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Bab ini akan mengangkat temuan-temuan empiris ke ranah 

dialog teoritis. Namun, sebelum melakukan pembahasan atas temuan-

temuan empiris, perlu disajikan kembali ringkasan temuan empiris itu. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengerangkakan pembahasan teoritis pada 

konteks empiris dalam penelitian ini. Berikut ringkasannya 

 

Ringkasan Temuan Empiris 

Penelitian ini menguji keberlakuan JCM pada konteks negara 

Timor Leste, dengan mengambil setting pada empat kementerian. Hasil 

pengujian statistik menunjukkan bahwa keterkaitan antar variabel 

dalam model tidak mendapat dukungan empiris. Secara parsial, skor 

yang menunjukkan derajad pemenuhan dimensi-dimensi karakteristik 

pekerjaan tidaklah tinggi, bahkan secara signifikan lebih rendah di-

banding norma nasional dan karenanya tidak menjadi sumber motivasi 

bagi pekerja dalam pemenuhan tugas-tugas pekerjaannya. Skor MPS 

yang diperoleh sangat rendah. 

Kondisi kandungan pekerjaan yang demikian secara logis 

berimplikasi pada rendahnya skor-skor critical psychological states, 
yang menunjukkan tingkat kebermaknaan sebuah pekerjaan bagi 

pekerjanya." Selanjutkan gambaran hasil experienced meaningfulness, 
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experienced responsibility, dan knowledge of work result. Hasil 

analisis regresi menunjukkan skill variety dan task identity tidak 

berpengaruh terhadap experienced meaningfulness dan autonomy 
tidak berpengaruh terhadap experienced responsibility. Demikian pula 

hasil pengukuran pada variabel-variabel output. Kondisi kandungan 

pekerjaan dan keadaan psikologis kritis seperti yang telah diuraikan di 

atas kemudian berdampak pada motivasi kerja, kepuasan pegawai 

dimana skor mean variabel-variabel outcomes yang rendah.  

Dengan hasil-hasil seperti itu, pengujian statistik untuk meng-

gambarkan bagaimana rancangan pekerjaan berimplikasi pada keber-

maknaan pekerjaan dan signifikansinya hasil kerja secara umum 

menunjukkan hasil uji regresi yang tidak diharapkan secara normatif. 

Pada hipotesis pertama yang menguji pengaruh dimensi-dimensi 

pekerjaan pada critical psychological states, tidak semua dimensi 

pekerjaan memengaruhi keadaan psikologis kritis. Pembuktian 

hipotesis hanya terjadi pada pengaruh task significance terhadap 

experienced meaningfulness dan pengaruh feedback pada knowledge 
of work result. Selebihnya hasil empiris tidak membuktikan hubungan 

kausal antara variabel-variabel karakteristik pekerjaan dengan keadaan 

psikologi kritis. Sebaliknya pada kelompok hipotesis kedua ditemukan 

bukti-bukti pengaruh yang cukup tentang bagaimana critical 
psychological states menjelaskan outcomes pekerjaan. Hanya hipotesis 

X2a3 (pengaruh experienced meaningfulness pada growth satisfaction) 

yang tidak terbukti. 

Hipotesis ketiga dan keempat menguji peran GNS sebagai 

variabel moderator dalam menjelaskan pengaruh dimensi pekerjaan 

terhadap critical psychological states, dan pengaruh critical 
psychological states terhadap outcomes. Hasil pengujian menunjukkan 

GNS tidak dapat berperan sebagai variabel pemoderasi dalam model 

JCM. Hasil ini sejalan dengan penelitian Earley dan Stubblebine (1989); 

Eylon dan Au (1999); Diener, Oishi dan Lucas (2003). 

Data indepth interview terhadap pegawai yang diperoleh untuk 

memberikan dukungan penjelasan terhadap data kuantitatif, diidentifi-

kasi beberapa aspek penting dari budaya kerja (work culture) pegawai. 
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Sejumlah ringkasan temuan penelitian antara lain: tugas yang ter-

struktur, image pegawai publik, kebiasaan, harus dikontrol, reward 

eksternal, menunggu pekerjaan, kepemimpinan dan pengambilan 

keputusan, konsep waktu, bekerja secara bersama-sama, feedback, 

relasi dengan atasan, kepraktisan, hukuman, tanggung jawab, sistem 

promosi, asal bapak senang, kehidupan sosial atasan-bawahan. 

 

Pembahasan 

Telah disajikan di atas ringkasan temuan empiris yang perlu 

diinterpretasi ke dalam ranah teoritis untuk menarik implikasi-

implikasi sebagai kontribusi penelitian ini ke dalam ranah teoritis 

tersebut. Pertanyaan pengantar pembahasan itu adalah, bagaimana 

hasil-hasil pengujian yang menunjukkan kurang bekerjanya JCM di 

konteks Timor Leste itu dijelaskan? Pembacaan terhadap data kualitatif 

hasil indepth interviews dan hasil menginteraksikan temuan-temuan 

kuantitatif dengan penjelasan-penjelasan kualitatif atasnya serta pere-

nungan atas konteks khas Timor Leste sebagai sebuah negara mendo-

rong dimunculkannya variabel budaya sebagai salah satu faktor 

penjelas penting dalam membaca hasil penelitian ini. 

Pada konteks masyarakat western, kehidupan kerja pegawai yang 

baik dipengaruhi oleh adanya otonomi dan kontrol pegawai atas 

pekerjaannya. Norma pekerjaan seperti ini banyak ditemukan di dalam 

berbagai literatur psikologi dan sosiologi kontemporer yang berasal dari 

western (misalnya Hackman dan Oldham, 1980; Loher et al, 1985). 

Namun, validitas terhadap asumsi ini masih diperdebatkan, 

karena asumsi tersebut dianggap mewakili orientasi individualistik. 

Misalnya, studi tentang agama Protestan meyakinkan Weber (1930) 

bahwa sistem etika Protestan mengajarkan masyarakat menjadi indi-

vidualis dan percaya tentang kebaikan dalam bekerja. Prinsip-prinsip di 

dalam kepercayaan Protestan, seperti „Tuhan membantu mereka yang 

dapat membantu dirinya sendiri‟, mendorong masyarakat menjadi 

individualis, menonjolkan keunikan kemampuan, dan mendambakan 

reward intrinsik. Nilai-nilai intrinsik (intrinsic value) mengedepankan 
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kebebasan dalam mengambil keputusan, tanggung jawab pekerjaan 

secara personal, pembuktian diri melalui pencapaian (achievement). 
Hal tersebut kemudian dalam konteks western dimasukkan ke dalam 

istilah-istilah motivasi intrinsik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegawai di Kementerian 

Timor Leste tidak termotivasi kepada karakteristik pekerjaan yang 

memungkinkan kebutuhan akan kepuasan dan motivasi kerja intrinsik 

seperti otonomi, kontrol atas pekerjaan, dan pencapaian pribadi. 

Berdasarkan hasil wawancara, pegawai lebih temotivasi pada faktor 

seperti gaji, kesempatan untuk bekerja bersama dengan pegawai lain, 

perhatian dan relasi dengan atasan. Perlu ditegaskan di sini bahwa para 

pegawai mempunyai berbagai macam kebutuhan yang tidak sama 

dengan pegawai di belahan bumi yang lainnya. Menonjolnya kebu-

tuhan individu tertentu di lingkungan masyarakat tertentu ditentukan 

oleh sosialisasi individu pada budaya tertentu di waktu lampau. 

Kelompok masyarakat yang berbeda memiliki pola kebutuhan yang 

berbeda, disebabkan oleh perbedaan cara hidup bermasyarakat dan 

latar belakang budaya. Hal tersebuat memengaruhi cara pandang 

mereka terhadap outcome intrinsik dan ekstrinsik. Kebutuhan spesifik 

misalnya growth need, autonomy mungkin penting bagi masyarakat 

tertentu, tapi tidak dengan masyarakat di tempat lain.  

Misalnya di USA dimana masyarakatnya meyakini konsep kebe-

basan individu (liberty and freedom). Para pegawai yang termasuk di 

dalam masyarakat ini akan merasa bahwa kehidupan kerjanya akan 

tidak berarti tanpa kebebasan dan kontrol individu. Namun, pada 

negara berkembang dan negara dengan budaya yang berbeda seperti 

Tomor Leste, tampaknya social dan economic security lebih penting 

daripada kebebasan dan kontrol individu di tempat kerja. Oleh sebab 

itu para pegawai pada masyarakat ini akan lebih mengutamakan 

memperoleh pekerjaan yang menjamin kedua security tersebut dan 

mungkin tidak begitu perduli terhadap kebebasan dan kontrol atas 

pekerjaan. Ketika ditanyakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang lebih 

disukai oleh pegawai, kebanyakan pegawai memilih pekerjaan dengan 

gaji yang relatif baik, pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk 
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bekerja dengan orang lain, senioritas dalam tanggung jawab, pekerjaan 

yang  mudah dan cepat diselesaikan, pekerjaan yang cenderung sudah 

diketahui cara atau metode pengerjaannya. 

Kehidupan bermasyarakat dan budaya di Timor Leste mencip-

takan etika berperilaku yang secara khusus relevan dalam konteks 

motivasi kerja. Kepercayaan animisme, agama, keluarga, hubungan, 

senioritas, dan kesetiaan merupakan nila-nilai kunci bagi kehidupan 

masyarakat Timor Leste. 

Fatalisme (animisme) merupakan salah satu di antaranya. Dalam 

aktivitas sehari-hari baik di tempat kerja maupun di luar lingkungan 

kerja, mereka memperlihatkan sikap yang pasif terhadap lingkungan. 

Mereka percaya bahwa nasib mengontrol diri mereka sehingga mereka 

menjadi tidak aman dan menunjukkan keinginan yang kuat untuk 

bergantung kepada orang lain untuk mengurangi perasaan tidak aman 

yang dimiliki. Sebagai individu, pegawai merasa lemah, di mana usaha 

atau tindakan merupakan sesuatu yang sia-sia. Kepercayaan ini mem-

buat mereka menjadi acuh tak acuh dan kurang perduli terhadap 

pekerjaan sehingga sebagai individu, mereka tidak berusaha keras 

untuk menghadapi tantangan dan unggul, melainkan puas dengan 

status quo dan biasa-biasa saja. Mereka menjadi korban „tell me what to 
do‟. Hal ini menyebabkan pegawai lebih memilih bekerja pada 

lingkungan kerja yang terstruktur dan formalisasi pedoman kerja.  

Etika kerja juga bersumber pada pertimbangan keluarga. Para 

pegawai meyakini bahwa bekerja itu penting untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup keluarga, memberikan kesejahteraan bagi orang 

tua, suami, isteri, dan anak-anak mereka. Bekerja untuk kepentingan 

pengembangan diri yang berkesinambungan, selalu mencari jalan 

untuk bertumbuh dan mencari kepuasan diri sendiri adalah sesuatu 

yang tidak begitu penting bagi pegawai.  

Praktik otoriter dalam keluarga turut menciptakan perasaan 

dependensi pegawai. Dalam hal ini, atasan cenderung sangat mengen-

dalikan bawahannya dengan menggunakan otoritas fomal atau aturan 

pengawasan. Kepatuhan tanpa syarat terhadap atasan adalah sebuah 

keutamaan dan merupakan hal yang baik, karena mereka sejak masa 
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kecil diajarkan tentang patuh sama orang yang lebih tua, mende-

ngarkan dan mengikuti instruksi pimpinan. Pemilihan terhadap pe-

kerjaan yang lebih terstruktur, hierarchical trust, rendahnya keinginan 

untuk mengambil resiko dan inovasi mengakibatkan pekerjaan yang 

memberikan autonomy yang tinggi tidak akan memberikan manfaat 

kepada pegawai. 

Dalam memandang waktu, masyarakat Timor Leste meyakini 

bahwa seberapa keras usaha anda, anda tidak akan mencapai apa yang 

anda inginkan (USAID, 2010). Keyakinan tersebut memunculkan 

budaya malas (baruk ten). Oleh sebab itu, keterlambatan dalam bekerja 

mudah ditolerir sebagai hal yang biasa, sehingga menyebabkan 

deadline, time target, ketetapan waktu sebagai hal yang tidak begitu 

penting. Sebagai staf, mereka bekerja karena merespon instruksi atasan. 

Ciri nilai budaya Timor Leste seperti patuh pada orang tua, 

konsep otoritas, hierarchical trust, merupakan ciri yang menggambar-

kan jarak kekuasaan yang tinggi (high power distance) dalam dimensi 

budaya Hofstede (1980). Selain itu, menurut Hofstede, negara-negara 

yang terkait sejarah dan bahasa Romawi (Portugis, Italia, Perancis, 

Spanyol) memiliki jarak kekuasaan dari sedang ke tinggi. Timor Leste 

juga memiliki keterkaitan sejarah yang cukup panjang dengan bangsa 

Portugis, dan mewarisi budaya high power distance. 

Ciri nilai budaya Timor Leste seperti keinginan untuk mengambil 

resiko dan inovasi yang rendah, mengandalkan formalisasi aturan, 

detail, menginginkan pekerjaan yang berulang, patuh pada pimpinan 

adalah merupakan ciri dari uncertainty avoidance yang tinggi menurut 

dimensi budaya Hofstede. Ditambahkan lagi, negara-negara yang 

beragama Ortodoks, Katolik Roma, dan terkait sejarah dan bahasa 

Romawi memiliki uncertainty avoidance yang tinggi. Timor Leste 

merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Katolik 

Roma dan memiliki keterkaitan sejarah yang cukup panjang dan bahasa 

dengan bangsa Portugis. Ciri nilai budaya Timor Leste seperti 

keinginan untuk bercampur-baur: bekerjasama itu membawa manfaat, 

berpartisipasi itu baik, kesulitan dan masalah lebih baik diselesaikan 

dalam grup, extended family sistem, menghindari menggunakan kata 
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“tidak”, budaya malu, perintah dan tugas berasal dari atasan atau 

organisasi, merupakan ciri collectivisme menurut dimensi budaya 

Hofstede.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya high power 
distance dan high uncertainty avoidance, menyebabkan skill variety, 
task identity dan autonomy tidak memotivasi pegawai karena pegawai 

cenderung memilih pekerjaan yang terstruktur dan berulang, karena 

mereka cenderung menghindari ketidakpastian dan ambiguitas dalam 

menjalankan tugasnya sehingga dibutuhkan formalisasi aturan dan 

pedoman kerja yang jelas. Untuk mengurangi ketidakpastian, pegawai 

yang takut akan ketidakpastian menginginkan kepastian bahwa 

tindakan dalam pekerjaannya sudah dilakukan dengan benar. Hal ini 

dapat dicapai dengan memberikan feedback yang sering dan mendetail. 

Di samping itu, seperti hasil penelitian Chua dan Iyengar (2006); Nauta, 

Liu, dan Li, (2010); O‟Connor dan Shimizu, (2002); penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa pada negara-negara dengan budaya individualis-

me, pegawai lebih mengingingkan autonomy dalam pekerjaannya 

dibandingkan dengan negara-negara yang bercirikan budaya kolek-

tivisme.  

Oleh karena itu, argumentasi JCM yang menyatakan bahwa 

kepuasan terhadap kebutuhan intrinsik pada pekerjaan akan memenga-

ruhi keterlibatan kerja dapat diperdebatkan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa argumentasi tersebut tidak sepenuhnya berlaku 

pada lingkungan yang berbeda. Keterlibatan kerja tidak sepenuhnya 

tergantung pada karakteristik pekerjaan  yang memiliki dimensi seperti 

skill variety, task identity dan autonomy.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegawai lebih menem-

patkan faktor gaji, promosi, relasi dengan rekan kerja dan atasan, dan 

keamanan kerja sebagai faktor yang lebih memotivasi daripada hal-hal 

yang mendukung pertumbuhan personal. Dalam analisis statistik, 

variabel-variabel dimensi pekerjaan, keadaan psikologis kritis, dan 

outcomes menunjukkan mean masing-masing yang lebih rendah dari 

norma nasional. Ditambahkan lagi, MPS juga menunjukkan skor yang 

sangat rendah sehingga hal ini menyebabkan GNS tidak menjadi 
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variabel pemoderasi dalam model JCM. Hasil analisis regresi juga 

menunjukkan variabel skill variety, task identity, dan autonomy tidak 

berpengaruh positif dan signifikan. 

Budaya kerja pegawai seperti yang telah diuraikan di atas 

memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mendesain pekerjaan 

dalam konteks Timor Leste, dalam hal bagaimana pegawai menyele-

saikan pekerjaannya (task identity), pentingnya pekerjaan (task 
significant), bagaimana pekerjaan memengaruhi kemampuan untuk 

menyelesaikan tugas (skill variety), bagaimana menyampaikan perkem-

bangan pekerjaan pegawai (feedback) dan seberapa besar kebebasan 

dan kontrol yang diberikan kepada pegawai untuk menyelesaikan 

pekerjaan (autonomy).  

Temuan dari kajian ini memberikan penjelasan bahwa budaya 

menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam mendesain peker-

jaan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan dimensi-dimensi nilai 

dan keyakinan masyarakat akan dapat menghasilkan desain karakteris-

tik pekerjaan yang serasi terhadap budaya masyarakat Timor Leste. 

Ketika pendekatan yang digunakan jelas dan karakteristik pekerjaan 

telah ditentukan, hasilnya akan menjadi semacam cetak biru 

(blueprint) dalam konteks Timor Leste.  

Hadirnya lembaga-lembaga internasional di Timor Leste pasca 

kemerdekaan dan meningkatnya perhatian terhadap pengelolaan 

sumberdaya manusia di institusi-institusi sektor publik menyebabkan 

pengadopsian praktik dan teknik manajemen sumberdaya manusia 

melalui berbagai program capacity building. Pengembangan praktik 

dan teknik manajemen sumberdaya manusia tersebut ditujukan untuk 

meningkatkan motivasi kerja pegawai terutama desain pekerjaan,  

manajemen kinerja, sistem penghargaan, supervisi. Pada akhirnya, 

upaya tersebut diharapkan untuk memungkinkan institusi meningkat-

kan keefektifan kerja pegawai guna mempertajam kemampuan dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat Timor 

Leste.  

Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang dilakukan ternyata 

harapan itu belum terwujud. Ini merupakan permasalahan serius dalam 
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praktik manajemen di sektor publik Timor Leste yang perlu mendapat 

perhatian. Transfer teknik dan praktik manajemen sumberdaya 

manusia yang didasarkan pada pemikiran dan sistem nilai dari negara 

maju tanpa adanya penyesuaian-penyesuaian ternyata tidak sepenuh-

nya sukses diterapkan di Timor Leste. Kegagalan bukan disebabkan 

oleh ketidaklayakan model, melainkan disebabkan ketidakkritisan 

dalam mengadopsi teknik manajemen tersebut dengan mengabaikan 

kecocokannya dengan budaya kerja masyarakat Timor Leste. Perlu 

dipahami bahwa sektor publik di Timor Leste tetap memerlukan teknik 

dan praktik manajemen sumberdaya manusia yang efisien tetapi harus 

memperhatikan konteks norma, keyakinan, dan nilai dari budaya 

Timor Leste. 

Berdasarkan hasil analisis statistik didukung oleh wawancara 

dengan informan penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak 

semua variabel dalam penelitian mengkonfirmasi model JCM. Misalnya 

variabel skill variety, task identity, autonomy, dan GNS. Di dalam 

penelitian ini juga ditemukan adanya keterkaitan pengaruh antara 

tugas yang terstruktur dengan experienced responsibility, di samping 

gaji dan promosi yang dapat memengaruhi outcomes pegawai di Timor 

Leste. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi temuan-temuan sebelum-

nya, khususnya konteks eastern yang menunjukkan bahwa modifikasi 

terhadap model JCM perlu dilakukan agar lebih meningkatkan motivasi 

dan kepuasan kerja pegawai (misal: Robert et al., 2000; Matsumoto, 

2004; Elanain, 2009; Suman dan Srivastava, 2009). 

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil temuan di dalam penelitian ini 

dibangun sebuah model karakteristik pekerjaan yang sesuai dengan 

konteks Timor Leste, seperti yang dapat dilihat pada gambar 5.1. 
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Gambar 5.1 
Model JCM Konteks Timor Leste 
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