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JCM dalam Konteks Kultural 

Masyarakat Timor Leste 
 

 
Telah dilakukan pencarian (secara terus-menerus) untuk mene-

mukan cara agar membuat pekerjaan bermakna bagi pagawai sehingga 

mereka akan termotivasi untuk melakukan usaha yang terbaik dan 

mencapai tingkat kepuasan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. 

Teori-teori perilaku organisasi pun telah dikembangkan sejak awal 

abad yang lalu dan secara konstan terus diperbaharui. Teori-teori 

tersebut dimulai dari pendekatan ilmiah (scientific approach) yang 

mana memecah pekerjaan ke dalam komponen-konponen tugas yang 

kecil dan memandang pegawai sebagai sebuah mesin. Berikutnya 

muncul pendekatan human relation yang mulai memerhatikan faktor 

manusia yang melaksanakan pekerjaan dan pekerjaan itu sendiri. 

Kemudian pendekatan ilmu keperilakuan (behavioral science 
approach) berusaha menciptakan pekerjaan yang membuat karyawan 

merasakan arti penting tugas sehingga mendorong karyawan untuk 

mau bekerja dengan ide-ide tentang job enrichment dan job 
enlargement. JCM telah menjadi sebuah model yang sentral  dalam hal 

disain pekerjaan, meskipun banyak menerima kritikan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menguji model JCM pada konteks kultural yang 

berbeda, khususnya di Timor Leste.  
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Penelitian ini didisain dengan metode kuantitatif didukung 

dengan data kualitatif, yaitu hasil wawancara untuk mengevaluasi 

model karakteristik pekerjaan pada konteks Timor Leste. Data kuanti-

tatif dikumpulkan lewat kuesioner terhadap 115 responden dari empat 

kementerian, diikuti dengan pengumpulan data kualitatif berupa data 

primer yaitu wawancara  mendalam terhadap pegawai, para direktur 

sumber daya manusia di keempat kementerian, staf UNDP dan data 

sekunder berupa pengumpulan dokum-dokumen lainnya.  

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan analisis uji t, dan uji 

regresi dan penginterpretasian data kualitatif dengan bahasa peneliti 

terhadap data primer (wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV dan V serta meng-

acu pada persoalan dan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: (1) Dimensi-dimensi inti pekerjaan yaitu task 
significance dan feedback berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel-variabel critical psychological states, sedangkan skill variety, 
task identity, dan autonomy tidak memiliki pengaruh; (2) Variabel-

variabel critical psychological states yaitu experienced meaningfulness, 
experienced responsibility dan knowledge of work result berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel-variabel outcomes; (3) GNS 

tidak terbukti memoderasi keterkaitan antara dimensi-dimensi inti 

pekerjaan dengan critical psychological states di dalam model JCM;   
(4) GNS juga tidak terbukti memoderasi keterkaitan antara critical 
psychological states dengan variabel-variabel outcomes di dalam model 

JCM. 

 

Pernyataan 

Perhatian penelitian atas isu-isu cross-cultural tentang transfer 

pengetahuan dan keahlian manajemen sejauh ini serta perdebatan dan 

kritikan terhadap teknik-teknik manajemen khususnya yang berasal 

dari western adalah benar adanya. Di mana, teknik manajemen yang 

sukses diterapkan di negara asal tidak menjamin kesuksesan yang 

serupa apabila ditransfer ke negara lain karena konteks budaya yang 

berbeda. 
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Dalam hal ini, para pegawai pada budaya yang berbeda memiliki 

standar dan norma yang mereka peroleh dari lingkungan sosial yang 

dibentuk oleh nilai budayanya. Standar dan norma tersebut dimiliki 

bersama oleh semua anggota masyarakat yang memiliki budaya yang 

sama. Oleh sebab itu, praktik-praktik motivasi yang memiliki arti 

positif pada budaya masyarakat tertentu mungkin tidak memiliki efek 

yang sama pada motivasi pegawai dalam budaya lain.  

 

Rekomendasi 

Oleh sebab itu, lembaga-lembaga internasional yang hadir di 

Timor Leste, maupun pemerintah Timor Leste sendiri hendaknya 

mendesain pekerjaan dengan memperhatikan budaya kerja pegawai. 

Model manajemen yang ditransfer dari negara lain terutama negara 

barat harusnya diseleksi dan dipilih dengan cermat dan hati-hati, 

kemudian didesain ulang dan dikembangkan untuk memenuhi kebu-

tuhan spesifik Timor Leste daripada mengadopsi secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang berbeda tentang bagaimana 

pegawai menyelesaikan pekerjaannya, pentingnya pekerjaan, bagai-

mana pekerjaan mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan 

tugas, bagaimana menyampaikan perkembangan pekerjaan pegawai 

dan seberapa besar kebebasan dan kontrol yang diberikan kepada 

pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan, akan dapat memberikan 

sudut pandang yang lebih komprehensif dalam mengoptimalkan 

produktivitas kerja pegawai sektor publik Timor Leste. 

 

Implikasi 

Implikasi terhadap Penelitian Cross-Cultural 

Kegiatan ekonomi meningkat sejak era globalisasi digulirkan, 

memungkinkan setiap orang dari wilayah atau negara tertentu bertemu 

dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara baik secara 

langsung maupun virtual. Penelitian ini menunjukkan bagaimana 

pengetahuan tentang cross-cultural memerhitungkan pengaruh budaya 
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pada berbagai aspek pekerjaan. Bagaimana budaya bisa digunakan 

sebagai variabel untuk menjelaskan dan memrediksi perilaku pegawai 

dalam situasi kerja tertentu.  

Dalam penelitian ini, faktor budaya dipergunakan untuk menje-

laskan makna (kuat dan lemahnya) keterkaitan antar variabel dalam 

model JCM. Oleh sebab itu, faktor budaya diajukan sebagai salah satu 

variabel yang menentukan dan dapat diperlakukan sebagai variabel 

moderator dalam model JCM. Ditambahkan lagi, kesuksesan atau 

kegagalan teknik-teknik manajemen seperti JCM diadaptasi dan 

diaplikasikan pada konteks yang berbeda dapat dijelaskan oleh faktor 

sosial budaya.  

Implikasi terhadap Teori Manajemen 

Gagasan bahwa penghargaan intrinsik lebih penting daripada 

penghargaan ekstrinsik dalam menghasilkan motivasi kerja internal 

dan kepuasan kerja telah tertanam dalam hampir setiap konsep manaje-

men modern. Namun demikian, penelitian ini telah menunjukkan 

bahwa hubungan antara karakteristik pekerjaan intrinsik dengan 

motivasi dan kepuasan kerja tidak selalu lebih kuat dari hubungan 

antara karakteristik pekerjaan, penghargaan ekstrinsik, dan kepuasan 

kerja. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan 

intrinsik tidak sepenuhnya tepat di konteks eastern, karakteristik 

pekerjaan ekstrinsik memiliki keterkaitan yang kuat dan positif 

terhadap motivasi dan kepuasan kerja. 

 

Keterbatasan dan Penelitian Lebih Lanjut 

Ada beberapa implikasi dalam temuan penelitian ini untuk 

mendorong penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menemukan bahwa 

JCM tidak sepenuhnya aplikatif pada konteks kultural yang berbeda, 

khususnya Timor Leste. Berdasarkan itu, penelitian lebih lanjut disa-

rankan untuk: (1) Melakukan pengujian lebih lanjut mengenai faktor 

budaya sebagai variabel moderator dalam model JCM; (2) Sampel 

dalam penelitian ini merupakan pegawai yang relatif memiliki usia 

yang masih sangat muda dan memiliki pengalaman kerja yang terbatas, 
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oleh karena itu sampel ini dinilai tidak representatif untuk seluruh 

pegawai Timor Leste. Penelitian yang akan datang memperhatikan usia 

responden; (3) Melakukan pengujian terhadap lingkungan kerja yang 

terstruktur dibandingkan dengan lingkungan kerja yang tidak 

terstruktur dalam memprediksi experienced meaningfulness; (4) Pene-

litian ini dilakukan pada setting sektor publik sehingga memiliki 

keterbatasan generalisasi. Oleh sebab itu, disarankan untuk menguji 

lebih lanjut model JCM pada setting sektor privat untuk mengevaluasi 

temuan yang sudah ada dalam penelitian ini; (5) Meskipun kultur suatu 

masyarakat itu cenderung kokoh (Hofstede, 1980), namun kuatnya 

kultur disebabkan oleh proses sosialisasi. Oleh sebab itu, disarankan 

untuk menguji model JCM pada perusahaan-perusahaan MNC untuk 

melihat apakah ketika indi-vidu memilih untuk bekerja pada sebuah 

perusahaan MNC yang nilai-nilai budayanya berbeda dari nilai-nilai 

budaya nasional individu tersebut, melalui proses sosialisasi dari waktu 

ke waktu akankah nilai-nilai individu berubah menjadi lebih selaras 

dengan perusahaan MNC tersebut; (6) Peneliti lebih lanjut perlu 

memperhatikan masalah-masalah praktis yang mungkin timbul selama 

tahap adaptasi dan aplikasi JCM, dan bagaimana menilai keefektifan 

dan pengukuran kinerja setelah proses aplikasi JCM. 

Walaupun dengan keterbatasan dan kelemahan-kelemahan yang 

telah disebutkan dalam penelitian ini, peneliti percaya bahwa pene-

litian ini dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai 

budaya kerja dan desain pekerjaan pada konteks budaya yang berbeda, 

khususnya di Timor Leste. 




