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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan karena 

perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional 

perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti modal, metode 

dan mesin tidak bisa memberikan hasil yang optimum apabila tidak didukung oleh 

sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang optimum. Hartatik (2014) 

menyatakan bahwa pelatihan dan pengembangan sering dilakukan oleh para 

rekrutmen atau tenaga kerja baru maupun yang sudah lama sebagai upaya 

peningkatan kinerja karyawan.  

Douglas (2010) menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan karyawan 

yang mempunyai kinerja (job performance) yang tinggi. Melalui program training 

dan development yang intensive dapat membantu para karyawan untuk 

meningkatkan kinerja atau performa secara optimal. Program kerja Training dan 

Development yang intensive perlu dilaksanakan oleh perusahaan agar setiap 

karyawan memiliki kesempatan untuk menyerap ilmu – ilmu yang telah di 

dapatkan pada saat training. Pengembangan training yang efektif sangat 

diperlukan untuk meningkatkan performa karyawan baik dari segi efektifitas kerja 

maupun optimalisasi. 

Pengembangan SDM sebagai upaya pemberdayaan yang selama ini 

dilakukan sering tidak sesuai dengan prosedur pelatihan sehingga menyebabkan 

potensi SDM sebagai salah satu pemegang potensi keberhasilan industri dan 

sebagai pelaku yang mencetak keuntungan sehingga tidak dapat diabaikan. 

Perbaikan kinerja mengharuskan perusahaan lebih meningkatkan 

kemampuan inti karyawannya, perusahaan tidak mau kehilangan orang-orang 

yang sebenarnya mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh perusahaan 

pesaing.  Kompetensi inti merupakan dasar untuk merencanakan sebuah strategi 

bisnis dan menemukan keunikan produk dan pelayanan terhadap konsumen. 

Kompetensi inti diyakini sebagai bentuk dari intellectual capital atau sebuah aset 
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yang tidak tampak, seperti budaya, brand name atau knowledge yang dipahami 

sebagai aset yang paling penting dalam kelangsungan hidup perusahaan, karena 

aset yang tampak lebih banyak dikendalikan oleh knowledge. Dan karyawan 

adalah aset yang mempunyai nilai yang tertinggi. Pengukuran dari aset yang tidak 

tampak (intangible asset) diukur dalam skill, pengetahuan (knowledge) dan 

informasi. 

Training merupakan hal yang penting, karena menurut Mangkunegara 

(2017) pelatihan menandakan aktivitas – aktivitas instruksional terencana. 

Mangkunegara (2017) menjelaskan bahwa istilah training dan development 

ditujukan kepada pegawai pelaksana dalam rangka meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan teknis. Penilaian atas performa karyawan dilakukan untuk 

melihat sampai sejauh mana keberhasilan dari program Training dan Development 

dilakukan kepada karyawan, hal ini mengacu pada sistem formal dengan dapat 

mengukur ketidakhadiran karyawan, hasil kerja yang tentunya berpengaruh pada 

performa kerja karyawan. Dalam pemberian training kepada karyawan banyak hal 

– hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu pemberian training yang sesuai 

dengan kebutuhan dari perusahaan. Perencanaan training perlu diperhatikan 

sehingga diharapkan training yang dilakukan mampu berjalan. Training bagi 

karyawan juga dapat menambah pengetahuan dan skill yang belum didapatkan 

sebelumnya, atau mengembangkan skill yang dimilki, sehingga dapat berpengaruh 

pada performa kerja mereka nantinya (Mangkunegara, 2017). 

Penelitian ini akan dilakukan di  Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pelaksaaan pelatihan yang dilakukan pada 

perusahaan atau organisasi selama ini telah dilaksanakan dengan cukup baik.  

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan 

Perangkat Pembelajaran dan Tenaga Pengembangan Kompetensi yang 

dilaksanakan pada tanggal 14 November 2018 di ruang Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP) dan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 15 November 2018 – 

22 November 2018. Struktur organisasi dari BPSDMD Provinsi Jateng dikepalai 

oleh Kepada BPSDMD Prov. Jateng bernama Riena Retnaningrum, SH. 

Kemudian membawahi sekretaris (Hermoyo Widodo, SH, M. Hum). Sekretaris 
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membawahi Kepala Sub Bagian Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kepala membawahi langsung 

kelompok Jabatan Fungsional yaitu 44 orang (Nama lengkapnya dapat dilihat di 

Gambar) 

Setelah itu kepala BPSDMD Prov. Jateng juga membawahi Kepala Bidang 

Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu, Kepala Bidang Pengembangan 

Kompetensi Teknis, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan 

Fungsional, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial. Setelah itu, 

Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu membawahi Kepala 

Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi, Kepala Sub Bidang Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Kepala Sub Bidang 

Pengendalian Mutu dan Kerjasama. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi 

Jabatan Fungsional membawahi Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi 

Teknis Umum, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, 

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan. Kepala Bidang 

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional membawahi Kepala Sub Bidang 

Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bidang Pelatihan 

Penjejangan Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi 

Teknis Jabatan Fungsional. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi 

Manajerial membawahi Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan 

Perangkat Daerah, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi 

Kepemimpinan Jabatan Tinggi Dan Administrator, Kepala Sub Bidang 

Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Prajabatan. 

. Dalam wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa untuk identifikasi 

kebutuhan pelatihan di BPSDMD Prov. Jateng menggunakan website yang 

bernama si jari on AKD dan terdapat program untuk menanyakan ASN (Aparatur 

Sipil Negara) yang membutuhkan pelatihan. 

Pelatihan yang dilaksanakan di BPSDMD Prov. Jateng diperuntukkan 

untuk ASN Jawa Tengah terutama untuk Kabupaten / Kota. Untuk materi atau 

kurikulum yang disampaikan disesuaikan dengan pelatihan tersebut, materi ada 
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yang dari pusat jadi BPSDMD tidak berani menyentuh materi tersebut, tetapi ada 

juga pelatihan yang menggunakan materi dari BPSDMD sendiri. 

Dari si jari muncul usulan pelatihan dari PNS. Misalnya: 

1. Muncul usulan pelatihan dari PNS dengan peserta 30 orang, maka 

pelatihan dapat terlaksana. 

2. Jika peserta kurang maka dari beberapa kota atau kabupaten di Jawa 

Tengah dijadikan satu sampai peserta memenuhi kuota. 

Didalam pelatihan teknis terdapat pengembangan materi (kurikulum, 

modul) yang baik untuk peserta, dan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai visi 

dan misi gubernur. Saat evaluasi, penyelenggara pelatihan teknis menanyakan 

kepada alumni mengenai apakah materi tersebut perlu atau tidak, dan terdapat 

masukan dari hasil evaluasi pasca yang kemudian dilakukan pengembangan. 

Dalam hal ini yang diperhatikan adalah Knowledge (peserta mendapatkan apa), 

Skill (peserta mampu apa), dan Ettitude (peserta harus apa) dalam hal ini teliti, 

disiplin, dan jujur sangat dijunjung tinggi sesuai kemendagri. Sub Bidang juga 

melakukan evaluasi uji coba apakah materi sesuai yang diminta atau tidak. 

Terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan Antara lain: 

1. Evaluasi Pra. Misalnya pengajuan proposal, kebutuhan diklat belum semua 

terpenuhi (pendanaan, surat, fasilitas), monitoring (kelengkapan yang 

belum terpenuhi saat evaluasi pra), penyelenggaraan (konsumsi, 

kebersihan, dll) 

2. Evaluasi Penyelenggara 

3. Evaluasi Pengajar 

4. Evaluasi Pasca. Seperti pemanfaatan dan pemberdayaan alumni untuk 

peserta yang pernah melakukan pelatihan. 

Kendala yang dialami selama perencanaan pelatihan yaitu jika ada peserta 

yang dimutasi atau dikirim pendidikan sedangkan sudah terdaftar menjadi peserta 

pelatihan. Kendala yang lain adalah penganggaran, terkadang pelatihan tidak 

sesuai dengan kurikulum yang dibuat sehingga akhirnya terdapat beberapa 

penyederhanaan dengan anggaran yang ada. Yang pada akhirnya kurikulum 
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menyesuaikan anggaran, sedangkan idealnya kurikulum dibuat lalu anggaran 

menyesuaikan kurikulum tersebut. 

 Alasan mengambil penelitian di Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah karena Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Daerah merupakan lembaga pemerintah yang strategis 

melakukan pelatihan, dan pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Jawa Tengah  terbuka dalam memberikan informasi kepada 

peneliti. 

Maka berdasarkan pada uraian tersebut penelitian ini berjudul 

”DESKRIPSI PROGRAM PELATIHAN BADAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (Studi 

Kasus Pada Program Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli 

Angkatan I Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018)” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan pada penelitian ini dapat di rumuskan :  

1. Bagaimana deskripsi proses pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional 

Perawat Jenjang Ahli Angkatan I Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 di 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa 

Tengah? 

2. Bagaimana deskripsi yang menghambat dan mendukung dari pelaksanaan 

program Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli Angkatan I 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara garis beras dari latar belakang permasalahan tersebut tujuan yang 

hendak di capai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana  proses pelaksanaan pelatihan di  

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 
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2. Untuk mendeskripsikan aspek-aspek apa saja yang menghambat dan 

mendukung dari pelaksanaan program pelatihan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara garis besar dari latar belakang permasalahan tersebut manfaat yang 

hendak di capai dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan bagi 

pengembangan studi tentang proses pelaksanaan pelatihan di Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Bagi peneliti yang sejenis hasil penelitian tersebut mampu di gunakan 

sebagai rujukan sehingga dapat di hasilkan penelitian-penelitian sejenis 

dengan variabel-variabel yang lain.  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan informasi kepada 

pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa 

Tengah dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


