
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik (Good

Governance) maka pembangunan aparatur negara tentunya merupakan faktor

determinan yang sangat dominan. Pembangunan aparatur negara mencakup aspek

yang luas, dimulai dari peningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan

yang efektif dan efisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan serta

dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas, profesional

dan bertanggung jawab.

Pendayagunaan aparatur pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,

penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana,

sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja

seluruh aparatur. Dalam tataran itu pula maka salah satu upaya reformasi aparatur

yang ditempuh adalah dengan penataan dan penyempurnaan pengelolaan

kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan pegawai,

peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan

pengendalian kepegawaian, serta pembangunan sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian.

Setiap Organisasi Pemerintahan, baik tingkat propinsi maupun daerah,

memerlukan penataan organisasi sumber daya manusia agar organisasinya dapat

berjalan secara sistematis dan efesien. Sumber daya manusia merupakan sumber
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daya terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi, salah satu implikasinya

adalah bahwa investasi terpenting yang mungkin dilakukan oleh suatu organisasi

adalah di bidang sumber daya manusia.

Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia ada alasan yang sangat

fundamental untuk mengatakan demikian adalah baik untuk menghadapi tuntutan

tugas sekarang maupun dan terutama untuk menjawab tantangan masa depan,

pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak. Akan tetapi

kenyataannya pemerintah daerah belum sepenuhnya mengembangkan sistem

manajemen sumber daya manusia yang komprehensif, padahal manajemen

sumber daya manusia merupakan sesuatu yang penting dalam organisasi untuk

menanggapi dengan baik dan tepat dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada

lingkungan eksternal organisasi. Daya adaptabilitas organisasi pada perubahan

lingkungan eksternal dapat dikembangkan melalui peningkatan kapasitas dan

kompetensi sumber daya manusia bermakna perwujudan tanggung jawab sosial

suatu organisasi. Termasuk organisasi pemerintahan.

Sumber daya manusia adalah aset atau unsur yang sangat penting apabila

dibandingkan dengan unsur-unsur organisasi lainnya. Hal yang membuat sumber

daya manusia di suatu organisasi atau perusahaan itu berbeda karena manusia itu

sendiri makhluk yang memiliki akal budi,punya kemampuan untuk berkembang,

dan memiliki keinginan-keinginan berbeda dengan alat produksi lain yang tidak

dapat berkembang kemampuannya serta tidak memiliki keinginan-keinginan.

Sumber daya manusia juga merupakan suatu faktor penentu dalam proses

pembangunan yang mantap dan dinamis sehingga dibutuhkan peranan yang lebih



besar terutama dalam pelaksanaan pemerintah. Kelancaran penyelenggaraan

pemerintah dan pelaksanaan pembangunan itu memerlukan suatu pembinaan

terhadap aparatur negara. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa faktor

manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu

pemerintahan. Hal tersebut sangatlah penting karena bagaimanapun juga

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan ditentukan oleh

kualitas dan kemampuan orang-orang yang berada di dalamnya.

Penyelenggaraan program pengenalan yang sangat komprehensif sekalipun

belum menjamin bahwa para pegawai baru serta merta dapat melaksanakan tugas

dengan memuaskan. Artinya para pegawai baru itu masih memerlukan pelatihan

tentang berbagai segi tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Para

pegawai yang sudah berpengalaman pun selalu memerlukan peningkatan

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karena selalu ada cara yang lebih baik

untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan

yang sudah ditetapkan, maka harus memiliki pola pengembangan sistem

manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu,dalam menjawab berbagai

tantangan perubahan pada lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah,

pengembangan sumber daya manusia harus dilaksanakan dengan cara yang

berkesinambungan.

Berbicara mengenai tugas pokok dan fungsi sama halnya berbicara

mengenai peran suatu pegawai dalam menjalankan tugasnya,yaitu bahwa fungsi

pegawai yang diharapkan dapat berjalan dengan baik, jika seorang pegawai



menjalankan perannya dengan baik maka ia akan mendapatkan akreditasi atau

citra yang baik didalam kalangan suatu organisasi pemerintahnya,baik internal

ataupun eksternal. Namun pada kenyataannya ada beberapa masalah yang

dihadapi yaitu seperti halnya fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih

banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi.

Ditinjau dari sudut pandang Organisasi, manusia adalah sumber daya yang

dinamis, bukan sumber daya yang statis seperti halnya tanah dan modal.Seperti

yangdi kutip olehNimran(2000:2) yang mengatakan bahwa:

“Assest make thingking possible, people make thing happen”, memang

benar oranglah yang membuat barang-barang dan jasa yang bernilai bagi

suatu bangsa dan hasil-hasil yang bernilai itulah yang menentukan

kesejahteraan dan taraf hidup suatu masyarakat.

Menguraikan sumber daya manusia, tidak lepas dari manajemen sumber

daya manusia itu sendiri,adapun pengertian manajemen sumber daya manusia

adalah merupakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

agar sumber daya manusia didalam suatu oraganisasi dapat digunakan untuk

mencapai tujuan.Dari seluruh sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia

memiliki akal, perasaan, keinginan, ketrampilan, daya dan kerja.

Sumber Daya Manusia memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi,

artinya manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk

mencapai tujuan dan kondisi yang lebih baik. Oleh sebab itu perlu adanya

Manajemen terhadap SDM secara memadai sehingga terciptakan SDM yang

berkualitas, loyal dan berprestasi.



Berdasarkan uraian diatas dikatakan bahwa pengembangan mutlak perlu

dilakukan, kemutlakan itu tergambar pada berbagai jenis manfaat yang dapat

dipetik dari padanya,baik bagi organisasi,bagi para pegawai maupun bagi

penumbuhan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara berbagai kelompok

kerja dalam satu organisasi. Berarti kesemuanya bermuara pada peningkatan

produktifitas kerja organisasi sebagai keseluruhan.

Berbagai manfaat yang dikemukakan di atas, yang sifatnya masih

ilustratif dan belum ekshaustif, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan

pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai investasi organisasi bukan hanya

wajar akan tetapi mutlak dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,

peningkatan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perlu diupayakan

karena hal ini berpengaruh secara langsung terhadap hasil kerja pegawai.

Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diharapkan

mampu menghasilkan dan menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja dibanding

pegawai yang belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan

pendidikan dan pelatihan. Karena diharapkan setelah mengikuti DIKLAT harus

ada perubahan. Adapun salah satu yang  dapat dilakukan adalah melakukan

kegiatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan tingkat II,III dan IV.

Gambar 1.1
Jenis Kegiatan /Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kab. Siak

No Jabatan Kegiatan/Diklat Pangkat

1 Struktural Latihan Pra Jabatan (LPJ)

PIM IV
PIM III
PIM II

Calon Pegawai Negri Sipil
(CPNS)
Esolen IV
Esolen III
Esolen II

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Siak



Jadi Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat mulai dari LPJ sampai

Diklat PIM II adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Pra Jabatan adalah 22 orang

Pegawai Negri Sipil

b. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti  Diklat PIM IV adalah berjumlah 6

orang PegawaiNegri Sipil

c. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM III adalah berjumlah 5

orang Pegawai Negri Sipil

d. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM II adalah berjumlah 2

orang Pegawai Negri Sipil

Pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Siak terdapat 35 orang Pegawai.

Adapun Rekapitulasi Pegawai Negri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kab.

Siak menurut pendidikan adalah :

Gambar 1.2
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

NO Tingkat Pendidikan Jumlah Orang
1 SD -
2 SMP -
3 SMA 3
4 D-III 2
5 S-I 27
6 S-II 3
7 S-III -

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab.Siak Tahun 2014

Adapun Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai

berikut:

1) Jumlah Pegawai yang setingkat SLTA Sederajat adalah berjumlah 3 Orang

pegawai



2) Jumlah Pegawai yang setingkat D-III Sederajat adalah berjumlah 2 Orang

pegawai

3) Jumlah Pegawai yang setingkat S-1 Sederajat adalah berjumlah 27 Orang

pegawai

4) Jumlah Pegawai yang setingkat S-II Sederajat adalah berjumlah 3 Orang

pegawai

BKD memiliki Lima bidang utama yang mendasari oraganisasi tersebut,

antara lain adalah Sekretariat; Bidang Mutasi Kepegawaian; Bidang Pembinaan

dan Kesejahteraan Pegawai dan Bidang Pengembangan Karir serta Bidang

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Dari bidang-bidang yang ada memiliki sub

bagian masing-masing.

Pada era modern saat ini, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berkualitas menjadi semakin rumit. Akan tetapi, ini sebaiknya kita

perlakukan sebagai tantangan yang harus dihadapi, dan bukan halangan yang

harus dihindari. Di dalam hal ini, secara umum pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM) tengah dan akan menghadapi berbagai tantangan yang harus

dihadapi oleh semua praktisi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tantangan tersebut antara lain berhubungan dengan standart kualitas, teknologi

diklat, status pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan praktisi

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pendidikan apa pun bentuk dan tingkatnya pada akhirnya menuju kepeda

suatu perubahan prilaku, baik individu, kelompok maupun masyarakat. Perubahan

perilaku disini mencakup pula perubahan atau peningkatan kemampuan di tiga



bidang, yakni cognitive, affective, dan psychomotor yang dapat digunakan setiap

Sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan masa depan.

Gambar 1.3

Peningkatan kualitas SDM dilihat dari berbagai potensi non fisik

No Potensi Non Fisik Penjelasan

1 Pengetahuan memiliki dasar pengetahuan yang luas

2 Inteligensia
Mampu untuk menerima segala perintah dalam
menjalankan tugas

3 Keahlian
memliki keahlian-keahlian khusus dalam
melaksanakan tugas

4 Ketrampilan mampu menciptakan inovasi-inovasi baru

5 Humanrelation SDMyang mampu berorganisai

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Siak

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai

potensi non fisik antara lain:(1)Pengetahuan. Pengetahuan disini pegawai harus

memiliki dasar pengetahuan yang luas sehingga mampu menjalankan mandat

tugas pekerjaannya.(2) inteligensia, pegawai diharapkan mampu untuk menerima

segala perintah dalam menjalankan tugasnya.(3) keahlian, adalah pegawai

diharapkan memliki keahlian-keahlian khusus dalam melaksanakan tugasnya

seperti untuk mengoprasikan teknologi- teknologi yang ada. (4) ketrampilan,

disini diharapkan pegawai mampu menciptakan inovasi-inovasi baru ataupun ide-

ide baru didalam melaksanakan tugas yang didapatnya agar lebih termotivasi. (5)

humanrelation, SDM yang baik adalah SDM yang mampu berorganisai atau

berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama dengan baik terhadap lingkungan

sekitar, karena SDM yang professional adalah mereka yang mampu

berkomunikasi anatar indvidu dengan baik.

Pada badan kepegawaian daerah Kab. Siak, Nampak selama ini upaya



peningkatan kualitas pegawai negeri sipil belum mampu dilaksanakan dengan

baik. Salah satu cara yang tepat dalam meningkatkan produktivitas kerja mereka

adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Mengingat semakin kompleksnya tugas pokok yang harus dilaksanakan

pada kantor BKD Kabupaten Siak maka kebutuhan akan Diklat dirasakan perlu

dan sangat penting peranannya. Namun,berdasarkan pengamatan sementara kami

bahwa dalam proses pengembangan, diklat kepada aparatur masih kurang

dilaksanakan yang secara umum masih terlihat seperti:

1. Kompleksnya tugas pimpinan yang menjadikannya selalu sibuk sehingga

lupa akan memperhatikan pengembangan para pegawainya.

Adapun kesibukan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

adalah:

a. Penyiapan  penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  Daerah  di

bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang

ditetapkan Pemerintah.

b. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai

dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan

Perundang-undangan.

c. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai

Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



2. Kurangnya perencanaan dalam proses Diklat yang di lakukan dalam

rangka pengembangan aparatur.

Berikut hasil wawancara dengan pegawai Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kabupaten Siak, Saudari Ibuk Amelia Amzar:

“Kurangnya perencanaan ini maksudnya adalah bagaimana hal-hal

yang kecil-kecil kurang diperhatikan dengan seksama, sehingga

terkadang hal tersebut yang dapat menghambat lancarnya Diklat

yang dilakukan” .(Selasa 20 Mei 2014)

“Misanya persiapan sarana dan prasara yang akan digunakan

sebagai peraga diklat,atau hal-hal yang lainnya yang terkadang

tidak diperlukan.”(Selasa 20 Mei 2014)

3. Anggaran dana yang disediakan dianggap belum mencukupi untuk

melakukan pengembangan aparatur khususnya mengenai diklat sehingga

dalam pelaksanaannya selalu mengalami keterlambatan. Berikut hasil

wawancara dengan pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Kabupaten Siak, Saudari Ibuk Amelia Amzar:

“Anggaran dana yang dipergunakan dan kita butuhkan dalam

pelaksanaan Diklat itu tidak dapat di pastikan, karna kita juga tidak

memiliki fasilitas tersendiri dalam pelaksanaan Diklat ini seperti

gedung kita juga masih nyewa, jadi dari situ kita juga mengalami

pembengkakan dana.”(Selasa,20 Mei 2014)

Tabel 1.4
Jumlah anggaran dalam pelaksanaan pengembangan aparatur

No Diklat
kepemimpinan

Jumlah
peserta

Waktu/hari Biaya/Rp,

1 Tk. IV 40 40 1.733.190.000
2 Tk. III 11 50 510.430.000
3 Tk. II 5 70 459.460.000

Sumber Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak Thn.2014



4. Rendahnya keinginan pegawai untuk menuntut pengadaan pengembangan

melalui diklat karena merasa tidak memiliki hak dan kewajiban akan hal

itu. Berikut hasil wawancara dengan pegawai Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kabupaten Siak, Saudari Ibuk Amelia Amzar:

“Masalah Diklat selalu kami lakukan daam setiap tahunnya, akan

tetapi memang terkadang ada keterlambatan, dan pegawai tidak

pernah menuntut akan hal itu,ya...mungkin karena merasa tidak

punya hak.”(Selasa,20 Mei 2014)

Masalah-masalah bukan hanya yang disebutkan di atas, ada juga

disebabkan oleh adanya masalah-masalah khusus seperti para karyawan masih

belum bekerja sesuai dengan bidang tugasnya atau tidak sesuai dengan bidang

tugasnya hal itu dikarenakan bahwa banyak karyawan yang belum mengenal

bidang tugasnya masing-masing.

Pendidikan dan pelatihan pegawai adalah merupakan kegiatan

pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan diluar kemampuan

dibidang pekerjaan atau jabatan yang dipegang, sebab pendidikan pegawai

dirancang atau sesuaikan dengan posisi baru, dimana tugas-tugas yang akan

dilakukan memerlukan kemampuan khusus yang lain dari yang mereka miliki

sebelumnya. Dengan demikian tujuan pendidikan pegawai yakni untuk

mempersiapkan pegawai dalam menempati posisi atau jabatan baru, terutama

dalam bidang pengelolaan kepegawaian yang propesional.

Oleh karena itu pengembangan SDM harus dilakukan secara terprogram

dan Continue berdasarkan kebutuhan organisasi,bukan didasarkan pada unsur

likeand dislike pimpinan baik dalam hal penempatan pegawai, diklat, maupun



mutasi dan promosi jabatan, akan tetapi berdasarkan merit sistem. Guna

kelancaran pelaksanaan program pengembangan, sehingga dalam perencanaan

program pengembangan SDM dalam sebuah badan usaha milik negara dapat

dilakukan dengan tepat, sehingga mencapai hasil yang optimal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalah

dalam peneitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Bagaimana Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia ( SDM)

pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Siak Diklat

Aparatur.

2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan

Sumber daya manusia ( S D M ) pada Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kabupaten Siak melalui Diklat Aparatur.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuandari penelitian ini adalah

1) Untuk menganalisis pelaksanaan pengembangan SDM yang dilakukan

oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Siak.

2) Untuk menganalisis Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi

Pelaksanaan pengembangan Sumber daya manusia pada Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Siak melalui Diklat Aparatur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah khasanah



keilmuwan dalam bidang Administrasi khususnya dan pada bidang

keilmuwan lain pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Lembaga : Khususnya bagi pihak BKD (Badan Kepegawaian

Daerah) Kabupaten Siak bisa mengetahui bagaimana pentingnya

pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Sehingga diharapkan bisa dijadikan wacanauntuk peningkatan kualitas

pegawai.

Bagi Peneliti: Peneliti bisa mengetahui dan memahami sejauh mana

pelaksanaan pengembangan SDM pada BKD (Badan Kepegawaian

Daerah) Kabupaten Siak.

Bagi subyek: Subyek bisa mengetahui sejauh mana pengaruh

pengembangan SDM terhadap peningkatkan kualitas diri untuk

mengemban tugas-tugasnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian

yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika

penulisan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Pada bab ini diuraikan secara teoritis Pengertian Pengembangan,

Sumber Daya Manusia dan bagaimana cara pelaksanaan pengembangan

Sumber Daya Manusia yang terjadi serta bagaimana penerapan

Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan penelitian yang

meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum

wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini membuat hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu

yang berkaitan dengan hasil penelitian.


