

• Peningkatan penyelenggaraan kinerja 

lembaga BPK yang baik, bersih, bebas 

korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

• Peningkatan kualitas pelayanan publik; 

• Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja birokrasi; 
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• Peningkatan profesionalisme SDM 

aparatur yang didukung oleh sistem 

rekrutmen dan promosi aparatur yang 

berbasis kompetensi, transparan, dan 

mampu mendorong mobilitas aparatur 

antardaerah, antarpusat, dan antara 

pusat dengan daerah, serta memperoleh 

gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan 

yang sepadan. 

 

Beberapa prinsip dalam melaksanakan perbaikan 

manajemen lembaga BPK berdasarkan hasil 

indikator yang diperoleh dari pengukuran pada 

penelitian ini dapat dilaksanakan dengan 

mengacu pada beberapa hal sebagai berikut: 

a. Outcomes oriented 

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan 

dalam kaitan dengan perbaikan manajemen 

lembaga BPK harus dapat mencapai hasil 

(outcomes) yang mengarah pada peningkatan 

kualitas kelembagaan, tatalaksana, peraturan 

perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, 

pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan 
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publik, perubahan pola pikir (mind set) dan 

budaya kerja (culture set) aparatur.  

b. Terukur 

Pelaksanaan perbaikan manajemen lembaga BPK 

yang dirancang dengan outcomes oriented harus 

dilakukan secara terukur dan jelas target serta 

waktu pencapaiannya. 

c. Efisien 

Pelaksanaan perbaikan manajemen lembaga BPK 

yang dirancang dengan outcomes oriented harus 

memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang 

ada secara efisien dan profesional. 

d. Efektif 

Perbaikan manajemen lembaga BPK harus 

dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target 

pencapaian sasaran perbaikan di lembaga BPK. 

e. Realistik 

Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan 

dan program ditentukan secara realistik dan 

dapat dicapai secara optimal. 

f. Konsisten 

Perbaikan manajemen lembaga BPK harus 

dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke 



IV-123 
 

waktu, dan mencakup seluruh tingkatan 

pemerintahan, termasuk individu pegawai. 

g. Sinergi 

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan 

secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus 

memberikan dampak positif bagi tahapan 

kegiatan lainnya, satu program harus 

memberikan dampak positif bagi program 

lainnya.  

h. Inovatif 

Perbaikan manajemen lembaga BPK memberikan 

ruang gerak yang luas bagi pegawai di 

lingkungan BPK untuk bekerja lebih kreaif dan 

inovatif, membudayakan pertukaran 

pengetahuan, dan best practices untuk 

menghasilkan kinerja yang lebih baik. 

i. Kepatuhan 

Perbaikan manajemen lembaga BPK harus 

dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan. 

j. Dimonitor 

Pelaksanaan perbaikan manajemen lembaga BPK 

harus dimonitor secara melembaga untuk 
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memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, 

target dicapai sesuai dengan rencana, dan 

penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat 

dilakukan perbaikan. 

Ukuran keberhasilan 

Mengukur keberhasilan perbaikan manajemen 

lembaga BPK dilakukan antara lain melalui 

pencapaian sasaran dengan indikator kinerja 

utama (key performance indicators), sebagai 

berikut: 

• semua program selesai dengan baik; 

• semua proses audit selesai dengan cepat 

dan tepat; 

• komunikasi dengan publik baik; 

• penggunaan waktu (jam kerja) efektif 

dan produktif; 

• penerapan reward dan punishment 

secara konsisten dan berkelanjutan; 

 

Strategi Pelaksanaan 

Strategi pelaksanaan perbaikan manajemen 

lembaga BPK dilakukan melalui program-program 

yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented 
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program). Program-program tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan tingkat 

pelaksanaannya sebagai berikut: 

• Penataan organisasi 

• Penataan Tatalaksana 

• Penataan Sistem manajemen SDM dan 

Aparatur 

• Penguatan Pengawasan 

• Penguatan akuntabilitas kinerja 

• Manajemen Perubahan 

• Konsultasi dan asistensi 

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

secara berkala dan berkelanjutan. 
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