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ABSTRACT
Thispaper descibes the implementationof Law Information and DocumentationSystemon GovernmentofYogtakarta
Special Territory base on the Man Power Capability (Xl) technology (X2), organization climate (X3), commitments of
group member (X4) and leadership style (X5). The results show thqt man power capability (Xl) does not influence
significantly to effectiveness,while technologt (X2), organization climate (X3), commitmentsof group member (X4) and
leadership style (X5) have influence on ffictiveness significantly although in the range of low to middle value.
Leadership style (X5) of the leader in the Documentation and Information Network System (DINS) unit through
analysis by using product moment and multiple linier regressionprove thqt it has a great influence on effectivenessso
whether the Documentation and Information Network System(DINS) on Government of Yogtaknrta Special Tbrritory is
effective or not dependson leadership style of the leader.
Keywords: Effectiveness,Law-DINS, DfY
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ABSTRAK
Tulisan ini memaparkan hasil penelitian tentang efektivitas Sistem Jaringan Dokumentssi dan Informasi Hukum
(SJDD di Daerah Istimewa Yogtakarta (DIY) dilihat dari factor kemampuan sumber daya manusia, tehtologi, iklim
organkasi, kamitmen anggota jaringan dan gaya kepemimpinan.
Hasil penelitian menunjukknn bahwa kemampuan SDM tidqk begitu berpengaruh terhadap efehivitas jaringan
dibandingkan dengan factor yang lain. Disamping itu ditunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh
terbesar pada efektivilas Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDD
Kata Kunci: Efe}tivitas, HukunFSJDI, DIY
*). PustakawanFakultasHukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
**). StafPengajarFakultasIlmu Sosialdan Ilmu Politik, UniversitasGadjahMada,Yogyakarta

PET.{DAIIT]LUA}I

pelaku bisnis dan masyarakat umum). Produk itu berbentuk

Dalam masyarakat global di abad 21, informasi

UUD, TAP MPR, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti

merupakan kebutuhan, komoditas, dan kekuatan. Dikatakan

Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan

demikian karena informasi menjadi sesuatuyang dibutuhkan

Presiden, Keputusan Menteri, sampai Peraturan Daerah.

banyak orang, menjadi investasi yang layakdibisniskan. Oleh

Semuajenis peraturanperundang-rurdanganini menLjadibahan

karena itu bagi mereka yang memiliki informasi, merekalah

baku informasi hukum yang perannya penting dan strategis

yang memiliki kekuatan dan kekuasaan.

di negarahukum seperti di Indonesia.

Produk hukum dari badan-badan pemerintah tingkat

Penjelasan UUD 1945 mengatakan bahwa sistem

pusat dan daerahmerupakan salah satuinformasi yang sangat

pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas hukum/

diperlukan semuaorang (birokrat, praktisi, akademisi,peneliti,

rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka/
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mqchtsstqaLHal ini berarti bahwa hukum merhpunyaiperan

diketemukan. Fungsi informasi hukum dalam penataan

sentral dan strategissebagaipengarahdan pengayom dalam

lembaga hukum antara lain; unhrk penegakan, pelayanan,

menjalankan kehidupan bernegara, berbangsa, dan

bantuan hukurq sebagaipedoman dan dasarpenyidikaq serta

bermasyarakat.Hukum positif menjadi dasar dalam sdgala

utuk penuntutan dan pengambilan keputusan.

kehidupan, sehingga tidak semata-mata berdasarkan
kekuasaan belaka. Hukum positif /iuscontitutum adalah
hukum yang sedang berlaku, identik dengan peraturan
perundang-undangan"

Apabila informasi hukum sulit ditelusur dan dialses
dibiarkan terus, dampaknya dapat mengganggu proses
ketaatan pada hukunr, penegakan supr6masi hukum dan
budaya hukum di Indonesia.

Peratwan perundanganyang menjadi nafas dari negara
hukum, mempunyai konsekuensi bahwa semua aspek
kehidupan diatur dalam peraturan perundangan. Sebab
hakekat dari hukum itu sendiri adalah mengatur,
mengusahakanketertiban, dan mernbatasi subjek hukum.
Tegaknya peraturan oleh aparat penegak hukum menjadi
indikasi adanyasupremasihukum Keadaanini dapatterwujud
apabila informasi hukum tersedia dan mudah diakses dengan
cepat,tepatl akurat, mudah, dan murah. Informasi hukumjuga
penting, mengrngat adanya fiksi/persangkaan hukurn, yaitu
setiap orang dianggap telah mengetahui adanya peraturan/
undang-undangliedereen wordt geacht de wet te kennen,
nemo ius ignorare consetur yang artinya ketidaktahuan
terhadap undang-undang tidak merupakan alasan pemaaf/
ignorantia legis excusat neminem. Kenyataannya tidak
semua orang mengetahui peraturan perundangan yang sudah
dan sedang diberlakukan, obyek yang diatur, kapan
berlakunya, sudah dicabut/diganti nomor dan tahun

Bulti bila informasi hukum sulit diakses dan ditelusur
adalahpenelitian yang pernah dilakukanpada tahun 1980 di
Eropa. Ternyata lebih kurang 30 persen dari waktu kerj a para
ahli hukum digunakan untuk mencari informasi hukum tertulis
yang relevarl dan ini merupakanjenis peke{aan yang intensif
dan berarti mahal (Jan Smits, 199 I : 1I 1). Kemudian penelitian
yang dilakukan oleh Bappenas dan Bank Dwria pada tahun
1996, dikatakan bahwa kemarrpuan lembaga-lembagahukum
pemerintahdalamhal dokumentasidan informasi hukum masih
lemah dalammemberikan aksesinformasi kepadamasyarakat
(Law Reporr4 1997:90-91 dalam Mardjono Reksodiputro,
2000:4). Sedangmenurut Gregory Churchill (1989:5) dalam
melalnrkan penelusuran literatur hukum di Indonesia akan
langsung berhadapan dengan kenyataan bahwa sarana yang
tersedia belum sepenuhnyamendukung usaha penelusuran.
Sarana seperti perpustakaan dan pusat dokumentasi masih
dalam pengembangandan masih menghadapibanyak masalah
dan tantangan.

penggantinya. Hal ini dapat terjadi karena informasi hukum
Suatu realita bahwa perpustakaan dan pusat

temyata sulit ditelusur, diakses, dan mahal.

dokumentasi hukum yang masih menghadapi masalah dan
Dampak dari kondisi ini adalah sering terjadi
pembatalan hansaksi dan profit margin yang lebih tinggi dari
pada apa yang sebenarnyaunhrk mengimbangi resiko yang
disebabkan oleh ketidak pastian hukum. Bisa juga terjadi
tumpang tindih dan pertentanganantaraperaturanyang satu
denganperahran lainnya Hal ini bisa terjadi karena informasi
hukum yang menjadi acuan kurang lengkap atau tidak

tantangan menjadi kendala tersendiri bagi penyebarluasan
dan pelayanan informasi hukum. Unhrk itu ditempuh upaya
agar dapat memperlancar akses dan penelusuran informasi
hukum maka dibentuk Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi (SIDD Hukum di Indonesia sejak tahun 1974.
Walaupun dalam GBHN I 993 dan 1999telah ditekankanperlu
adaperpustakaanhukumyang lengkap dan SJDI Hukumyang
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bahwa ukuran efektivitas berdasarkan prestasi dan

Kondisi pelayanandan aksesinformasi hukum tersebut
, apabila tidak segera ditanggulangi, dikhawarirkan dapat
mematahkan semangat para pemakai jasa informasi hukum

produklivitas. SedangkanThorndike (19 49) cit Steer( I 9 85)
kriteria efektivitas adalah produktivitas, laba bersih,
penyelesaianmisi, pertumbuhan, dan stabilitas organisasi.

(1973) cit Steer(1985)mengukurefektivitasdengan
baik untuk penelitian, pendidikan, bisnis, penyelengaraan Carpbell
pemerintahan, dan penegakan hukum. Kondisi tersebut 19 variabel, namun yang paling menonjol adalah keseluruhan
prestasi, produktivitas, kepuasankerja pegawai, laba, dan
sekaligusjuga mengindikasikanbahwa pelaksanaanSistem
keluaran karyawan dengan variabel peramal misalnya gaya
JaringanDokumentasi& Informasi Hukumdi biro-biro hukum
pemerintaharl lembagaperadilan, dan lembagapemerintahan kepemirrpinan. Gergopoulosdan Tannenbaum( 1957) cit Steer
non departemenbelum optimal. Akibat dari kondisi ini secara
langsung menjadi kendala utama untuk penyebaraninformasi
hukum secaracepat, tepat, akurat,dan transparan.
Berdasarkankondisi sepertiitulah, peneliti terdorong
rurtuk melakukan kajian mengenai efefr$ivitasSistem Jaringan
Dokumentasi dan InformasilSJDl Hukum di Daerah Istimewa
Yogyakarta, denganpertimbangan SJDI Hukum di DIY sudah
dibentuk sejaktahun 1979.Namun demikian, apabiladitinjau

( I 985) meninjau efekfivitasdari segipencapaiantujuan suatu
organisasi.
Richard M Steer(1985:8-11)menyebutkanvariabel
pokok yang berpengaruh terhadap efektivitas adalah: l).
karakteristik organisasi; 2). Karakteristik lingkungan; 3).
Karakteristik pekerja;4). Kebijakan dan praktek manajemen.
Keenpabrya berinteraksi satu samalain dan secaraserempak
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.

dari pemakainya berdasarkan data 1999 s/d 2002 (al$k

Disarrping itu keerrpat variabel ini memainkanperan penting

Februari) baru berjumlah 4.735 orang dengankoleksi yang

dalam memperlancar terciptanya lingkungan kerja yang

dipinjam ada6.823judul. Jumlahpemakaiini bila dibandingkan

berorientasi pada prestasi.

denganjurnlah pendudukDIY yangberjumlah3.327.954 jiwa

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur organisasi

(BPS Dry 2001), temyatamasihsangatsedikit (0,14 Yo)yang

dan teknologi. Struktur sebagai susunan sumber daya

memanfaatkankegiatan SJDI Hukurrr

manusia merupakancara yang unikdari organisasi menyusun

Berdasarkan pernaparan dan latar belakang tersebut,
maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi kajian dalam
hrlisan ini yaitu faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap
efektivitas SJDI Hukum di DIY ?. Dan bagaimana hubungan
pengaruh antar faktor-faktor tersebut dengan efektivitas ?.

orang-orangnyauntuk menyelesaikanpekerjaan. Sedangkan
teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk
mengubahmasukanmentahmenjadi keluaranj adi, baik berupa
variasi dalamproses, bahan, dan pengetahuan.
Karakteristik lingkungan meliputi lingkungan intern

Parameterefektivitas yang digunakan dalam penelitian antara

dan ekstern yang saling berhubungan. Lingkungan eksteren

peneliti satudenganlainnya ternyataberbeda-beda.Menurut

adalah semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas

Richard M. Steer (1985:5) menilai efektivitas organisasi organisasi dan dapat menpengaruhi keputusan serta tindakan
sebagai ukuran seberapajauh sebuah organisasi berhasil

di dalam oiganisasi yang dapat mempengaruhi derajad

mencapaitujuan yang layak dicapai secaraoptimal. Seperti

kestabilan,derajatkomplelsitas, dan ketidakpastian.Sedang

dikemukakanpeneliti terdahulu(Kabe| 1975, cit. Steer,I 985),

lingkungan intern yang lebih dikenal denganiklim organisasi

Berkala Ilmu Perpustakaandan Informasi - Volume 1. Nomor. 1, 2003
@

meliputi atribut lingkungan kerja (pekerja sentris, orientasi

Hukum) termasuk organisasi yang menyediakan jasa

pada prestasi, sikap, dan prestasi).

(informasi hukum), selqjnggavariabel kemarrpuan berlaba dan

Karakteristik pekerja, dimana pekerja yang berlainan
mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan, dan kemampuan

pencarian sumber daya tidak memberi pengaruh yang
signifikan.

yang berbeda-beda.Variasi sifat manusia yang berbeda ini

Sedang variabel bebas (X) ditetapkan kemampuan

menyebabkanperilaku orang berbedasatudenganyang lain,

SDM (X1), teknologi (X2), iklim organisasi(X3), komitmen

meskipun mereka ditempatkan di lingkungan kerja yang sama.

anggota/kelompok (X4), dan gaya kepemimpinan (X5).

Perbedaan-perbedaan
individu ini juga dapatmempengaruhi Hubungan pengaruh antata variabel terikat dan bebas
langsungterhadapketerikatan dan prestasikerja individu.
Kebijakan dan praktek manajemen,yaitu variasi gaya,
kebij akandan praktek kepemirrpinan dapatmerrperlancar atau
merintangi pencapaiantujuan organisasiyang akan dicapai.
Kebijakan dan praktek manajemen ini meliputi penyusunan

dinyatakan dalam hipotesis ke{a yang dirumuskan sebagai
berikut:"Terdapat hubrurgan signifrkan antara kemampuan
SDM, teknologi, iklim organisasi,komitnen anggota&elorrpok
dan gaya kepemimpinan terhadap efektivitas".

METODE PENELITIAN

tujuan strategis,pencariandan pemanfaatan sumber daya,
menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi,
kepemimpinan dan pengambilan keputusan, inovasi, dan

Jenis penelitian ini termasuk deskriptif dengan
menggunakanmetode survei, yaitu menjelaskan hubungan
antar variabel melalui pengujian hipotesis. Populasinya adalah

adaptasi organisasi.

unit SJDI Hukum di DIY yang berjurnlah 24 unit. Berhubung
Gibson ( 1966:33)mengatakanbahwaefektivitasdapatdiukur
dari kejelasantujuan yang hendakdicapai, kejelasanstrategi
pencapaiantujuan, prosesanalisisdan perumusankebijakan
yang mantap, perencanaauyang matang, penyusrmanprogram yang tepat, tersedianya saranadan prasarana,sistem
pengawasan,dan pengendalianyang bersifat mendidik.

pertimbangan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki, maka
subjek penelitian dibatasi dengan mengambil sampel yang
be{urrilah 5 unit SJDI Hukum. Penetapansampelberdasarkan
metode non random dalam kategori sarnpling bertujuan/
porpose sampling karena subjek penelitian bukan
berdasarkan atasstrata random atau daerah,tetapi didasarkan

Menwut Sulistyo-Basuki(1992) parameterefektivitas

atasadanyatujuan tertentu yaitu pada instansi-instansiyang

dalam sistem simpan dan temu balik informasi adalah rasio

secaranyata telah aktif melaksanakankegiatanSJDI Hukum.

perolehan/recall dan rasio ketepatan /precisior. Rasio

Respondennyapegawai di unit SJDI Hukurn, namun yang

perolehan adalahperbandingandokumen ditemukan dengan

dianalisis adalah organisaninya.

junlah total dokumen relevan dalam sistem. Sedang rasio
ketepatan adalah perbandingan antara dokumen relevan
denganjumlah dokumen yang ditemukan dalam penelusuran.

Metode

pengumpulan

data

yaitu

dengan

menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi.
InstrDmenpengumpul datanya dengan skala Likert, pedoman

Dalam penelitian ini efektivitas sebagaivariabel terikat

wawancara, dan pedoman dokumentasi. Sumber data berasal

(Y) menggunakanparameterproduktivitas, fleksibilitas, dan

dari surnberprimer dan sekunder.Dalam penelitian ini juga

kepuasan kerja. Alasannya karena obyek penelitian (SJDI

dipakai metode pengukuran instrumen denganuji validitas

Berkala Ilmu Perpustakaandan Informasi - Volumel. Nomor 1., 2003 @

Efektivitas SistemJaringan Dokumentasi... / Sri Rumani, dkk

dan reliabilitas. Uji validitas denganrrr.ngg*utun korelasi

berjumlah 5 orang (11,90 %). Sedang bila dilihat dari

Product Moment, sedang uji reliabilitas dengan rumus

golongannya maka didominasi golongan II yang berjurnlah

Cronbach Alpha (p). Program yang dipakai unhrk aqalisis

24 orang(57,14%), golonganlll ada l7 orcng(40,48%), dan

data adalah SPSSfor Windows versi 6.

golongan I hanya ada 1 orang (2,38%).

HASIL

DAN PEMBAHASAN

Berdasarkanhasil penelitian ternyatatingkat efektivitas

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari s/d
Febnrari 2002 denganmemberikanangketsebanyak42 bendel,
dan yang kembaliada42 bendel, berarti angket ini mendapat
respon sebesarI 00 % . Dari jwnlah respondentersebutapabila

SJDIHukumdiDlYsebesar4,22yangditnterpretasikanefeffi
walaupun belum sempurna (sangat efektif). Hal ini
dikarenakan variabel-variabel bebas dalam penelitian
(kemampuan SDM, teknologi, iklim organisasi, komitrnen

anggota/kelompok, dan gaya kepemimpinan) ternyata
ditinjau dari jenis kelaminnya, ada 23 onng (54,76 o/o)
kondisinya belum optimal.
perempuandan 19 orang(45,24 %) laki-laki. Lebih banyak
pererpuannya membuktikan bahwa rmit ini lebih cocok untuk

Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi nilai diuji

posisi perempuan, mengingat sifat pekerjaannya yang

dengan menggunakan test yaitu membandingkan dengan

memerlukanketelitiaq ketekunan,dan kesabaran.Bila ditinjau

harkat tabel pada tingkat signifikan tertentu yait'r 95 yo.

dari latar belakang pendidikarurya yang berijasah SLTP 4 or-

Artinya tingkat kebenarannya sebesar95 o/o,dengan tingkat

ang(9,52%)'SLTA21 orang(50,80%), D3 ada3 orang(1,14 kesalahan0,05. Syarat signifikan adalahF test > F tabel dan
Yo), dan Sl be{umlah 14 orang (33,34 %). Lulusan SIJIA

dikatakan tidak signifrkanbila F test < F tabel. Rumus yang

mendominasi karena secarateknis peke{aan yang ada di unit

dipakai adalahkorelasi Product Moment dan Regresi Linier

SJDI Hukummudah dipahami untuk orang yang mempunyai

Berganda. Digunakan dua rumus korelasi dimaksudkan untuk

pendidikan setingkat SLIA, namun untuk pengembangannya

mencari variabel yang benar-benar secara signifikan

tetap diperlukan orang yang berijasah S1 (khususnyaHukum).

mempunyai pengaruh korelasi terhadap efektivitas.

Masa kerja respondendidominasi antara0 - 5 tahun sebanyak
18 orang(42,86 %0), kemudian5,1 -10 tahunada 16 orang
(38,09 %), sedangyang bermasakerja 10,1 - 15 tahun
berjumlah 6 orang (14,29 o/o).Hanyaada 2 orang (4,76 %)
yang mempunyai masa kerja 15,1 - 20 tahun. Kondisi ini
menyiratkan bahwa responden sering dimutasi karena
tuntutan tugas rrurupunpengembangankariernya. Responden
yang telah mendapat bimbingan teknis tentang SJDI Hukum
tingkat dasar ada 13 orang (30,95 %), tingkat lanjut ada 5
orang ( 11,90 %). Sisanya24 onng (57,15 o/o)temyatabelum
mendapatbimbingan teknis SJDI Hukum Bila ditinjau usianya
ternyatakelompok berusia rntda25 - 35 tahun ada 2l orang
(50 %), kemudiankelompok tengahbaya (36 - 45 tahun) ada
16 orang (38,10 o/o),sedangkelompok trra(46 - 55 tahun)

Berdasarkanhasil perhitungandenganrumus korelasi
Product Moment Pearson, ternyata variabel kemarrpuan
SDM mempunyailnrga F test < F tabel (1,063 <1,684).
Maknanya pengaruh korelasinya sangat rendab,/tidak
signifikan terha$a.pefektivitas. Berarti pendidikan formal dan
non formal yang telah diikuti, pengalaman kerja dan masa
kerja yang dijalani pengaruhnya ssngat rendah terhadap
efektivitas. Hal ini dikarenakan kegiatan unit SJDI Hukum
secarateknis (pengadaaq pemrosesan,dan pelayanan)mudah
dipahami oleh semuaorang baik yang mempunyai pendidikan
menengah,,maupun tinggi. Terlebih pegawai yang sudah
mengikuti bintuk, Diklat SJDI tingkat dasar dan lanjut,
mengerjakan tugas teknis (yang memerlukan ketrarrpilan)
terasa lebih mudah. Namun untuk pengembangan kegiatan
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yang memerlukan keahlian dan pendidikan tinggi tetap

anggota/kelompok dan gaya kepemimpinan mempunyai

diperlukan.

korelasi yang signifikan terhadap efektivitas. Bila

Sedang variabel teknologi, iklim organisasi, dan
komitmen anggotalkelompokmempunyai hargaF test > dari
F ta&l(2,296 >1,684;4,668> 1,684;dan3,704> 1,684)>Kondisi
ini mempuryai makna variabel-variabel tersebut mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas, walaupun
dalamkisaranagakrendahsampairendah.Hal ini disebabkan
oleh belum optimalnya variabel teknologi dimanfaatkan
mengingat masih ada kendala yang berkaitan dengan

dibandingkan untuk variabel gaya kepemimpinan yang paling dominan berpengaruhterhadapefektivitas. Sedangbila
variabel-variabel bebas (X) dihitung secarasendiri-sendiri,
maka variabel kemampuanSDM, teknologi, iklim organisasi
dan komitrnen anggota/kelompok tidak mempunyai pengaruh
besar terhadap efektivitas. Khusus variabel gaya
kepemimpinan mempunyai pengaruh besar terhadap
efektivitas.
Jadi gaya kepemimpinan setelah dianalisis dengan

teknologi. Sedangkanuntuk variabel iklim organisasi, temyata
di unit SJDI Hukum kurang berorientasi pada prestasi dan

rumus korelasi Product Moment Pearsondan RegresiLinier

kepuasan kerja. Belum diterapkaruryasistem imbalan dan

Berganda (baik secarabersama-sarrutmaupun sendiri-sendiri)

hukuman dan masih ada rasa kurang aman dalam bekerja.

terbukti mempunyai pengaruh yang dominan terhadap

Kemudian untuk variabel komitmen anggota/kelompok,

efektivitas.

temyata hubungannyamasih agak rendah. Kondisi ini bisa
terjadi, kaiena pegawai yang sudah mengikuti diklat SJDI
Hukum terpaksa dimutasikan di tempat lain demi tuntutan
organisasi, sementarapenggantinya ternyata orang-orang

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

yang belum siap kerja di unit SJDI Hukum atautidak jarang

Berdasarkan analisis data dengan rumus korelasi
Product Moment diperoleh hasil bahwa variabel

orang-orangyang ternyata "bermasalah" di tempat lain.

kemampuan SDM pengaruhnya tidak signifikan
terhadapefektivitas, sedangvariabel teknologi, iklim

Khusus untuk variabel gaya kepemimpinan,
pengaruhnyajuga signifikan karenaF test > F tabel (5,541 >

organisasi, dan komitmen anggota/kelompok

1,684), dalam intepretasicukup. Berarti gayakepemimpinan

mempunyai pengaruh yang signifikan walau dalam

mempunyai pengaruh signifikan terhadap

kisaran yang rendah. Khusus variabel gaya

"fektivitas.
Pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat bagi seorang

kepeminpinan mempunyaipengamtrsignifikan yang
cukup terhadapefektivitas.

pemimpin mempunyai pengaruh terhadapberhasiVtidaknya
tujuan SJDI Hukum tercapai.Bila yang dipilih gayademokratis/

2.

Berdasarkan analisis data dengan Regresi Linier

partisipatif maka diharapkanefektivitas tercapai,sebaliknya

Berganda diperoleh hasil bila dihitung secara

bila gaya yang dipilih yang otoriter dan laissez-fairemaka

bersama-samaantar variabel (keinampuan SDM,

efektivitas sulit untuk dkaih.

teknologi, iklim organisasi,komitmen anggota/

Pengaruh signifikan antara variabel dengan rumus
Regresi Linier Berganda,bila dihitung secarabersama-sama
semua variabel dengan efektivitas maka hasilnya variabel
kemampuan SDM, teknologi, iklim organisasi, komitmen

kelompok, dan gaya kepemimpinan, maka
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
efektivitas. Namun apabila antar variabel tersebut
dihitung secarasendir-sendiri,maka unhrk variabel
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kemampuanSDM, teknologi, iklim organisasi,dan

3.

Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang

komitmen anggota/kelompok tidak mempunyai

pemirnpin di unit SJDI Hukumterbukti mempunyai

pengaruhbesar terhadapefektivitas (karena T test

pengaruh yang besar untuk dapat mengefektifkan

lebihkecil denganTtabelyaitu0,061< 1,684;1,013

organisasinya.Untuk itu bagi pemimpin yang terdrr

< 1,684;1,038< 1,684;dan0,980< 1,684).Sedang

memilih gaya kepeminpinan demokratis/partisipatif

khusus untuk variabel gaya kepemimpinan

agar tetap dipertahankan. Dan bagi yang belum

mempunyai pengaruh besar terhadap efektivitas,

menentukanpilihan gayanyaagar segeramemilih

karenat test lebih besardarittabel(2,248 > 1,684).

gaya kepemimpinan demokratis/partisipatif ini.

Dari analisis data baik berdasarkanrumus korelasi
Product Moment maupun Regresi Linier Berganda
ternyata variabel gaya kepemimpinan paling
berpengaruh terhadap efektivitas. Kondisi ini
mempunyai makna bahwa gaya kepemimpinan yang
dimiliki oleh seorangpeminpin di unit SJDI Hukum
mempunyai pengaruh sangat besar untuk dapat
mengefektifkan atau justru menonaktifkan SJDI
Hukumdi DIY. Kenyataanini sekaligusmembuktikan
bahwa sosokpemimpin masih menjadi panutandan
mempunyai pengaruh besarterhadap unit organisasi
yang dipimpirurya.
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dengan efektivitas, namun perlu ditingkatkan terus
terutama untuk ilmu komputer

agar dapat

mengaplikasikanteknologi di unit SJDI Hukum di
DIY
2.

Unhrk variabel teknologi, iklim organisasi,komitrnen
anggotalkelompok perlu ditingkatkan perarmyaagar
SJDI Hukum dapatmencapaiefektivitasnya secara
optimal. Dalamhal ini perlu adacampurtangandari
pemimpin mulai dari top manager sampai middle
manajer untuk memberikan perhatian dan
pemikirannya terhadapperkembangankegiatan SJDI
HukumdiDIY.
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