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Dalam dunia yang begitu dinamis dan bergerak cepat seperti saat 

ini, organisasi harus bergulat dengan tren baru seperti perubahan 

teknologi, persaingan global, deregulasi, perubahan demografi, juga 

restrukturisasi pekerjaan (Brown dan Eisenhardt, 1997; Friedman, 

2005; Rousseau dan Fried, 2001). Perubahan-perubahan tersebut telah 

membawa implikasi perubahan organisasi menjadi lebih responsif, 

fleksibel, kompetitif, dan inovatif, yang berdampak pada perubahan 

sifat pekerjaan secara dramatis pada dekade terakhir ini (Fried, Levi, 

dan Laurence, 2008). 

Untuk memahami dan menjelaskan perubahan besar yang terjadi 

di tempat kerja, teori-teori desain pekerjaan yang ada saat ini masih 

sangat relevan (Parker dan Ohly 2008). Sampai saat ini, desain 

pekerjaan telah menjadi bagian kecil dari teori-teori organisasi yang 

secara simultan memiliki validitas tinggi, penting, dan berdaya guna 

(Miner, 2003). Teori desain pekerjaan dan penelitian tentang desain 

pekerjaan telah juga memungkinkan para psikolog praktis, pendidik 

organisasi, dan para praktisi untuk mendeskripsikan, mendiagnosa, dan 

memecahkan masalah praktis penting di dalam organisasi.  

Desain pekerjaan merupakan tugas-tugas yang dikombinasikan 

untuk membentuk sebuah pekerjaan yang lengkap (Wong dan 

Campion, 1991). Desain pekerjaan telah menarik perhatian peneliti, 

pendidik, dan para praktisi dalam beberapa dekade terakhir (Fried dan 
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Ferris, 1987; Parker, Wall, dan Cordery, 2001). Prinsip dasar dalam 

penelitian desain pekerjaan adalah merangsang pekerjaan yang berhu-

bungan dengan motivasi keadaan psikologis yang berkontribusi terha-

dap sikap dan perilaku kerja (Morgeson dan Campion, 2003; Parker dan 

Wall, 1998).  

Ada sejumlah teori desain pekerjaan telah dikembangkan hingga 

saat ini. Teori desain pekerjaan yang mendapat perhatian paling besar 

dalam bidang perilaku organisasi adalah job enrichment (Garg dan 

Rastogy, 2005). Teori awal job enrichment yang muncul adalah teori 

higiene-motivasi dan teori atribut tugas wajib. Kedua teori tersebut 

tidak cukup analitis untuk mengidentifikasi karakteristik pekerjaan 

yang spesifik yang dapat menciptakan kekuatan motivasi. Dalam teori 

higiene-motivasi, Herzberg, Mausner, dan Snyderman (1959) berpen-

dapat bahwa hasil (achievement) adalah motivator, tetapi mereka tidak 

dapat menguraikan secara eksplisit karakteristik pekerjaan yang dapat 

menciptakan hasil (achievement) di tempat kerja. 

Teori atribut tugas wajib Turner dan Lawrence (1965) telah 

meletakkan dasar bagi temuan selanjutnya, yaitu model yang kemudian 

muncul dalam rangka peningkatan motivasi kerja, model karakteristik 

pekerjaan (Job Characteristics Model, disingkat JCM, Hackman dan 

Oldham, 1980). Meskipun model JCM telah ada lebih dari 30 tahun 

dan juga menerima banyak kritikan, namun model ini tetap sentral 

dalam teori desain pekerjaan hingga saat ini (Humprey, 2007). JCM 

juga merupakan model yang paling sukses dalam aplikasinya diban-

dingkan dengan teori desain pekerjaan lain (Judge, Parker, Colbert, 

Heller, dan Ilies, 2003). Model JCM ini juga tetap menjadi pedoman 

dalam kajian-kajian desain pekerjaan (Kelly, 1992; Parker dan Ohly, 

2008). Berbagai hasil penelitian dan review meta analisis menunjukkan 

validitas empiris JCM.  

Karakteristik pekerjaan memainkan peran yang sangat penting 

dalam aktivitas organisasi (Buys, Olckers, dan Schaap, 2007). Hackman 

dan Oldham (1980) mengidentifikasi dan mendefinisikan lima dimensi 

karakteristik pekerjaan yaitu: skill variety, task identity, task 
significance, autonomy, dan feedback. Menurut model ini, jika sebuah 
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pekerjaan didesain dengan memasukkan kelima dimensi karakteristik 

tersebut, maka pekerjaan tersebut akan memengaruhi kondisi psiko-

logis pekerja yang positif yang pada gilirannya akan memengaruhi hasil 

kerja. Namun hasil kerja juga bergantung pada kekuatan perasaan akan 

kebutuhan pertumbuhan. 

JCM Hackman dan Oldham (1980) mendapatkan dukungan yang 

luas. Banyak kajian yang menunjukkan karakteristik pekerjaan menjadi 

penentu utama work outcomes (e.g. Champoux, 1991; DeVaro, Li, dan 

Brookshire, 2007; Dodd dan Ganster 1996; John, Xie, dan Fang 1992; 

Lee dan Klein, 1982; Loher, Noe, Moeller, dan Fitzgerald, 1985; 

Pokorney, Gilmore, dan Beehr 1980; Sims, Szilagyi, dan Keller 1976).  

Perlu dicatat bahwa penelitian-penelitian tersebut dilakukan di 

negara-negara barat dengan karakteristik budayanya. JCM dapat 

dipraktikkan dengan efektif pada konteks tersebut. Adakah model 

tersebut juga efektif dipraktikkan dalam konteks berbeda? Dipahami 

bahwa ada juga model desain pekerjaan lain yang tumbuh dan ber-

kembang di luar konteks western, misalnya quality control circles dari 

Jepang. Model quality control circles sendiri tidak efektif dipraktikkan 

di perusahaan-perusahaan Amerika (Gershenfeld, 1994; Hill, 1991), 

sekalipun peletak dasar model quality control circles adalah Edward 

Deming, yang adalah seorang ahli asal Amerika (Tsutsui, 1996). Karena 

itu, transferabilitas dan efektivitas JCM ke dalam konteks budaya non-
western dapat dipertanyakan. 

Dalam konteks itu, Hackman dan Oldham (2010) berargumen 

bahwa JCM tetap dapat diaplikasikan dan konsisten dalam lintas 

budaya. Pendapat Hackman dan Oldham (2010) tersebut merujuk 

kepada penelitian Birnbaum, Farh, dan Wong (1986). Penelitian 

Birnbaum et al. (1986) dilakukan pada 37 perusahaan di Hongkong, di 

mana 20 perusahaan di antaranya adalah MNCs (Multinational 
Corporation) perbankan yang beroperasi di Hongkong. Sedangkan 17 

lainnya adalah 13 sekolah, 3 divisi dalam departemen tenaga kerja 

Hongkong, dan 1 perusahaan telekomunikasi. Namun, studi Kwon 

(2007) yang membandingkan corporate culture bank lokal dan bank 

MNCs yang berasal dari Amerika dan Inggris yang beroperasi di Korea 
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Selatan menunjukkan bahwa corporate culture perbankan MNCs 

mencerminkan national culture negara asal bank MNCs tersebut.  

Kwon (2007) melanjutkan bahwa bank MNCs yang beroperasi di 

Korea Selatan memiliki kebijakan perekrutan untuk memilih karyawan 

yang cocok dengan culture negara asal bank MNCs tersebut. Subsidiari 

MNCs cenderung mengadopsi praktik-praktik manajemen, termasuk 

kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia yang 

telah mapan dari perusahaan induk MNCs (Rupidara, 2011). MNC 

adalah sebuah konteks khas dan sulit digeneralisasi ke dalam konteks 

perusahaan non-MNC begitu saja. Oleh karena itu studi dengan sampel 

MNCs seperti penelitian Birnbaun et al., bersifat terbatas dan tidak 

cukup kuat untuk menjelaskan adanya transfer model karakteristik 

pekerjaan ke konteks kultural berbeda yang tidak memiliki kaitan 

pengaruh kultur negara asal. 

Penelitian lain yang menguji keberlakuan JCM pada konteks 

eastern adalah kajian Bhuian dan Menguc (2002). Mereka menguji 

pengaruh dimensi karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja staf 

expatriate bagian sales perusahaan di Arab Saudi. Hasil penelitian itu 

menunjukkan task identity, autonomy, dan feedback memengaruhi 

kepuasan kerja. Namun, penelitian Bhuian dan Menguc (2002) tidak 

mengikutsertakan critical psychological states dalam penelitiannya, 

negara asal staf expatriate tidak diketahui, dan hasil penelitian menun-

jukkan task variety tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja.  

Sekalipun hasil kajian Birnbaum et al. (1986) serta Bhuian dan 

Menguc (2002) dalam konteks eastern memberikan sebagian dukungan 

kepada JCM Hackman dan Oldham, kedua penelitian tersebut belum 

cukup untuk menjadi dasar yang kuat dalam menjelasakan efektivitas 

transferabilitas model JCM. Ini membuka kemungkinan dilakukannya 

studi lain untuk menguji transferabilitas dan efektivitas penerapan JCM 

ke konteks kultural yang berbeda. 

JCM Hackman dan Oldham menunjukkan bagaimana kinerja, 

kepuasan kerja, dan motivasi intrinsik dapat ditingkatkan dengan 

pendekatan dimensi-dimensi karakteristik pekerjaan. Namun, model 

ini tidak menjelaskan bagaimana mendesain dimensi-dimensi karak-
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teristik pekerjaan, apalagi pada lingkungan dengan culture yang 

berbeda. Berbagai penelitian pun mulai menemukan batasan budaya 

dalam penerapan berbagai model perilaku organisasi yang dikembang-

kan konteks dari western ke konteks eastern (e.g. Aycan, Kanungo, 

Mendonca, Yu, dan Deller, 2000; Erez dan Early, 1993).  

Penelitian ini memandang bahwa JCM Hackman dan Oldham 

(1980) terkait dan terhubung dengan masyarakat yang nilai budayanya 

menjunjung tinggi individualisme dan jarak kekuasaan yang rendah 

(low power distance). Amerika adalah negara asal model karakteristik 

pekerjaan, yang memiliki tingkat individualisme tinggi dan jarak 

kekuasaan yang rendah (Hofstede, 2001). Nilai-nilai individualisme 

dan jarak kekuasaan yang rendah menciptakan kebebasan diri/ 

independent self   (Brewer dan Chen, 2007), menjadi unik dan berbeda 

dari orang lain (Kim dan Markus 1999), dan lebih senang bekerja 

sendiri daripada menjadi bagian dari kelompok (Erez dan Earley, 1993), 

dan mereka dapat mengekspresikannya dalam setiap aspek kehidupan 

mereka.  

Proses globalisasi menciptakan peluang terjadinya transfer 

praktik manajemen. Ini secara potensial memungkinkan diadopsinya 

praktik manajemen yang sama di tempat yang berbeda, termasuk 

model-model desain pekerjaan terhadap lintas negara dan lintas 

budaya. Pertanyaannya, apakah dan bagaimana model desain pekerjaan 

yang telah diterapkan dengan baik dan efektif pada industri di negara 

asalnya akan berlaku efektif juga di negara yang dituju?  

Secara terpisah, beberapa dimensi karakteristik pekerjaan telah 

diteliti kaitannya dengan dimensi culture. Misalnya, pekerja di India 

jika diberi otonomi yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki tingkat 

kepuasan yang rendah dibanding pekerja yang diarahkan dan dituntun. 

Hal tersebut disebabkan India merupakan negara yang jarak kekuasa-

annya tinggi dan kolektivisme (Robert, Probst, Martocchio, Drasgow, 

dan Lawler, 2000). Pada penelitian lain, pekerja Uni Emirat Arab, 

menganggap otonomi mengakibatkan mereka bekerja tanpa arah 

(Elanain, 2009). Di samping itu, dalam budaya kolektivisme, feedback 

kepada individu dapat merusak harmoni kelompok (Matsumoto, 2004).  
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Identifikasi Gap Penelitian 

Setelah melalui review yang sistematis terhadap berbagai pene-

litian terkait dan meringkas hasil-hasilnya, penulis mengidentifikasi 

gap penelitian sebagai berikut: 

 

Western Vs. Eastern  

JCM Hackman dan Oldham telah dikembangkan pada konteks 

western. Hackman dan Oldham (1974) melakukan pengujian awal 

model JCM dengan sampel 658 pegawai terhadap 65 jenis pekerjaan 

pada 7 organisasi bisnis. Pengujian selanjutnya melibatkan 6,930 

pegawai pada 876 jenis pekerjaan di 56 organisasi (Hackman dan 

Oldham, 1980). Kedua penelitian di atas dilakukan pada organisasi 

sektor publik, jasa, dan industri di Amerika Serikat.   

Dukungan empiris terhadap JCM datang dari penelitian-pene-

litian yang juga dilakukan pada konteks western. Champoux (1991) 

menguji JCM terhadap karyawan sebuah lembaga pemerintah di 

Amerika Serikat. Hasil penelitian itu menunjukkan dimensi-dimensi 

karakteristik pekerjaan secara positif memengaruhi critical 
psychological states sehingga memengaruhi outcomes. Demikian juga 

kajian Renn dan Vandenberg (1995) yang memberikan dukungan yang 

kuat untuk JCM yang memungkinkan dimensi inti pekerjaan memiliki 

efek langsung dan tidak langsung pada outcomes. Studi Pokorney, 

Gilmore, dan Beehr (1980) menguji JCM pada perusahaan asuransi 

besar dengan cabang yang terletak di Amerika Serikat dan Canada. 

Hasil penelitian menunjukkan dimensi karakteristik pekerjaan meme-

ngaruhi critical psychological states dan secara positif memengaruhi 

outcomes. Demikian juga penelitian John, Xie, dan Fang (1992) yang 

meneliti manajer tingkat satu dan manajer tingkat dua di sebuah 

perusahaan utilitas besar di Canada, juga menemukan hasil yang 

memvalidasi lima karakter pekerjaan seperti di dalam JCM.  

Seiring derasnya arus globalisasi, yang dapat memungkinkan 

terjadinya transfer praktik-praktik manajemen, perhatian telah 

mengemuka dan kajian-kajian pun dilakukan berkenaan dengan JCM 
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pada konteks non-western context. Penelitian yang dilakukan di 

negara-negara lain berkaitan dengan karakteristik pekerjaan telah 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan kajian yang dilakukan 

pada konteks western. Kajian Elanain (2009) di Uni Emirat Arab, 

menunjukkan hasil dimana dimensi task identity, task significance, dan 

autonomy tidak memengaruhi outcomes. Demikian pula penelitian 

yang dilakukan oleh Robert et al., (2000) yang dilakukan di India, di 

mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pekerja lebih rendah 

tingkat kepuasannya ketika pekerjaan mereka diberi otonomi diban-

dingkan dengan para pekerja yang bekerja dengan diarahkan dan 

dituntun. Penelitian Matsumoto (2004) yang dilakukan di Jepang 

menjelaskan bahwa pekerja Amerika Serikat yang bekerja pada 

perusahaan di Jepang komplain tentang tidak mendapatkan feedback 

dari manajer mereka.  

Matsumoto (2004) menjelaskan bahwa di Jepang, harmoni 

kelompok memiliki nilai yang tinggi. Implikasinya, memberikan 

feedback kepada individu dalam kelompok dan bisa merusak harmoni 

kelompok. Jika anggota kelompok diakui lebih baik dari anggota yang 

lain, maka harmoni kelompok berada dalam risiko, dan mungkin 

anggota tersebut tidak diterima lagi dalam kelompoknya karena 

dianggap tidak sama lagi dengan anggota yang lain. Hasil penelitian 

Ross (2005) yang dilakukan di Mauritius memberikan kesimpulan 

bahwa otonomi merupakan budaya western. Mereka memiliki motivasi 

kerja yang tinggi meskipun otonomi tidak dipandang sebagai dimensi 

pekerjaan, sehingga menyimpulkan bahwa job diagnostics survey  

(JDS) Hackman dan Oldham tidak sepenuhnya tepat di luar konteks 

western. Suman dan Srivastava (2009) menyusun dimensi karakteristik 

pekerjaan baru sesuai dengan konteks India. Beberapa penelitian lain di 

eastern  juga menunjukkan hasil yang tidak sepenuhnya memberikan 

dukungan kepada JCM (e.g. Gabr dan Mohamed, 2012; Matsumoto, 

2004; Indra, 2011; Sondari, 2008). 

Dalam model karakteristik pekerjaan, kebutuhan karyawan 

untuk berkembang (growth need strength selanjutnya disebut GNS) 

memegang peranan penting. Dikemukakan bahwa karyawan yang 
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tinggi dorongan untuk pertumbuhan dirinya cenderung mengalami 

keadaan psikologis (seperti experienced meaningfulness, experienced 
responsibility dan knowledge of work result) ketika pekerjaan mereka 

menumpuk dibandingkan dengan mereka yang rendah dorongan 

dirinya (Hackman dan Oldham, 1980). Di samping itu, mereka juga 

akan menanggapi keadaan-keadaan psikologis secara lebih positif 

dalam kaitannya dengan kepuasan kerja, motivasi, kinerja, dan kualitas 

kerja (Hackman dan Oldham, 1980).  

Namun setelah melakukan review, penulis memahami bahwa ada 

inkonsistensi GNS sebagai variabel moderator dalam JCM di berbagai 

penelitian. Misalnya, Fried dan Ferris (1987) mengidentifikasi bahwa 

GNS dalam berbagai hasil penelitian hanya memoderasi karakteristik 

pekerjaan dengan kinerja. Boonzaier et al. (2001) menilai bahwa GNS 

tidak memberikan peran yang kuat sebagai variabel moderator. Tiegs et 
al. (1992) berpendapat sebaiknya GNS dihapuskan dari JCM. Pendapat 

lainnya mengusulkan mereformulasi JCM (misalnya Graen, Scandura, 

dan  Graen, 1986; Morgeson dan Campion, 2003). Variabel GNS juga 

terus diperdebatkan dalam berbagai literatur lainnya (Humphrey,  

Nahrgang, dan Morgeson, 2008, Indra, 2010; Loher et al, 1985). 

Ditambahkan bahwa JCM tidak sepenuhnya berlaku di luar konteks  

western,  (e.g. Elanain 2009; Ross, 2005).  Oleh sebab itu, penelitian ini 

mencoba menjelaskan keterkaitan antara dimensi karakteristik pekerja-

an, critical psychological states, dan outcomes  dalam konteks eastern 
culture.  

JCM Hackman dan Oldham dibangun atas dasar pemahaman dan 

perhatian terhadap apa yang memotivasi karyawan bekerja. Misalnya, 

otonomi dan pemberdayaan dipandang sebagai dimensi yang dapat 

memotivasi sehingga jika pekerjaan diberi otonomi, maka akan 

meningkatkan sense of responsibility, control, dan meaningfulness 
karyawan. Namun, otonomi sejalan dengan nilai kultur individualisme. 

Model JCM cenderung melihat proses dan outcomes motivasi berasal 

dari sudut pandang individual, karena model JCM memandang 

karyawan adalah individualistik dan didorong oleh self interest. 
Masyarakat dari kultur yang berbeda kemungkinan akan termotivasi 
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oleh faktor yang berbeda (Hofstede, 2001). Karyawan di masyarakat 

eastern cenderung didorong semangat kolektivisme dan group interest. 
Karena itu penelitian berkonteks lintas budaya (e.g. Matsumoto, 2004) 

tidak dapat dipungkiri bahwasanya keserasian antara nilai kultur 

karyawan dan praktik manajemen, dalam hal ini JCM, adalah funda-

mental terhadap kesuksesan implementasi model manajemen tersebut. 

Timor Leste merupakan negara yang memiliki nilai budaya yang relatif 

sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN yaitu kolektivisme, 

high uncertainty avoidance dan jarak kekuasaan yang tinggi 

(Maisenbacher, 2007), sehingga tepat kiranya penulis memilih negara 

tersebut untuk menguji model JCM Hackman dan Oldham.  

Atas dasar pemahaman tersebut, maka penulis mencoba me-

merhitungkan konteks budaya dalam menjelaskan keterkaitan antara 

dimensi karakteristik pekerjaan dengan outcomes. Diharapkan, hasil 

penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana pekerja dengan culture 

berbeda dapat merasakan, memersepsikan, dan mengevaluasi ling-

kungan kerja mereka, yakni bagaimana pekerja memahami ruang 

lingkup pekerjaannya (task identity), arti penting pekerjaan mereka 

(task significance), bagaimana pekerjaan memengaruhi kemampuan 

mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya (skill variety), bagaimana 

penyampaian penilaian terhadap pekerjaan mereka (feedback), dan 

seberapa banyak kebebasan dan kontrol yang harus diberikan kepada 

mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya (autonomy). Konteks 

culture dipilih karena masih sangat sedikit penelitian yang dilakukan 

mengenai pengaruh culture terhadap JCM pada konteks non-western. 

 

Fenomena Transisi dan Human Resource Management 
(HRM) di Pemerintahan Timor Leste 

Penelitian ini bertolak dari Timor Leste sebagai sebuah negara 

berkarakter kultur berbeda dari konteks lahirnya JCM dan sedang 

berada dalam masa transisi. Timor Leste merupakan salah satu negara 

di Asia yang terletak di antara negara-negara Asia Tenggara dan 

Australia, dan sebelumnya adalah bagian dari Indonesia.  
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Timor Leste: Building A Nation 

Timor Leste merupakan negara berdaulat dan terletak di Asia 

Tenggara. Timor Leste telah dijajah oleh bangsa Portugis sejak abad 16 

dan dikenal dengan sebutan Portuguese Timor. Pada akhir tahun 1975, 

Timor Leste diinvasi oleh bangsa Indonesia dan kemudian didekla-

rasikan menjadi provinsi ke-27.  Setelah melepaskan diri dari Indonesia 

lewat proses jajak pendapat tahun 1999, Timor Leste memasuki tahap 

di mana hancurnya semua sistem administrasi dan pemerintahan serta  

penghilangan mekanisme manajemen publik yang ada waktu itu 

sehingga terjadi kevakuman secara institusional.  

Tantangan yang dihadapi Timor Leste saat itu adalah memba-

ngun sebuah bangsa mulai dari nol. Melalui resolusi no.1272 pada 

tanggal 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

Bangsa membentuk sebuah misi administrasi transisi dengan nama 

UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor), 

yaitu sebuah pemerintahan transisi untuk menjalankan roda admi-

nistrasi di Timor Letse.  

Tugas pertama UNTAET adalah mendirikan fondasi dasar 

administrasi pemerintahan. Untuk mencapai tujuan ini, UNTAET 

mendirikan East Timorese Transitional Administration (ETTA). Selama 

masa tiga tahun mandatnya, UNTAET didukung oleh lembaga-lembaga 

internasional seperti World Bank (WB) dan United Nation Develop-
ment Project (UNDP), membentuk instansi-instansi pemerintahan, 

lembaga peradilan, institusi militer, dan kepolisian. Secara resmi, misi 

ini berakhir pada Mei 2002, dengan fungsi pemerintahan yang telah 

terbentuk diserahkan kepada pemerintah Timor Leste. Tabel 1.1 

Berikut ini menunjukkan jumlah pegawai ETTA yang diserahkan 

kepada pemerintahan Timor Leste yang terpilih pada tahun 2002. 
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Tabel 1.1 
Daftar Pegawai ETTA saat diserahkan ke Pemerintah Timor Leste  

pada Tahun 2002 

No Level Jumlah Pegawai 

1 1 1,401 

2 2 559 

3 3 4,797 

4 4 2,400 

5 5 263 

6 6 107 

7 7 28 

Total Pegawai ETTA 9,555 

       Sumber: UNDP, 2004 

 

Human Resource Management dan Capacity Building di Pemerintahan 

Timor Leste 

Kurangnya kapasitas atau kemampuan staf adalah masalah utama 

yang dihadapi oleh ETTA sehingga dalam menjalankan fungsi 

manajemen administrasi publik, ETTA tetap memerlukan dukungan 

staf teknis asing dalam jumlah besar. Melalui konferensi donor 

internasional untuk Timor Leste yang diselenggarakan di Lisbon, 

Portugal dari tanggal 22-23 Juni 2000, UNDP ditunjuk sebagai agensi 

terdepan dalam menangani program capacity building di pemerintahan 

Timor Leste. Program yang kemudian diluncurkan oleh UNDP adalah 

Governance and Public Sector Management (GPSM). Program tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia 

di instansi-instansi pemerintahan Timor Leste sehingga mampu meng-

hasilkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik yang baik.  

HRM menjadi pusat perhatian dan pengembangan oleh WBG 

dan UNDP untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. 

WB dan UNDP menyelenggarakan berbagai program capacity building, 

di antaranya: building of key institutions, basic office administration 
skills, dan transfer of management skills. 

Berkenaan dengan HRM, analisis secara mendetail dilakukan 

oleh sebuah tim di bawah pengawasan National Planning and 
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Development Agency (NPDA) (UNDP, 2004: 2008). Hasil analisis 

NPDA mengidentifikasi beberapa masalah antara lain: 

1. Keseluruhan kerangka legal HRM untuk pelayanan publik 
belum ada; 

2. Proses perekrutan pegawai secara keseluruhan didominasi 
oleh international technical assistance. Standar deskripsi 
pekerjaan dan standar perekrutan belum ada; 

3. Mekanisme mobilitas dan promosi belum diperhatikan; 

4. Skala pembayaran gaji berdasarkan sistem posisi atau jabat-
an, sehingga tidak ada insentif bagi staf yang memiliki 
kinerja baik. Belum adanya prosedur transfer dan promosi 
jabatan; 

5. Kerangka metodologis untuk pelatihan kompetensi kerja 
yang dibutuhkan belum ada. Pelatihan yang koheren dan 
pengembangan kebijakan belum ada. 

 

Berdasarkan temuan tim NPDA, GPSM kemudian mengiden-

tifikasi lima area utama yang menjadi perhatian dalam programnya, 

antara lain: 

1. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 
senior dan middle management (termasuk manajemen 
eksekutif pada tingkat kabinet di pemerintahan); 

2. Memberi pelatihan dan mensupervisi pengembangan ke-
ahlian manajemen kepada pegawai; 

3. Memberikan pelatihan dan mensupervisi kemampuan 
manajemen perkantoran dan administrative; 

4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik itu 
institusi, sistem, maupun keahlian; 

5. Mengembangkan kemampuan pemerintahan dan admi-
nistrasi. 
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Berikut ini adalah rancangan HRM yang diinisiasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 

HRM yang Diinisiasi 

 

 
Capacity building telah diupayakan oleh pemerintah Timor Leste 

untuk meningkatkan kemampuan instansi pemerintahan, sehingga 

dapat memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dalam 

hal tersebut, WB dan UNDP telah mengambil peran yang sentral 

dalam capacity building untuk meningkatkan kualitas HRM. WB dan 

UNDP dalam hal ini memperkenalkan praktik-praktik manajemen 

yaitu peningkatan kemampuan individu dan instansi untuk mengiden-

tifikasi masalah, kebutuhan, isu, dan peluang, menganalisa lingkung-

annya, memformulasikan strategi dalam mengatasi masalah, isu, 

kebutuhan, dan memanfaatkan peluang yang relevan, merancang 

rencana-rencana aksi dan menggunakannya dengan efektif, mengim-

plementasi, memonitor, dan evaluasi aksi, (IEG, 2011).  
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Peran WBG dan UNDP tersebut masih berlangsung hingga 

sekarang, meskipun evaluasi independen terhadap program capacity 
building oleh World Bank Group selama kurun waktu tahun 2000-

2010 dinilai tidak memuaskan (IEG, 2011). Pertanyaannya, apakah dan 

bagaimana WB dan UNDP memerhatikan Culture dan konteks Timor 

Leste dalam memerkenalkan praktik-praktik manajemen sumber daya 

manusia tersebut? 

Dalam perjalanannya hingga saat ini, Timor Leste menghadapi 

tantangan yang serius (Dolven, Margesson, dan Vaughn, 2012). Isu 

mutu pelayanan pada instansi pemerintahan yang rendah dan kurang 

memuaskan serta efektivitas pemerintahan yang lemah (e.g. Archer, 

2007; Dolven, Margesson, dan Vaughn, 2012; Gorjae dan Monteiro, 

2009; Moniaga, 2008; The Asia Foundation, 2012; USAID, 2009) terus 

mendorong pemerintah Timor Leste untuk melakukan reformasi di 

segala bidang. Evaluasi independen oleh Independent Evaluation 
Group (IEG) tahun 2000-2010 menunjukkan program capacity building 

terhadap human resource pada berbagai instansi pemerintahan Timor 

Leste tidak memuaskan (IEG, 2011).  

WBG (World Bank Group) dan UNDP (United Nation Develop-
ment Project) memiliki peran sangat penting terhadap capacity 
building di instansi-instansi pemerintahan Timor Leste. WBG dan 

UNDP dalam hal ini memiliki tiga pilar dalam membangun institusi 

negara dan memperkuat instansi pemerintah. Salah satu pilarnya 

adalah reformasi pelayanan publik, yang mana fokus programnya 

adalah mendesain pekerjaan untuk peningkatan motivasi dan tanggung 

jawab pegawai yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan (IEG, 2011). Hal ini memungkinkan terjadinya difusi model 

human resource management dari sumber-sumber eksternal ke dalam 

instansi-instansi pemerintahan Timor Leste, termasuk model JCM. 

Evaluasi program WBG dan UNDP tahun 2000-2010 menunjukkan 

hasil yang masih jauh dari memuaskan (IEG, 2011). Kritik terhadap 

kualitas pelayanan publik tetap mengemuka (e.g. Margesson dan 

Vaughn, 2012; Gorjae dan Monteiro, 2009; Moniaga, 2008; The Asia 

Foundation, 2012). Hasil ini sangat mungkin terkait dengan kesen-
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jangan kultural antara desain pekerjaan dengan kebiasaan-kebiasaan 

kerja pekerja Timor Leste. 

Pertanyaannya, apakah dan bagaimana WBG dan UNDP memer-

hatikan Cultural context Timor Leste dalam memerkenalkan praktik-

praktik human resource manajemen tersebut? Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana efektivitas JCM 

sebagai sebuah model manajemen sumber daya manusia, dari barat, 

dalam konteks kultur Timor Leste. 

 

Persoalan, Tujuan, dan Manfaat Penelitian 

Persoalan Penelitian 

Dengan paparan di atas maka penelitian ini berusaha menjawab 

pertanyaan pokok dalam penelitian ini, yakni: “Apakah JCM dapat 

diterapkan pada konteks budaya yang berbeda” 

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai model karakteris-

tik pekerjaan, dalam hal ini hubungan antara demensi karakteristik 

pekerjaan, keadaan psikologis kritis, variabel pemoderasi, dan 
outcomes, menyatakan bahwa terdapat ketidakkonsistenan atas hasil 

temuan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Berikut dapat dirumuskan persoalan dalam penelitian ini dalam 

bentuk pertanyaan, yaitu: (1) Apakah dimensi karakteristik pekerjaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap critical psychological 
states?; (2) Apakah critical psychological states berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap outcomes?; (3) Apakah dimensi karakteristik 

pekerjaan berpengaruh terhadap critical psychological states apabila 

dimoderasi oleh GNS? ; (4) Apakah dimensi critical psychological states 
berpengaruh terhadap  outcomes apabila dimoderasi oleh GNS?   

 
Tujuan Penelitian 

Kerangka teoritis penelitian ini berdasarkan pada JCM Hackman 

dan Oldham (1980). Model ini mengemukakan bahwa work outcomes 
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yakni motivasi kerja internal yang tinggi, kinerja pekerjaan yang 

berkualitas tinggi, kepuasan tinggi atas pekerjaan, tingkat ketidak-

hadiran dan berpindah kerja, dihasilkan dari dimensi karakteristik 

pekerjaan. Penelitian ini mencoba memperluas JCM dengan mema-

sukkan Culture untuk lebih menjelaskan hubungan antara dimensi 

karakteristik pekerjaan dan work outcomes. Tujuan penelitian ini 

adalah: (1) menguji keterkaitan antara karakteristik pekerajan yakni 

(skill variety, task significance, task identity, autonomy, feedback) 

dengan motivasi kerja internal yang tinggi, kinerja pekerjaan yang 

berkualitas tinggi, kepuasan tinggi atas pekerjaan; (2) mengetahui 

bagaimana pegawai mengkonsepsikan model pekerjaan yang cocok di 

tempat kerja mereka. Konteks Culture dipergunakan untuk menje-

laskan tujuan tersebut diatas. 

 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat Teoritis: 

Memberikan kontribusi dalam bidang ilmu manajemen disiplin 

ilmu sumberdaya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat mem-

berikan sumbangan bagi pengembangan model karakteristik pekerjaan 

dalam konteks budaya yang berbeda, dan secara umum ilmu perilaku 

keorganisasian terutama dengan dasar sudut pandang perilaku keor-

ganisasian di Timor Leste khususnya, dan konteks Eastern pada 

umumnya. 

 Manfaat Praktis: 

Bagi instansi pemerintahan Timor Leste, penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk mengevaluasi dan menganalisis 

pekerjaan yang ada di instansi pemerintahan Timor Leste kaitannya 

dengan sikap dan perilaku kerja pegawai. Diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran guna mendukung kebijakan-kebijakan instansi 

pemerintahan khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, 

baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang sehingga 

dapat meningkatkan efektivitas dalam pelayanan publik kepada 

masyarakat Timor Leste.  




