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ABSTRAK
Fitrian Dwi Wahanadi, Progam Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2018, Pengembangan Kapasitas Pegawai Di
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batu, Dosen Pembimbing: Dr. Lukman Hakim,
M. Si. Dan Ruth Agnesia Sembiring, S. Sos., M.A
Munculnya kebijakan dari pemerintah pusat tentang moratorium penerimaan Aparatur Sipil
Negara (ASN) membawa efek negatif bagi Bappekot Batu. Pemberhentiaan penerimaan pegawai
menimbulkan kekosongan pada jabatan-jabatan staf yang ditinggalkan pegawai karena telah
mencapai masa purna tugas. Selain itu, sejak Kota Batu menetapkan Branding sebagai Kota
Destinasi Wisata Internasional, Bappekot mendapatkan konsekuensi logis. Peran vital Bappekot
Batu sebagai leading sector dalam merencanakan penataan kawasan, pembangunan infrastruktur,
perencanaan strategis harus didukung dengan tersedianya pegawai yang profesional. Penelitian
ini berusaha menjelaskan praktik pengembangan kapasitas pegawai di lingkup Bappekot Batu.
Penelitian ini dirasa penting karena menjelaskan pentingnya aktifitas pengembangan kapasitas
dimensi Sumber Daya Manusia untuk menyediakan pegawai yang profesional. Teori yang
digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori Cpacity Building model
Grindel. Teori ini berkaitan dengan kajian ilmu pemerintahan pada kajian Birokrasi
Pemerintahan. Fokusnya adalah untuk menyediakan tenaga teknis dan pegawai yang profesional.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.
Pendekatan kualitatif di anggap mampu menunjang analisis yang lebih mendalam mengenai
aktifitas pengembangan kapasitas di Bappekot Batu. Pendekatan kualitatif juga akan mampu
mengungkap berbagai makna dari suatu fenomena yang lebih detil dan rinci. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai di Bappekot
Batu. aktifitas yang dilakukan adalah meliputi Rekruitmen Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan,
Sistem Gaji dan Penyediaan Kondisi Kerja yang baik. Aktiftias tersebut memberikan dampak
positif bagi penyelesaian masalah ketersediaan tenaga teknis dan pegawai profesional. Bappekot
Batu melaksanakan rekruitmen pegawai non-PNS, memberikan fasilitas pelatihan dan
pendidikan pada pegawainya dan menyediakan sarana-prasarana yang baik untuk mendukung
pekerjaan pegawai.
Kata Kunci : Capacity Building, Pendidikan dan Pelatihan, Ketersediaan SDM Profesional
i

ABSTRACT
Fitrian Dwi Wahanadi, State Studies of Science, Faculty of Social and Political Sciences,
Brawijaya University of Malang, Year 2018, Capacity Building for Staff in the
Development Department of the City of Batu, Supervisor: Dr. Lukman Hakim, M.Si. And
Ruth Agnesia Sembiring, S. Sos., M.A.
The emergence of central government action on the Moratorium Acceptance of the State Civilian
Apparatus (ASN) is having a negative impact on Bappekot Batu. Dismissal of workers means
that jobs left by workers are lost because they have reached full-time employment. Since Kota
Batu has established branding as an international tourism destination city, Bappekot has logical
consequences. The important role of Bappekot Batu as a leader in area planning, infrastructure
development and strategic planning should be supported by the availability of skilled workers.
This study attempts to explain employee development practices in Bappekot Batu. This research
is important because it explains the importance of capacity building activities in the personnel
dimension for the provision of professional staff. The theory used as vane analysis in this study
is the Grindel model cpacity building theory. This theory refers to the study of state science to
investigate the bureaucracy of the government. The emphasis is on providing professional and
technical personnel. In this study, the researchers used a qualitative approach with descriptive
analysis. The qualitative approach is expected to support a deeper analysis of capacity building
activities in Bappekot Batu. The qualitative approach will also be able to uncover the different
meanings of a more detailed and detailed phenomenon. The results of this study show that the
implementation of human resources in Bappekot Batu. Activities include hiring, training, salaries
and providing good working conditions. These activities have a positive impact on solving the
problem of availability of technical and technical personnel. Bappekot Batu recruits non-public
employees, provides training and education facilities to its employees, and provides good
facilities to support the work of its employees.
Keywords: capacity building, education and training, availability of Professional Human
Resources
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KATA PENGANTAR
Segala pujihanya bagi Allah Subhanahuwa Ta’ala. Saya memujinya,
memohon pertolongan dan ampunan kepadaNya. Shalawat dan salam semoga
senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihiwassallam, kepada
keluarga, kepada para sahabat beliau beserta tabi’in, tabiittabi’in dan orang-orang
yang mengikuti jejak beliau-beliau dalam ketaatan kepada Allah dan RosulNya
sampai hari berakhirnya kehidupan dunia.
Pengembangan kapasitas pegawai sejatinya dibutuhkan di setiap
intansi/lembaga entah itu secara formal maupun informal. Hal ini bertujuan untuk
menciptakan

pegawai

yang

professional

dan

kompetable

dibidangnya.

Pembangunan di Kota Batu Jawa Timur sangat pesat, tentunya ini menjadi sebuah
hal yang menarik, karena dibalik pesatnya pembangunan di Kota Batu tentunya
dibutuhkan pegawai yang sangat professional dalam menjalankan tugasnya dan
salah satu faktornya ialah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batu yang
menjadi intansi terdepan dalam merumuskan, mengkoordinasikan semua itu agar
pembangunan di Kota Batu dapat tertata dengan baik. Berkenaan dengan hal
menarik tersebut mengundang ketertarikan peneliti untuk melakukan diskusi
bersama Bapak Lukman Hakim dan Ibu Ruth Agnesia Sembiring selaku Dosen
Pembimbing. Akhirnya melahirkan ide tentang kajian yang akan peneliti angkat
dalam karya ini. Sampailah ide tersebut dalam Skripsi yang telah terselesaikan ini
yang berjudul “Analisa Pengembangan Kapasitas Pegawai di Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Batu Tahun 2017”
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Dengan adanya pengembangan kapasitas pegawai ini, tentu dapat
membantu dalam meningkatkan professionalitas dalam bekerja, dengan melihat
beberapa variable sebagai penunjang terjadinya pengembangan kapasitas di dalam
lingkup internal Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batu.
Terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang
membantu peneliti. Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada kedua orang tua
yang menjadi motivasi atas terselesaikannya tugas akhir ini.
1. Kepada ibu dan bapak Hariyani dan Wagimin terima kasih atas segala
pengorbanan jiwa, raga serta terima kasih atas doa, dukungan, moral,
materi dan kasih sayang yang tidak berhenti tercurahkan.
2. Peneliti haturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. M. Lukman
Hakim, S.IP., M.Si dan Ibu Ruth Agnesia Sembiring, S.Sos., MA
selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan
masukan kepada peneliti dalam menyelasaikan skripsi ini.
3. Terima kasih peneliti ucapkan Kepada Majelis Penguji bapak Fathur
Rahman, S.IP., MA dan Ibu Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si yang telah
memberikan masukan membangun dalam skripsi ini. Besar harapan
peneliti agar skripsi ini diterima oleh Majelis Penguji dan
mendapatkan masukan terbaik.
4. Terima kasih pula peneliti haturkan kepada pihak-pihak yang telah
membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama Diana
Puspitasari, Lutfil, Rijal Abdullah, Novita, Aldiyona, Yusuf Effendi,
Ibnu dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu
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yang selalu ada disamping peneliti untuk memberikan motivasi,
semangat dan masukan yang positif kepada peneliti.
Peneliti telah berupaya dengan optimal dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini. Peneliti memerlukan masukan dan saran yang konstruktif
sebagai perbaikan. Semoga karya ini dapat memberikan sumbangan yang
berarti bagi ilmu pengetahuan dan dimensi emipiris.

Malang, 6 Juni 2018

Fitrian Dwi
Wahanadi
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penelitian ini membahas mengenai Pengembangan Kapasitas Pegawai di Badan
Perencanaan Pembangunan Kota (Bappekot) Batu. Bappekot Batu memiliki peran strategis
dalam menjalankan fungsi perencanaan pembangunan. Tahapan yang paling awal dan
merupakan aspek yang paling vital adalah tahap perencanaan. Sebagai proses awal, tahap
perencanaan akan menjadi pedoman maupun acuan dasar pelaksanaan kegiatan
pembangunan, sehingga kualitas dari perencaan pembangunan akan mempengaruhi sukses
dan tidaknya pembangunan yang dilaksanakan di daerah.
Selain dari pada itu Bappekot Kota Batu juga berperan sebagai leading sector dalam
merencanakan penataan kawasan, pembangunan infrastruktur, perencanaan strategis yang
bersifat berkelanjutan. Sejak Kota Batu menetapkan Branding sebagai Kota Wisata, tentunya
memiliki konsekuensi yang berat bagi Bappekot Batu. Pemasaran Wisata untuk menarik
wisatawan untuk berkunjung di Batu, perlu ditunjang oleh fasilitas, sarana dan prasarana
yang menarik daya kunjung wisatawan. Kompleksifitas tugas inilah yang harus didukung
dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan profesional. Agar fungsi
lembaga berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga bertujuan untuk mencapai tugas,
pokok, fungsi dan visi instansi terlaksana dengan baik.
Ketersediaan Pegawai yang profesional menjadi urgensi bagi setiap instansi
pemerintah. Tanpa tersedianya SDM yang ahli dan memiliki kinerja yang baik, mustahil
instansi pemerintah akan mencapai tujuan dan menjalankan fungsi lembaga. Keahlian dan
kemampuan kerja SDM menjadi variabel penting
atau bahkan faktor utama berjalannya
1
organisasi. SDM akan menyusun progam-progam sekaligus yang akan melaksanakannya.

Tanpa keahlian yang sesuai pada bidangnya, akan menyebabkan kepincangan pada suatu
instansi.
Setidaknya terdapat tiga urgensi yang menjadi landasan penelitian, Pertama,
munculnya kebijakan dari pemerintah pusat tentang moratorium perekrutan Aparatur Sipil
Negara (ASN) di pemerintah daerah. kebijakan ini memiliki efek negatif bagi pemerintah
daerah. Efeknya adalah pada penghentian pasokan pegawai yang berstatus ASN. Dampak
yang bisa ditimbulkan adalah terjadi kekosongan pada jabatan-jabatan staf yang ditinggal
oleh pegawai yang telah mencapai purna tugas. Jumlah ASN akan terus berkurang seiring
dengan gelombang masa pensiun setiap tahunnya. Akan tetapi, pemerintah tidak menambah
jumlah ASN yang ada di daerah. Kondisi tersebut juga terjadi di Bappekot Batu. Berdasarkan
hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan adanya kekosongan pegawai di Bappekot
Batu. Kekosongan tersebut diakibatkan oleh pegawai yang telah mencapai masa purna tugas.
Adanya kebijakan moratorium menyebabkan adanya pegawai yang masih aktif merangkap
kerja jabatan. Hal tersebut sebagaimana yang tertera dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1 Data Kekosongan Formasi Pegawai Bappekot Batu
No

Nama Jabatan

Dibawah Kepala Seksi

1

Pengelola Bahan Perencanaan

Kepala Sub Bidang Pengendalian Dan
Evaluasi Perencanaan Pembangunan

2

Pengelola Bahan Perencanaan

Kepala Sub Bidang Perencanaan
Pembangunan Perekonomian, Sda,
Infrastruktur, Dan Kewilayahan I

3

Verifikator Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan

4

Pengadministrasi Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan

5

Penyusun Program Anggaran
dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Kajian Sumber Daya
Alam Dan Pembangunan

Sumber Diolah Peneliti 2018
Dari tabel di atas terdapat kekosongan jabatan staff di Bappekot Batu. Menurut Tri
Wedap Sabardi, kekosongan pegawai ini menimbulkan adanya rangkap jabatan/beban
pekerjaan bagi pegawai yang masih aktif. Jika ada beban pekerjaan yang menjadi tupoksi
jabatan staff yang kosong, sementara akan digantikan oleh pegawai yang masih aktif.
Bappekot Batu sudah mengusulkan ke BKSMD Batu untuk melakukan mutasi pegawai di
posisi jabatan itu. Tetapi belum ada tindak lanjut dari tahun 2016/2017.1
Kedua, Era Desentralisasi membuka kesempatan bagi daerah untuk berkembang.
Namun disisi lain juga berhembus isu negatif bahwa desentralisasi tidak hanya perpindahan
kekuasaan dari pusat ke daerah saja, melainkan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Isu di
aras lokal penataan pegawai yang ada di pemerintah daerah cenderung tidak mengedepankan
aspek profesionalitas. Akan tetapi, penataan pegawai di Daerah sering kali melalui kontrol
politik dari pemimpin yang berkuasa. Apabila Pegawai memiliki kedekatan personal dengan
pimpinan ataupun dengan Kepala Daerah, akan ditempatkan di jabatan-jabatan yang strategis.
Ini bisa menyebabkan ketidak sinkronan antara kemampuan individu pegawai dengan beban
kerja yang akan dilimpahkan.
Terlepas

dari

isu

negatif

yang

berhebus

tersebut,

Peneliti

menemukan

ketidaksesuaiannya antara kapasitas pegawai dengan beban kerja pegawai di Bappekot Batu.
Kapasitas dan kapabilitas individu pegawai dipengaruhi oleh hard skill dan soft skill para
pegawai yang didapatkan dari pengalaman dan latar belakang pendidikan yang telah
ditempuh oleh pegawai. Jika individu ditempatkan pada bidang pekerjaan yang bukan dalam
kapasitasnya maka akan menimbulkan terjadinya ketimpangan antara kompetensi pegawai
dengan kapasitas pekerjaannya. Kemampuan yang tidak sesuai dengan beban kerjanya

1

Hasil wawancara dengan Tri Wedap Sabardi selaku Sekertaris Bappekot Batu pada 25 April 2018 Pukul 14.01
WIB

berimbas pada inefisiensi, inefektifitas, lemahnya kinerja.Berikut penyajian hasil temuan
peneliti yang menunjukkan kondisi tersebut:
Tabel 1.2 Data Ketidak sesuaian Kapasitas Pegawai
Dengan Beban Kerja Pegawai

No

Klasifikasi
Pendidikan
Yang
Dibutuhkan

Nama

Jabatan

Pendidikan

1

Dra. Dwi Narni

Kepala Sub Bagian
Keuangan

S1- Psikologi

Ilmu
Ekonomi,
Manajemen

2

Vathoni
Ciptorogo
Evandri, SP

Penyusun Program
Anggaran dan
Pelaporan

S1 Pertanian

Ilmu
Administrasi,
Ilmu
Manajemen

3

M. Fahrudi
Andrian, ST

Penyusun Program
Anggaran dan
Pelaporan

S1-Teknik Sipil

Ilmu
Administrasi,
Ilmu
Manajemen

4

Paniadi Nugroho,
ST

Pengelola Penelitian

S1-Teknik
Mesin

Ilmu Sosial

5

Muhamad Jubaidi

Pengelola
Kepegawaian

S1-Kimia

Ilmu
Pemerintahan,
Ilmu
Administrasi
Publik,

Sumber Diolah Peneliti 2018
Secara aturan normatif memang tidak ada pelarangan jika terdapat ketidaksesuaian
kapasitas. Namun demikian dalam Analisis Beban Kerja Pegawai Bappekot Batu, lulusan
pendidikan pegawai menjadi skala prioritas atau pijakan awal dalam menempatkan pegawai
pada jabatan yang sesuai. Miftah Thaha berpendapat bahwa banyak hal yang harus dilakukan
oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka reformasi birokrasi.
Misalnya memperbaiki kinerja pegawai negeri dalam melaksanakan pelayanan publik,

merubah perilaku pejabat untuk menghindari tindak pidana korupsi, dan menata jumlah
pegawai negeri agar sesuai dengan pekerjaan yang ada. 2 Menurutnya hanya ada sekitar 40
persen pegawai negeri yang benar-benar bekerja, sisanya hanya sekedar datang ke kantor
tanpa melakukan pekerjaan yang berarti. Artinya, efek yang bisa ditimbulkan jika terjadi
ketimpangan kapasitas pegawai dengan beban kerja, menyebabkan kinerja pegawai tidak
optimal.
Ketiga, kebutuhan Bappekot Batu dalam meningkatkan profesionalitas pegawainya.
Kota Batu memiliki visi untuk mewujudkan kepariwisataan yang bertaraf Internasional
dengan penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan inovatif. Bappekot sebagai
pemegang komando pembangunan di kota Batu dituntut untuk memiliki pegawai yang mahir
dalam berbahasa inggris dan memiliki kreatifitas. Kemampuan berbahasa inggris menjadi
tantangan bagi pegawai yang belum mahir. Sedangkan kreatifitas berhubungan dengan era
digitalisasi.
Di era modernisasi dikenallah dunia digital dan telekomunikasi yang memudahkan
setiap manusia. Era digital membawa pengaruh besar dalam kehidupan sosial maupun
penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini pemerintah juga dituntut untuk melaksanakan
perubahan dan berbagai inovasi dalam melaksanakan pelayanan publik dan menjalankan
fungsinya. Dengan adanya dorongan dan tuntutan ini, mengharuskan para pegawai untuk
mampu mengembangkan kapasitasnya agar progam-progam yang dijalankan relevan dengan
kondisi perubahan. Saat ini setiap instansi pemerintah memang memerlukan penguatan
kapasitas bagi para pegawai dan stafnya. Khususnya dalam membenahi sistem rekrutmen dan
meningkatkan kinerja pegawai.Peningkatan kapasitas kepegawaian akan berimplikasi pada
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baiknya kinerja pegawai yang secara otomatis berdampak pada suksesi Bappekot Batu dalam
melaksanakan progam-progamnya.
Keempat, kebutuhan Bappekot Batu dalam meningkatkan profesionalitas pegawai.
Tertulis dalam Rencana Strategis Bappekot Batu 2012-2017 adanya dorongan untuk
melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkup Bappekot Batu secara
optimal.3 Bappekot Batu memang memerlukan penguatan individu bagi para pegawai dan
stafnya. Peningkatan kapasitas kepegawaian yang diterapkan di Bappekot Batu untuk
melahirkan

pegawai

yang

profesional

guna

mewujudkan

pembangunan

yang

mensejahterakan masyarakat. Tersedianya pegawai yang profesional akan berimplikasi pada
suksesi Bappekot Batu dalam melaksanakan progam-progamnya.
Progam pembangunan kapasitas memberikan sebuah harapan yang baik pada suatu
instansi pemerintah khususnya dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan
pemerintahan. Dalam rangka efesiensi dan efektifitas kinerja, melaksanakan pembangunan,
pelayanan publik, serta mendorong kapasitas pegawai agar memiliki kinerja yang baik.4
Pembangunan kapasitas berfungsi sebagai imunitas dalam menangani penyakit melemahnya
kinerja pegawai pada suatu lembaga yang terkena penyakit birokrasi. Pentakit itu berupa
rendahnya motivasi kerja, standarnya kapasitas dan kompetensi pegawai serta permasalahan
ketika suatu lembaga mengalami hambatan stagnasi progam-progam yang dirancang.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan
yang diteliti adalah “Bagaimana proses pengembangan kapasitas SDM aparatur yang ada di
lingkungan Bappekot Batu?”

3
4

Renstra Bappekot Batu 2012-2017 Bab 4 halaman 2
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1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Pengembangan Kapasitas Pegawai di Bappekot Batu. Selain itu
juga untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini telah memberikan dua manfaat, yakni manfaat secara akademis dan
secara praktis. Kontribusinya pada kemanfaatan bidang akademik karena penelitian yang
telah dilaksanakan berbasis ilmiah dan dalam kepentingan akademis.Manfaat praktis yang
dapat diberikan adalah rekomendasi kepada instansi yang telah diteliti. Penelitian ini
mengambil fokus masalah dari fenomena pelaksanaan birokrasi praktis. Oleh sebab itu,
hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi instansi terkait.
1.4.1 Manfaat Akademis
Manfaat penelitian yangdiberikan pada aspek akademis adalah sebagai berikut?
1. Menambah referensi ilmiah sehingga bermanfaat untuk pengembangan ilmu
capacity building dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi kalangan
akademisi maupun masyarakat luas.
2. Menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti salanjutnya yang membahas tentang
capacity building dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang
pelayanan public dan kinerja pegawai.
1.4.2 Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan masukan kepada Badan Perencanaan Pembangungan Daerah Kota
Batu dalam menerapkan pengembangan kapasitas pada pegawai.

2. Dapat menginspirasi bagi instansi pemerintah lainnya dalam melaksanakan
kegiatan yang sama.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki topik
bahasan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.Yang mana penyajian hasil penelitian
terdahulu berkaitan dengan fokus penelitian yang akan telah dilakukan peneliti. Hasil
penelitian terdahulu ini menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Juga
memperkaya argumen analitis peneliti dan merangsang daya kritis peneliti. Berikut tabel
yang menerangkan tentang penelitian terdahulu:
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu
No

Peneliti

1

Jenivia Dwi
Ratnasari

2

Yosep
Ginting

Judul Penelitian

Pembeda

Pengembangan
- Penelitian yang dilakukan berfokus
Kapasitas
pada aspek pegembangan kapasitas
(Capacity Building)
kelembagaan di Instansi BKD.
Kelembagaan
- Teori yang dipakai sebagai pisau
analisis memiliki fokus yang
Pada Badan
berbeda dengan pijakan teori
Kepegawaian
peneliti yang digunakan peneliti.
Daerah Kabupaten
Penelitian ini menggunakan model
Jombang
teori Pengembangan Kapasitas
Model Riyadi.
- Sedangkan penelitian yang telah
dilaksanakan menggunakan teori
model M.S Grindle. Sehingga
penyajian data akan lebih kaya dan
menarik
karena
perbedaan
variabelnya. Fenomena-fenomena
baru
seputar
pengembangan
kapasitas dapat terungkap dalam
penelitian yang telah dilaksanakan.
Pengembangan
- Penelitian ini mengambil objek
Kapasitas Aparatur
penelitian yang lebih luas. Yakni
seluruh
aparatur
Pemerintah
Pemerintah Daerah
10
Daerah Samosir. Data-data yang

di Era Otonomi

3

Kiki
Anggraini

4

Novita Sari

5

Rillia

ditampilkan terlalu normatif.
- Dari aspek pijakan teori yang
(Studi Kasus:
digunakan sebagai pisau analisis
Pemerintah Daerah
hampir sama. Ada sisi pembeda
Kabupaten
dari penelitian ini yang melihat
Samosir)
evaluasi kerja pegawai.
Pengembangan
- Penelitian yang dilakukan terdapat
Kapasitas Pegawai
tambahan fokus mengenai prinsipUntuk
prinsip good governance dalam
Mewujudkan Good
penataan pegawai.
Governance (Studi - Pijakan teori yang digunakan
Pada Kantor Badan
menggunakan teori pengembangan
Kepegawaian
kapasitas model Warsito dan
Daerah Kabupaten
Yuwono.
Malang)
- Penelitian ini difokuskan pada
aspek pengembangan kapasitas
pegawai untuk mewujudkan good
governance. Sedangkan penelitian
yang telah dilaksanakan adalah
untuk mewujudkan aparatur sipil
negara yang profesional.
Pengembangan
- Penelitian yang dilakukan berfokus
Kapasitas
pada aspek pegembangan kapasitas
Kelembagaan
kelembagaan dalam mewujudkan
Pemerintah Daerah
pelayan publik.
Dalam
- Teori yang digunakan dalam
Meningkatkan
penelitian menggunakan model
Kualitas Pelayanan
Soeprapto. Asumsinya dengan
Perizinan Terpadu
variabel teori yang berbeda, akan
(Studi Pada Kantor
menyajikan analisis fenomena yang
Pelayanan Dan
lebih kaya.
Perizinan Terpadu - Fokus penelitian ditambah dengan
Kabupaten Kediri)
model kualitas pelayanan publik
yang ideal.
Pengembangan
- Penelitian menyorot pengaruh
Kapasitas
pengembangan kapasitas dalam
Kelembagaan
menerapkan praktik E-Goverment
Dinas Komunikasi
di Dinas Informatika Sumenep.
dan Informatika
- Variabel yang dugunakan sebagai
Kabupaten
perangkat analitis penelitian adalah
Sumenep
pada aspek pemanfaatan pegawai
dan aspek manajerial.
Sumber : Diolah dari berbagai sumber 2018

Dari Tabel 2.1 peneliti menyajikan 5 hasil penelitian yang terdahulu. Peneliti
mengambil sisi pembeda dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Hal
tersebut bertujuan untuk memperkaya data dan fenomena terbaru mengenai tema
pengembangan kapasitas pegawai di instansi pemerintahan. Tentu di tengah belantara data
dan fenomena di lapangan, akan lebih menarik jika dilakukan penelitian yang memiliki sisi
pembeda dari penelitian sebelumnya. Kelima hasil penelitian terdahulu yang peneliti
paparkan dalam tabel, terdapat beberapa aspek pembedanya. Antara lain pijakan teori sebagai
perangkat analitis, locus instansi, objek penelitian, cakupan fenomena yang akan diteliti.
Fokus bahasan yang diteliti lebih sederhana atau dalam artian hanya menggunakan teori
tunggal.
2.2 Teori Pengembangan Kapasitas
Pembangunan kapasitas merupakan teori yang telah berkembang sejak tahun 1990-an.
Pada era modern ini, teori ini mulai diterapkan oleh lembaga-lembaga yang mengalami
kemrosotan dalam kinerjanya pegawainya, penurunan daya dukung lembaga, eksistensi pada
suatu lembaga, inefisiensi dan sejenisnya. Hal tersebut juga sebagaimana diterangkan oleh
LAN dalam Nugroho,

Pengembangan kapasitas (capacity building) sebagai suatu

pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan muncul sejalan dengan pertumbuhan negaranegara berkembang di kawasan Asia dan Afrika pada tahun 1990-an. Pada awalnya konsep
pengembangan kapasitas ini lebih dikenal dengan sebutan “institution building” pada tahun
1950-1960an, dan bergeser menjadi stregheting pada tahun 1970, lalu berubah menjadi
berubah menjadi "institutional development" pada tahun 1980-an.1
Diterangkan oleh sebagian ilmuan, pengembangan kapasitas sebagai capacity
development

atau

capacity

strengthening,

mengisyaratkan

suatu

prakarsa

pada

pengembangan kemampuan yang sudah ada (exiting capacity). Sementara yang lain lebih
1

Nugroho, Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah,
Jurnal Ilmu Administrasi, No.1, Vol. 3, 2004. hlm. 184.

merujuk pada contructing capacity sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum
nampak (not yet exist).2 Grindle dalam Bambang Santoso Haryono dkk, juga memberikan
pengertian, pembangunan kapasitas adalah upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan
berbagai macam strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsivitas dari
kinerja pemerintah.3
Osalyn Rubenstein dalam Bambang Santoso Haryono dkk, mengemukakan dalam
buku yang sama dengan terjemahan bahasa Indonesia, pembangunan kapasitas didefinisikan
sebagai gabungan dari kemampuan dan tindakan untuk memperkuat kemampuan organisasi
dalam pencapaian visi dan untuk menopang organisasi itu sendiri. Hasil akhir dari
pembangunan kapasitas adalah meningkatkan kesehatan organisasi dan keefektifan secara
menyeluruh, yang kemudian menghasilkan hasil dan dampak.4UNDP dalam Bambang
Santoso Haryono dkk, memberikan definisi yang lebih rinci tentang pembangunan kapasitas.
UNDP memfokuskan Pembangunan Kapasitas pada tiga dimensi yaitu, pertama tenaga kerja
(dimensi human resources), yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan cara SDM
dimanfaatkan. Kedua, Model (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahanbahan yang diperlukan dan ruang atau gedung. Ketiga, Teknologi, yaitu organisai dan gaya
manajemen, fungsi, evaluasi, komunikasi serta sistem informasi manajemen.5
Secara umum konsep capacity building dapat dimaknai sebagai proses membangun
kapasitas individu, kelompok atau organisasi. Capacity Building dapat juga diartikan sebagai
upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang dicerminkan melalui
pengembangan kemampuan, ketrampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensikompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu
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3

mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga.6 Bambang Santoso
Haryono dkk menambahkan, terdapat elemen-elemen mendasar dalam pembangunan
kapasitas yang perlu menjadi perhatian yaitu, penentuan secara jelas visi dan misi lembaga,
perbaikan sistem kebijakan publik, perbaikan struktur organisasi, perbaikan kemampuan
manajerial dan kepemimpinan, pengembangan sistem akuntabilitas, perbaikan budaya
organisasi, pengembangan SDM organisasi atau lembaga, pengembangan sistem jaringanjaringan (networking).7
Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah yang perlu
ditempuh oleh Bappekot Batu karena terdapat permasalahan seputar kepegawaiannya antara
lain

perlunya

peningkatan

kualitas

pegawai,

pengadaan

pegawai,

meningkatkan

profesionalitas pegawai. Sebagaimana keterangan yang disampaikan Grindel bahwa
peningkatan kapasitas individu adalah suatu langkah inisiatif untuk mengembangkan sumber
daya manusia, secara umum berusaha untuk meningkatkan kapasitas iindividu dalam
menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan meningkatkan kemampuan
teknisnya.8 Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi organisasi
untuk mencapai tujuan dan progam-progam kerjanya. Bambang dkk, menerangkan tentang
manfaat yang didapatkan ketika suatu organisasi melaksanakan peningkatan kapasitas sumber
daya manusianya, setidaknya terdapat tujuh poin yang disebutkan olehnya, yaitu: 9
1. Peningkatan produktifitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain karena
tidak terjadinya pemborosan, karena kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh
suburnya kerjasama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan
yang berbeda dan bahkan spesialistik.
2. Terwujudnya hubungan sesuai antara atasan dan bawahan karena adanya
pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa baik
secara teknikal maupun intelektual, saling menghargai dan adanya kesempatan
bagi bawahan untuk berfikir dan bertindak inovatif.
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3. Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena
melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatankegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh manajer.
4. Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan
komitmen organisasional yang lebih tinggi.
5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui gaya manajerial.
6. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif.
7. Penyelesaian konflik secara fungsional yang berdampak pada tumbuh subur rasa
persatuan.
Dalam tingkat pengembangan kapasitas SDM dimaksudkan dalam suatu pemunuhan
kapasitas atau kebutuhan untuk individu demi terwujudnya fungsi dan tujuan yang efisien
serta efektif dalam suatu entitas. Pengembangan sumber daya manusia adalah tentang menilai
kebutuhan kapasitas dan mengatasi kesenjangan melalui langkah-langkah yang memadai,
seperti halnya pendidikan dan pelatihan. Penilaian kapasitas pengembangan di tingkat ketiga
ini dianggap merupakan sesuatu hal yang sangat penting, oleh karena dimensi kapasitas pada
tingkat individu akan mencakup desain program pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi
kesenjangan yang diidentifikasikan dalam basis keterampilan dan jumlah staf yang
berkualitas untuk mengaplikasikan sistem.
Kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pembangunan
kapasitas pada dimensi sumber daya manusia atau pegawai yang ada di instansi
BappekotBatu. Oleh karena itu kerangka teori yang digunakan difokuskan pada
pengembangan dimensi sumber daya manusia. Terdapat pengkajian yang komprehensif yang
diungkapkan oleh Grindle dalam Bambang Santoso Haryono dkk, bahwa pembangunan
kapasitas pegawai dilihat sebagai sebuah variasi strategi yang didalamnya mencakup adanya
dimensi, fokus dan berbagai jenis aktifitas, sebagai berikut:10
Tabel 2.2 Dimensi Pembangunan Kapasitas Pegawai
Dimension

10

Ibid., hlm. 46.

Focus

Types of Activities

Human

Resource Supply of professional and Training

(Pengembangan

technical

SDM)

(Ketersediaan tenaga teknis recruitmen
dan professional)

personel conditions

salaries,
of

work

(Pelatihan,

gaji, kondisi kerja, dan
rekrutmen)

Sumber: Bambang Santoso Haryono dkk, Capacity Building, Malang: UB Press, 2012.

Pada Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa dimensi Pembangunan Kapasitas meliputi
faktor; Dimensi pengembangan sumber daya manusia, dengan fokus pada ketersediaan
tenaga professional dan personal teknis, sedangkan aktifitasnya meliputi pelatihan, sistem
penggajian, kondisi kerja dan rekrutmen.11 Untuk pembahasan Peran Bappekot Batu dalam
meningkatan kapasitas pegawai, peneliti menggunakan teori pembangunan kapasitas
(capacity building) menurut pandangan Grindle tentang dimensi Pengembangan Kapasitas
Sumber Daya Manusia yang telah dijelaskan pada Tabel 2.2.
1. Rekrutmen
Pola dan skema rekrutmen pegawai menjadi faktor pertama pegawai yang profesional
di dapatkan. Diterangkan oleh Bambang, bahwa rekrutmen adalah proses pencarian atau
mengundang calon-calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana
dan kebutuhan organisasi di waktu tertentu. Tujuan rekrutmen itu sendiri adalah untuk
mendapatkan sebanyak mungkin calon tenaga kerja, sehingga organisasi akan mempunyai
kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon tenaga kerja yang di
anggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.12 Dari perngertian tersebut menggambarkan
urgennya proses rekrutmen pegawai. Sistem yang ideal untuk pola rekrutmen di level
pemerintah daerah adalah didesentralisasikannya rekrutmen pegawai pada pemerintah daerah.
Sebab pemerintah daerah lebih memahami porsi dan jumlah kebutuhan pegawai.
11
12

Ibid.,hlm. 46-47.
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2. Pelatihan
Pelatihan adalah salah satu aspek penting yang harus dilaksanakan dalam rangka
pengembangan kapasitas pegawai. Agus Dwi Yanto memberikan penjelasan tentang
pentingnya upaya mengembangkan kapasitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan
pendidikan, yakni dengan mengirim orang untuk mengikuti pelatihan dan mengambil gelar
sarjana atau pasca sarjana adalah suatu contoh upaya untuk melakukan perubahaan pada
tingkat perseorangan. Seorang aparat pemerintah yang telah selesai mengikuti pelatihan dan
bergelar atau magang sehingga mengalami perubahan sikap dan perilaku kerja.13
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan PNS, yang dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil kemudian diistilahkan Diklat yang pengertiannya adalah proses penyelenggaraan
mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil.14 Adapun Harbani
memberikan pengertian tentang pelatihan dan pengembangan adalah suatu kegiatan yang
dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan mutu, pengembangan sikap, perilaku,
keterampilan dan pengetahuan pegawai sesuai kebutuhan suatu organisasi.15
Pengertian tersebut sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Sedarmayanti,
pelatihan dan pengembangan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya
kesenjangan antara kemampuan pegawai dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut
dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki pegawai dengan cara
menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap. Pegawai merupakan
kekayaan organisasi yang paling berharga, karena dengan segala potensi yang dimilikinya,
karyawan dapat terus dilatih dan dikembangkan, sehingga dapat lebih berdaya guna,

13
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prestasinya semakin optimal untuk mencapai tujuan organisasi.16Disisi lain Hetifah juga
mengatakan bahwa pengembangan kapasitas dan peningkatan keahlian pada pegawai itu
melalui suatu metode pelatihan pada aparatur pemerintah.17
3. Sistem Gaji
Sedarmayanti mengatakan bahwa gaji adalah segala sesuatu yang diterima oleh
pegawai sebagai balas jasa kerja pegawai. Secara umum, tujuan pengelolaan gaji adalah
membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis dan menjamin hak-hak pegawai. Beliau
juga menerangkan tentang tujuan adanya sistem pengelolaan penggajian. Tujuannya adalah
untuk mendapatkan karyawan yang mampu/cakap/berkualitas, menjamin hak yang adil,
menghargai kinerja, memberi penghargaan pada perilaku yang diharapkan, mempertahankan
karyawan.18
Pentingnya sistem gaji dalam peningkatan profesionalitas pegawai telah diterangkan
Nayla Alawiya dkk, bahwa imbalan dari pemerintah kepada Pegawai Negeri berupa gaji yang
merupakan hak setiap Pegawai Negeri. Gaji merupakan balas jasa dan penghargaan atas
prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada
pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan
dan pembangunan, maka perlu diberikan gaji yang layak baginya. Adanya gaji yang layak
secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan,
sebab Pegawai Negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan
pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga bisa bekerja dengan profesional sesuai dengan
tuntutan kerjanya dan dapat meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.19
4. Kondisi Kerja
Kondisi
16
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dapat

dikatakan

sebagai

kondisi

tempat

dimana
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akanmelakukan aktivitasnya. Oleh karenanya kondisi lingkungan kerja yang baik akan
menjadikan energi positif bagi pegawai untuk memiliki semangat dalam melaksanakan tugas
yang diberikan. Sebagai contoh tingkat kebisingan yang dapat menjadi kendala dalam
pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para pegawai.20 Selain itu ketersediaan sarana
prasarana yang mendukung kinerja yang optimal. Apabila kondisi kerja dapat dikelola
dengan baik diharapkan pegawai akan melaksanakan tugas dengan baik pula dan
ketercapaian program-program yang ada di dalam organisasi tersebutdapat berjalan dengan
efektif.
2.3 Kerangka Berpikir
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, kerangka berpikir berlatar dari
masalah isu kepegawaian yang terdapat di Bappekot Batu. Pembacaan penelitian yang telah
dilaksanakan digambarkan lebih ringkas melalui bagan kerangka berpikir. Penelitian yang
telah dilaksanakan di latar belakangi oleh adanya kebijakan moratorium penerimaan pegawai
di level pemerintah daerah. kebijakan tersebut berimbas pada kekosongan formasi pegawai di
Bappekot Batu. Masalah lain adalah desakan bagi Bappekot Batu untuk meningkatkan
kapasitas pegawainya. Peran vital dari Bappekot Batu dalam pembangunan di Batu,
memerlukan ketersediaan pegawai yang profesional. Untuk mewujudkan itu semua perlu
dilaksanakan aktifitas pengembangan kapasitas. Teori Pengembangan Kapasitas Dimensi
Sumber Daya Manusia model Grindel digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir
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Secara singkat, peneliti telah berhasil mengupas aktifitas pengembangan kapasitas
pegawai di Bappekot Batu. Terdapat rekrutmen pegawai non PNS untuk menambah jumlah
pegawai di Bappekot Batu. Bappekot Batu pernah mengadakan rekrutmen pegawai yang
berstatus non PNS. Ada 6 pegawai non PNS ditempatkan di posisi staff/struktural dan
terdapat 3 pegawai berstatus tenaga harian lepas yang ditempatkan di bagian kebersihan dan
tenaga sopir. Selain itu Bappekot Batu juga memberikan pendidikan dan pelatihan bagi
pegawainya agar kepabilitas pegawai bertambah. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan
internal dan eksternal. Pelatihan internal diselenggarakan Bappekot Batu seperti pelatihan

komputerisasi, bahasa inggris dan pelatihan bimbingan teknis pembuatan dokumen Renstra.
Pelatihan eksternal berupa Diklat Pegawai Negeri Sipil.
Sistem gaji juga diterapkan untuk pemberian upah bagi pegawai PNS maupun non
PNS. Bagi pegawai yang memiliki prestasi dan pengalaman kerjanya berpeluang besar
mendapatkan kenaikan gaji saat jabatan atau golongannya naik. Dalam penyediaan sarana
dan prasarana kerja menunjukkan hal yang baik bagi pegawai Bappekot Batu. Bappekot Batu
mengadakan sarana prasarana untuk penunjang kerja, mobilisasi dan ruangan yang nyaman.
Selain aspek tersebut kondisi kerja juga diwujudkan dengan menjalin harmonisasi antar
pegawai serta aspek kepmimpinan dari pimpinan Bappekot Batu. Aktifitas ini menunjang
ketersediaan pegawai yang profesional.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yangtelah dilaksanakan menggunakan penelitian deskriptif dengan
metode kualitatif. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti
dengan informan.Peneliti menyesuaikan diri dengan pengaruh dan pola-pola serta nilai-nilai
yang dihadapi dilapangan. Penelitian deskriptif ini digunakan peneliti untuk mengungkapkan
tema yang di angkat secara mendalam. Data yang telah dikumpulkan berupa kata-kata,
gambar dan bukan angka-angka
Menurut Moleong, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan yang terjadi apa
adanya saat penelitian dilakukan dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan
bukan angka-angka.1Jenis penelitian ini sesuai dengan pelaksanaan penelitian yang sudah
dilaksanakan. Selain itu metode kualitatif telah mampu menjawab permasalahan yang telah
diteliti oleh peneliti. Dari aspek pengembangan kapasitas individu yang telah dilakukan oleh
Bappekot Batu terdapat berbagai dinamika dan permasalahan dalam pola interaksi dan
hubungan antara aktor dan kebijakan yang dibentuk. Oleh karena itu, proses penelitian ini
telahditelaah dengan baik dan secara rinci dapat terkupasdengan keterangan data dan fakta.
Data tersebut berupa kata-kata dalam bentuk lisan dari infroman yang telah diwawancarai dan
tulisan-tulisan dari data sekunder yang didapatkan. Penelitian kualitatif menyaratkan peneliti
untuk melakukan pengamatan dilapangan secara langsung, sehingga peneliti dapat
mengetahui pola perilaku berdasarkan kenyataan sebenarnya. Pemilihan metode kualitatif
juga mempertimbangkan aspek bahasan mengenai pelaksanaan pengembangan kapasitas
24
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pegawai di lingkupBappekot Batu sangat tidak memungkinkan jika dikaji dengan cara
menguak data-data dalam bentuk angka sebagaimana jenis penelitian kuantitatif.
3.2 Fokus Penelitian
Penelitian yang telah dilaksanakan memfokuskan pada pelaksanaan pengembangan
kapasitas Pegawai yang ada di Bappekot Batu. Pelaksanaan itu meliputi dari kegiatan
rekrutmen pegawai untuk memenuhi formasi pegawai yang kosong, pelatihan yang diberikan
pada pegawai untuk meningkatkan kemampuan individu, kondisi kerja yang akan
mendukung pegawai bekerja lebih profesional dan sistem gaji yang ada guna meningkatkan
motivasi pegawai untuk bekerja secara profesional. Dari keempat fokus tersebut akan dikupas
secara deskriptif dalam penyajian dan anailisi data.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah keseluruhan ruang dimana obyek ditangkap. Penentuan
lokasi penelitian berfungsi untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Lokasi
penelitian yang telah dikunjungi peneliti adalahKantor Bappekot Batu. Peneliti juga telah
mengambil data di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
(BKPSDM) Kota Batu. Tambahan lokasi penelitian di kantor BKPSDM Batu membantu
peneliti memperoleh data penting persolan kepegawaian di Bappekot Batu. Relevansinya
adalah tupoksi BKPSDM dalam pengembangan kapasitas pegawai yang berada di lingkup
pemerintah kota Batu.
3.4 Sumber Data
Untuk memperoleh data yang akurat didukung dengan sumber informasi dan data
yang valid. Data tersebut digali dari sumber-sumber yang berhubungan dan berkaitan dengan
masalah yang diteliti. Sehingga data yang telah didapatkan dari sumber yang terpercaya dan
dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Komitmen ini peneliti pegang untuk

mendukung kaidah keilmiahan dan memperoleh data yang didapatkan dari sumber
terpercaya, maka dalam penelitian yang telah dilaksanakan terdapat dua sumber data, yaitu:
1. Data Primer:
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti,
untuk diamati dan dicatat.2 Data primer yang dimaksud adalah diperoleh dari hasil
wawancara peneliti dengan para informan yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti telah
mewawancarai beberapa pegawai yang ada di Bappekot Batu, mulai dari unsur staf dan
pimpinan. Selain itu peneliti juga mewawancarai dari pihak akademisi yang mengamati
kinerja Bappekot Batu. Berikut nama-nama Informan yang telah di wawancarai:
Tabel 3.1`Daftar Informan Yang Telah Diwawancarai
No

Nama

Jabatan

1

Dwi Narni

Kepala Sub Bagian Keuangan Bappekot

2

Tri Wedap Sabardi

Sekretaris Bappekot Batu

3

Muahmmad Jubaidi

Sub Bagian Pengelolaan Kepegawaian
Bappekot

4

Rizaldi

Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan Bappekot

5

Mursito

Sub Bagian Rekrutmen Pegawai
BKPSDM Batu

6

Nuning

Sub bagian Pelatihan Pegawai (Diklat)
BKPSDM Batu

7

Bustamin

Staf Peneliti Governance Lab FIA UB
Sumber: Diolah oleh peneliti

2. Data Sekunder:
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Data sekunder adalah sumber data yang memberikan data kepada peneliti secara tidak
langsung.3 Data sekunder yang dimaksud adalah data yang telah peneliti peroleh dari studi
pustaka : jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku-buku ilmiah dan lain sebagainya yang terkait
dengan fokus yang diteliti. Adapun data yang telah diambil oleh peneliti adalah dokumen
RPJMD Batu, RPJP Batu, Renja Bappekot Batu, Renstra Bappekota Batu, Beezeting Pegawai
Bappekot Batu dan foto-foto peristiwa beserta pelaksanaan penelitian. Selain itu peneliti juga
mendapatkan data berupa catatan-catatan, arsip-arsip yang berkaitan dengan topik yang
diteliti.
3.5 Teknik Pengambilan Data
Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
melaksanakan suatu penelitian. Kesuksesan dari sebuah kegiatan penelitian yaitu cara dalam
mendapatkan data. Seorang peneliti perlu mengetahui teknik pengumpulan data yang sesuai
dengan standar penelitian.4 Sugiyono menerangkan bahwa teknik pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif yang dilakukan seorang peneliti adalah dengan melakukan observasi,
wawancara dan dokumentasi.5Pendapat ini dijadikan pijakan peneliti dalam kegiatan
penelitian yang telah dilaksanakan. Sebagaimana merujuk pada pendapat tersebut, maka
peneliti telah melakukan:
1. Observasi.
Observasi adalah perilaku yang tampak dengan adanya tujuan yang ingin dicapai
dapat berupa perilaku yang dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan
dapat diukur.6 Sedangkan merujuk pada pengertian bahasa, pengertian dari observasi adalah
memperhatikan dan mengamati. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa observasi adalah
3
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berupa metode pengumpulan data dengan melaksanakan kegiatan pengamatan. Peneliti telah
melakukan pengumpulan data dengan teknik pengamatan secara langsung dan mengatakan
secara terus terang kepada objek yang telah diteliti, bahwa peneliti sedang melakukan
penelitian. Jadi gambarannya mereka yang diteliti telah mengetahui kegiatan penelitian mulai
dari awal hingga akir tentang aktivitas peneliti. Peneliti telah mengamati langsung ke lokasi
penelitian untuk melihat situasi, kondisi dan aktifitas yang terjadi dilapangan, sehingga
peneliti mendapatkan data-data yang relevan dengan fokus dan masalah yang diteliti. Dari
hasil observasi di lapangan peneliti dapat memahami makna dari peristiwa pengembangan
kapasitas di Bappekot Batu. Pengamatan tersebut juga sampai tahap melihat suasana pegawai
yang bekerja di lingkup Bappekot Batu. Keseriusan pegawai dalam menyelesaikan
pekerjaannya.
2. Wawancara.
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan
oleh dua pihak yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang lain
adalah terwawancara atau yang memberikan jawaban.7

Jenis wawancara yang telah

digunakan oleh peneliti adalah wawancara baku terbuka.Yaitu wawancara yang
menggunakan seperangkat pertanyaan baku dan para subjeknya tahu bahwa mereka sedang
diwawancarai sehingga mereka yang diwawancarai memahami dan mengetahui maksud
tujuan wawancara itu. Dengan jenis wawancara tersebut informan dapat memberikan
jawaban dengan baik. Informan dapat memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang
termuat dalam pedoman wawancara. Metode ini terbukti berjalan efektif ketika proses
wawancara berlangsung, informan secara terbuka dan responsif dalam menjawab pertanyaan
peneliti seputar pengembangan kapasitas pegawai di Bappekot Batu. Informan juga

7

Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT Remaja Rosdakarya : 2013. hlm. 186

menunjukkan respon positif dalam menangkap persoalan yang di ajukan oleh peneliti,
sehingga proses diskusi juga terjadi didalamnya.
3. Dokumentasi.
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat
dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang
subjek yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam berbentuk tulisan,
gambar atau data-data yang diperoleh dari dokumen atau catatan resmi instansi yang diteliti.8
Moleong mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam teknik
dokumentasi:9
a. Dokumen pribadi. Pengertiannya adalah catatan atau karangan seseorang secara
tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Dokumen Pribadi peneliti
adalah buku catatan penelitian, rekaman wawancara dan gambar.
b. Dokumen Resmi yang peneliti dapatkan terbagi menjadi dua yaitu dokumen resmi
internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan, laporan rapat dan regulasi.
Dokumen resmi eksternal berupa bahan-bahan resmi yang dihasilkan dari lembaga
sosial, antara lain majalah, koran, berita yang disiarkan oleh media massa.
Pada umumnya dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar, fotofoto, rekaman wawancara, dokumen-dokumen resmi, dan lain sebagainya yang berasal dari
instansi Bappekot Batu maupun BKPSDM. Sebagaimana yang telah paparkan dalam sub bab
sumber data yang didapatkan. Secara detil peneliti jelaskan dokumen-dokumen resmi
pemerintah kota Batu yang telah didapatkan peneliti.
3.6 Tehnik Analisa Data
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Analisis data merupakan rangkain yang penting dalam kegiatan penelitian yang telah
dilaksanakan. Pada proses analisis data inilah peniliti meninjau kembali keabsahan dan
kebenaran data yang telah didapatkan. Dengan begitu data yang dimuat dalam skripsi ini
dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini peneliti telah menggunakan
teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman. Model teknik analisis
data yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermen terdapat empat tahapan yang harus
dilakukan. Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapannya:10
1.

Pengumpulan Data.

Proses pengumpulan data dilakukan saat sebelum penelitian hingga data dianggap
cukup. Step penelitian pertama peneliti melakukan pra-penelitian di Bappekot Batu. Kegiatan
pra-penelitian dilakukan dengan wawancara singkat dan meminta data berupa Renstra
Bappekot Batu, RPJMD Kota Batu 2012-2017. Seteleh menyelesaikan ujian seminar
proposal, peneliti melaksanakan penelitian selama kurang lebih 3 pekan lamanya untuk
melaksanakan wawancara dan pengamatan di lapangan. Pengumpulan data juga dilakukan
dengan pencarian data di Internet yang relevan dengan pembahasan pengembangan kapasitas
pegawai di Bappekot Batu.

2.

Display Data.

Tahap ini peneliti melakukan setelah semua data telah selesai diformat berdasarkan
instrumen pengumpul data dan telah berbentuk tulisan. Dalam hal ini peneliti menyusun
transkip wawancara dari setiap informan yang ditanyai. Transkip berbentuk tulisan dari
jawaban informan yang diwawancarai. Setelah disusun peneliti mengkategorisasikan sesuai
10
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tema dan fokus penelitian Penyajian data wawancara dalam bentuk transkip mempermudah
peneliti untuk memproses reduksi data. Adanya transkip wawancara memudahkan peneliti
untuk mengaitkan data yang diperoleh dengan topik pembahasan di bab analisis pembahasan.
3.

Reduksi Data.

Inti dari proses reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala
bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang di analisa. Pada proses ini,
peneliti melakukan pemilihan jawaban yang sudah tersusun dalam transkip wawancara. Data
yang sudah dipilah dimasukkan/dibahas kedalam fokus dan tema pembahasan. Dari proses ini
peneliti mengambil deskripsi yang diperlukan untuk dibahas guna menjawab rumusan
masalah. Dari deskripsi yang tersisa dibuang atau disimpan jika diperlukan lagi.
4.

Kesimpulan Data.

Penarikan kesimpulan oleh peneliti dilakukan selama penelitian di lapangan dengan
mengambil simpulan didasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari Bappekot
Batu terkait pengembangan kapasitas pegawai. Kemudian hasil kesimpulan data menjadi
bahan analisis pada subbab pembahasan dengan menambahkan teori-teori yang relevan untuk
menjawab rumusan masalah.

BAB IV
KONFIGURASI KINERJA BAPPEKOT BATU
4.1 Visi Dan Misi Pemerintah Kota Batu
Pemerintah adalah institusi yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan
politik. Ketiga dimensi tersebut

perlu diwujudkan kestabilitasannya agar kehidupan

masyarakat sejahtera, bahagia, aman dan sentosa. Mewujudkan kondisi dan tatanan
masyarakat memerlukan pandangan/gambaran di masa depan yang jelas. Pandangan kedepan
itu familier disebut dengan visi dan misi. Pemerintahsebagai penyelenggara negara perlu
memiliki visi dan misi sebagai etape dan tujuan yang harus dicapai. Visi dan misi sebagai
suatu pijakan agar arah pembangunan dan kebijakan jelas sesuai jalurnya.
Pemerintah Kota Batu adalah daerah yang memiliki potensi SDA danSDM yang baik.
Dari potensi pertaniannya, di Kota Batu terdapat lahan pertanian produktif seluas 11.265,64
Ha.1 Dari aktifitas pertanian tersebut menghasilkan beragam komoditi tanaman pangan,
holtikultura, buah-buahan, sayuran dan tanaman hias. Ditambah lagi wilayah Kota Batu
merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan dengan iklim yang sejuk. Kondisi tersebut
mendukung pemeliharaan hewan ternak seperti sapi perah, kambing, sapi pedaging dll.
Potensi tersebut juga ditunjang dengan kualitas SDM yang baik. Dari hasil komoditi ternak
dan pertanian mampu di olah oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk
menghasilkan produk olahan (secondary product). Peluang usaha ekonomi produktif
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha.Peluang dan kekuatan tersebut direspon
Pemerintah Kota Batu untuk menciptakan visi yang relevan dengan potensi lokal yang
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dimiliki. Sebagaimana yang tertera dalam RPJMD visi Pemerintah Kota Batu sebagai berikut:
2

Visi Pembangunan Kota Batu pada tahun 2012-2017 adalah “Kota Batu Sentra
Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional” ditunjang oleh
pendidikan yang tepatguna dan berdaya saing ditopang oleh sumberdaya (alam,
manusia dan budaya) yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik,
kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kata kunci yang dapat diturunkan dari visi tersebut meliputi sentra pertanian
organik, kepariwisataan internasional, penyelenggaran pemerintah yang baik, dan
keimanan.Era globalisasi memunculkan mobilisasi ekonomi tanpa ada batas wilayah antar
suatu negara. Persaingan potensi wisata sudah merambah di kawasan internasional. Dari visi
tersebut, terdapat ekspektasi yang besar terhadap pemasaran obyek-obyek wisata di Kota
Batu untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

Keberhasilan memajukan

pariwisata pada tataran internasional akan membawa perubahan yang sangat signifikan bagi
kesejahteraan masyarakat kota batu.
Dari aspek pertanian, Pemerintah Kota Batu ingin menghasilkan produk-produk
pertanian yang menyehatkan. Itu semua terbebas dari pencemaran lingkungan akibat dan
penggunaan bahan-bahan kimia. Kualitas hidup masyarakat akan terjamin apabila
mengkonsumsi makanan yang alami. Artinya Kota Batu akan menuju masyarakat yang
sehat.Pemerintah Kota Batu juga bercita-cita mewujudkan Pemerintah yang bersih dan
professional. Untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan kuat dibutuhkan birokrasi yang
handal.Diperlukan pengembangan kapasitas dan reformasi birokrasi agar penyelenggaraan
pemerintah berjalan secara effektif dan efisien. Dari semua makna visi tersebut,tujuan yang
ingin dicapai ialah menciptakan kesejahteraan rakyat.
Dalam rangka mencapai Visi tersebut Pemerintah Kota Batu menetapkan Misi
sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan
2
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visi. Misi tersebut memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok visi. Berikut misi yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu:
1. Meningkatkan posisi peran dari Kota Sentra Pariwisata menjadi Kota Kepariwisataan
Internasional.
2. Kota Batu menjadi kota pariwisata internasional untuk melandasi dan memperkuat
pertanian organik.
3. Optimalisasi investasi daerah.
4. Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas
publik, prasarana dan sarana lalu lintas
5. Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan.
6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
7. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM.
8. Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan
demokratis.
9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
10. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa guna meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
11. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama.3
Dari kesebelas misi di atasterdapat relevansi dan selarasnya dengan visi yang telah
ditetapkan. Rumusan misi tersebut nantinya akan diturunkan kedalam goal, sasaran dan
progam yang akan dijalankan. Namun yang terpenting dari itu semua adalah kemampuan dan
komitmen Pemerintah Kota Batu beserta birkroasi pembantunya dalam melaksanakan visimisi tersebut. Jika hanya rangkaian kata dalam bentuk kalimat visi dan misi maka yang
demikian ini tidak memiliki nilai atau sekedar omong kosong. Jadi dalam hal ini Pemerintah
Kota Batu dan SKPD terkait harus benar-benar memiliki keseriuasan untuk mewujudkan visimisi yang telah dibuat.
4.2 Rencana Strategis Pembangunan Kota Batu
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang
bagaimana Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.
Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi dapat digunakan sebagai sarana melakukan
tranformasi, perubahan dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja
mengagendakan aktivitas pembangunan melainkanprogam menciptakan layanan masyarakat.
3
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Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan navigasi dalam perencanaan pembangunan
daerah. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih
agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan
merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan
pelaksanaannya.
Kota Batu memiliki tujuan utama menjadi daerahnya sebagai destinasi wisata
internasional. Tujuan besar ini dapat diciptakan melalui telaah dan perencaan yang
komperhensif. Berikut adalah hasil analisis Strategi dan Arah Kebijakan Pemkot Batu dalam
meningkatkan Batu sebagai Destinasi Pariwisata Internasional:
Tabel 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Batu Misi Dalam Meningkatkan Batu
Sebagai Kota Kepariwisataan Internasional
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Mewujudkan Kota
Batu sebagai destinasi
pariwisata
internasional.

Terwujudnya Kota
Batu sebagai destinasi
wisata internasional
“Batu Destination”
berbasis budaya lokal
dan agrowisata.

Menyusun rencana induk
pengembangan pariwisata kota
yang berwawasan internasional
dalam peraturan daerah.
Menyusun strategi dan grand
desain penyiapan sistem dan
struktur sosial dalam mendukung
kepariwisataan internasional.
Menyusun kebijakan
kepariwisataan dalam bentuk
peraturan daerah.
Memfasilitasi berdirinya daerah
tujuan wisata unggulan baru
“asean culture park” yang
berwawasan internasional.
Mengembangkan kota batu secara
makro menuju perwujudan batu
destination.
Mengembangkan desa atau
kelurahan menjadi “desa wisata”

Pengembangan
industri pariwisata
berbasis budaya
lokal dan
agrowisata.

berdasarkan pada potensi masingmasing wilayah.
Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam upaya
mewujudkan “batu destination”.

Terwujudnya
penguatan citra
industri pariwisata
Kota Batu dalam
industri pariwisata
internasional

Menyiapkan infrastruktur
kepariwisataan internasional.
Menggelar event pariwisata
berbasis budaya lokal dan
agrowisata secara rutin dalam
skala regional, nasional, maupun
internasional sebagai sajian
wisata.

Penguatan citra
industri pariwisata
berbasis budaya
lokal dan
agrowisata.

Memantau sajian wisata Kota
Batu supaya tetap
mempertahankan basis budaya
lokal dan agrowisata.
Melakukan tindakan terntentu
terhadap penyelewengan yang
terjadi.
Mengupayakan Kota Batu masuk
dalam “international tourism
directory, World Federation of
Tourist Guide Association and
World Tourism Organization.”

Tersedianya SDM
kepariwisataan
berkompentensi dan
profesional.

Memenuhi standar sarana
prasarana wisata internasional.
Mendukung sekolah kejuruan
bidang kepariwisataan untuk
menyesuaikan materi
pembelajaran dengan keahlian
dan ketrampilan yang dibutuhkan
oleh dunia kerja kepariwisataan.

Peningkatan SDM
pariwisata yang
kompeten dan
profesional.

Menyelenggarakan pelatihan dan
pendampingan pengelolaan wisata
internasional danMeningkatkan
profesionalitas pekerja sektor
pariwisata melalui pendidikan di
Balai Latihan Kerja.

Hasil Analisis Perencanaan RPJMD Kota Batu 2012-2017

Dari hasil analisis tersebut menunjukkan keseriusan Batu untuk mencapai pariwisata
di internasional. Konsekuensi logis yang ditimbulkan adalah kesiapan birokrasi dan
pemangku kebijakan untuk menyambut perubahan yang diinginkan. Tentunya kedepan
Pemkot Batu akan sering melakukan kerjasama internasional untuk mencapai tujuan tersebut.
Diperlukan responsifitas atau daya tanggap birokrasi untuk meningkatkan kemampuan dan
kapasitas Individu dalam penguasaan teknologi modern, bahasa asing, inovatif dan lain
sebagainya.

4.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Bappekot Batu
Tugas,

Pokok

dan

Fungsi

(Tupoksi)

merupakan

aspek

penting

dalam

mendeskripsikan pekerjaan yang didistribusikan kepada objek kerja. Objek kerja tersebut bisa
berupa lembaga maupun jabatan yang diampu oleh individu ataupun kumpulan individu.
Tupoksi menunjukan sebuah arti dari beban pekerjaan yang akan dilakukan. Terlebih dalam
suatu struktur organisasi, Tupoksi sangat diperlukan karena akan mempengaruhi keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuannya.
Sebagaimana Bappekot Batu, sebagai salah satu SKPD yang memiliki peran
strategis dalam keberlangsungan pembangunan di Kota Batu. Bappekot Batu berdiri
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis
Daerah Kota Batu. Dari Perda tersebut maka terbentuklah instansi baru yakni Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Batu. Bappekot Batu merupakan unsur perencana
penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappekot Batu mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappekot mempunyai fungsi : 4
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsi.
Dari fungsi yang dijalankan Bappekot Batu terlihat fungsi yang dijalankan sebagai
unsur perencana melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah. Dari situ menunjukkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan beserta
implementasi merupakan hasil kajian dan kerja keras Bappekot Batu. Selain itu sebagai
Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat
daerah. Dari hal itu menunjukkan Bappekot merupakan leading sector dari seluruh SKPD
terkait dalam pelaksanaan Pembangunan di Kota Batu. Fungsi yang strategis ini selanjutnya
diperlukan formasi pegawai yang kapable. Agar mampu berjalan dan target yang dibebankan
dapat tercapai.
4.4 Struktur Organisasi Bappekot Kota Batu
Agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan Bappekot Batu,
dibentuklah formasi kepegawaiannya. Formasi tersebut dalam bentuk jajaran pegawai yang
terangkai pada sebuah struktur organisasi. Hal tersebut guna mempermudah dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi pegawai sesuai jabatan yang diemban. Struktur
organisasi tersebut terdiri dari Kepala Bappekot yang membawahi 1 bagian sekretariat yang
dipimpin oleh sekretaris Bappekot, empat bidang yang menangani urusan Bappekot yang
dikepalai oleh kepala bidang beserta jajaran staff yang berada di bagian sekretariat dan empat
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bidang tersebut. Pembentukan susunan struktur organisasi beserta tupoksinya telah diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis
Daerah Kota Batu. Peraturan Daerah tersebut menjadi pijakan yang legal dalam pembentukan
lembaga maupun perangkat yang ada didalamnya. Guna mempermudah gambaran dari
struktur organisasi Bappekot Batu, peneliti akan menampilkan gambar bagan struktur
organisasi Bappekot sebagai berikut:
Bagan 2.1
Struktur Organisasi Bappekot Kota Batu
KEPALA BAPPEKOT

Sekretaris

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kasubag Umum
& Kepegawaian

Kabid Perencana,
Sarana, Prasarana
& Lingkungan
Hidup

Kasubid
Sarana,
Prasarana
Wilayah

Kasubid
Tata Ruang
&
Lingkungan
Hidup

Kabid Perenc.
Pemerintahan &
Sosial Budaya

Kasubid
Pemerintahan
& Aparatur

Kasubid
Sosial
Budaya

Kabid Perencana
Ekonomi

Kasubid
Pariwisata
& Pertanian

Kasubag
Progran &
Pelaporan

Kasubag
Keuangan

Kasubid
Koperindag

Kabid Data,
Penelitian &
Pengembangan

Kasubid
Data &
Pelaporan

Kasubid
Penelitian &
Pengembangan

Sumber Diolah Peneliti 2018
Semua dimensi pegawai tersebut di bawah pimpinan Kepala Bappekot yang dalam
kategorisasi merupakan pejabat Eselon IIa. Selanjutnya di bawahnya adalah Sekretaris
Bappekot yang masuk kategori pejabat Eselon IIIa. Menyusul empat Kepala Bidang

Bappekot masuk dalam kategorisasi pejabat Eselon IIIb. Dibagian yang terakir adalah Kepala
Sub-Bagian serta Kepala Sub-Bidang yang merupakan pejabat Eselon Iva. Struktur organisasi
tersebut menunjukkan adanya garis kuasa dan wewenang yang dimiliki setiap bagiannya.
Hubungan kekuasaan tersebut menunjukkan harmonisasi yang patut disikapi secara bijak oleh
setiap pegawai.
Seorang pemimipin menjadi pengayom, pelindung dan pembina bagi staf yang
dipimpinya. Seoarang staf atau bawahan perlu mentaati perintah pimpinan yang positif dan
memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemimpin jika arah kebijakan itu negatif. Jalinan
harmonis dalam suatu organisasi akan berefek positif pada hasil dan capaian organisasi. Jika
diperkuat dengan motivasi dan kemampuan kerja pegawai yang baik.
4.5 Visi, Tujuan dan Sasaran Bappekot Batu
Visi, misi dan tujuan organisasi merupakan hal pokok yang harus dimiliki suatu
organisasi. Visi dan misi akan menjadi jalan petunjuk kemana arah organisasi akan sampai
pada titik yang dituju. Visi

merupakan rumusan dari cita-cita dan harapan yang akan

diwujudkan. Sebagai organisasi pemerintahan Bappekot Batu dalam menjalankan tugas dan
fungsinya memiliki visi dan misi yang akan dicapai. Bappekot Batu telah menetapkan visi
sebagai berikut “Terwujudnya perencanaan yang terpadu, terukur, partisipatif, dan
berkelanjutan”. Dari visi yang telah ditetapkan Bappekot Batu menunjukan harapan untuk
berubah ke arah yang lebih baik.
Secara implisit Bappekot Batu ingin mewujudkan Pembangunan yang melibatkan
banyak pihak dan setiap seri kebijakan yang dikeluarkan dapat saling terkait/terintegrasi. Visi
tersebut sejalan dengan pengaturan birokrasi saat ini, yang sudah pada paradigma
governance. Yakni lembaga pemerintah tidak hanya sebagai subjek tunggal dalam
pelaksanaan maupun perencanaan pembangunan. Melainkan pemerintah perlu membuka
ruang kepada aktor lain untuk terlibat kedalamnya. Sebagai contoh keterlibatan masyarakat,

LSM, organisasi bisnis dan lain sebagainya. Dengan penetapan visi tersebut seluruh
perangkat organisasi wajib bekerja dan melakukan tindakan yang sesuai dengan visi yang
ditetapkan.
Dalam rangka mencapai Visi tersebut, Bappekot Batu menetapkan misi sebagai
navigator perencaan progam yang lebih detail. Misi merupakan telaahan komprehensif dari
visi yang sifat dan cakupannya lebih umum. Sebagaimana urgensi tersebut, Bappekot Batu
menetapkan misi sebagai berikut: 5
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien,
tepat waktu, dan partisipatif berbasis keunggulan lokal;
2. Mengembangkan kapasitas organisasi perencanaan melalui peningkatan kualitas
sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan bersih;
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah;
4. Peningkatan Transparasi, akuntabilitas dan partisipasi seluruh stakeholder Kota
Batu dalam Perencanaan Daerah;
5. Peningkatan pengendalian pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan
dengan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RTRW Kota Batu dan RDTRK.
Terdapat lima poin misi yang telah ditetapkan oleh Bappekot Batu guna mewujudkan
visi yang akan dicapai. Jika dikupas lebih dalam kelima misi tersebut, mengandung nilai arah
kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan bahwa
untuk mencapai kesejaheraan, Bappekot berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan
mengembangkan kapasitas lembaga maupun sumberdaya manusia di dalamnya untuk
memiliki kreatifitas, inovatif dan bersih. Dorongan positif tersebut menjadi nilai dan panduan
organisasi untuk melaksanakan kinerjanya. Poin penting lain dalam misi di atas adalah
komitmen Bappekot Batu untuk mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang telah
disusun dalam dokumen-dokumen perencanaan Kota Batu. Jika harapan tersebut dapat
terwujud, tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi kesuksesan penyelenggaraan
Pemerintahan Kota Batu.
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Selain visi dan misi, Bappekot Batu juga merumuskan tujuan sebagai langkahlangkah organisasi yang lebih konkret. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah: 6
1.
2.
3.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan melalui
pemantapan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah
Mengembangkan kapasitas kelembagaan secara kreatif dan inovatif dengan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung.
Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Tujuan ini merupakan turunan dari misi yang telah ditetapkan. Adanya tujuan akan
memberikan pemahaman dan kesadaran yang menyegarkan bagi pegawai Bappekot Batu
untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jika menelaah kegagalan kinerja suatu organisasi, salah
satu faktor penyebabnya adalah ketidak sinkronan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan
dengan apa yang dilakukan oleh pegawainya. Narasi-narasi capaian organisasi perlu
dipahami secara holistik oleh para pegawai Bappekot Batu. Dalam mewujudkan visi,
menjalankan misi dan mencapai tujuan yang diharapkan Bappekot Batu, maka strategi pokok
yang ditempuh : 7
1.

2.
3.

Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang tepat waktu,
efisisen, efektif, dan partisipatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
Pengembangan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah secara optimal;
Membangun jaringan dan koordinasi yang efektif dalam rangka meningkatkan
efisiensi
dan
efektivitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah.

Strategi mengandung unsur siasat, perencanaan efektif dan efisien yang ditujukan
kepada kelompok sasaran. Secara keseluruhan terdapat kesinkronan antara visi, misi, tujuan
dan strategi yang diterapkan Bappekot Batu untuk mewujudkan imajinasi kepemimpinannya.
Secara keseluruhan harapan yang ingin dicapai adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menerima konsekuensi yang ada.

6
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Selanjutnya tinggal pengukuran kinerja Bappekot Batu untuk mencapai harapan-harapan
yang telah tertulis.
4.6 Kinerja Pelayanan Bappekot Batu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota
danPeraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kota Batu. Dari peraturuan tersebut secara tersurat
menyebutkan Beppekot merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah,
dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikotamelalui Sekretaris Daerah.
Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah.Terdapat 4 (empat) peran yag melekat dalam tubuh lembaga Bappekot, yaitu sebagai
Pemikir, Pengambil Kebijakan, Koordinator, Administrator. Sebagai pemikir Bappekot Batu
melakukan kajian/telaah, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan. Hasilnya akan
sangat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan dan mplementasi
kebijakan pembangun.Bappekot mengkordinir seluruh SKPD di Kota Batu untuk
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh sebab
itu, dalam tugas ini Bappekot sering berkolaborasi dengan pihak akademisi untuk bersamasama membuat kajian kebijakan pembangunan strategis di Kota Batu.
Sebagai pengambil keputusan, Bappekot Batu menyusun kebijakan dan program
Rencana Pembangunan yang bersumber dari jaring aspirasi dari masyarakat dan kelompok
kepentingan terkait. Wadah jaring aspirasi itu dalam bentuk Musyawah rencana
pembangunan yang dilaksanakan di level desa, kecamatan dan kota Batu. Dari serap aspirasi

pembangunanyang diinginkan masyarakat Bappekot lah yang akan memutuskan mana yang
dilaksanakan dan berstatus skala prioritas. Dari hal tersebut Bappekot akan mengeluarkan
dokumen kebijakan dan perencaan pembangunan berupa Rencana Jangka panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan (RKPD). Selain itu juga dalam bentuk
Rencana Kerja. Disamping tugas-tugas tersebut, Bappekot juga berpartisipasi aktif dalam
menentukan arah kebijakan yang bersifat penting genting bagi kesejahteraan masyarakat dan
kepentingan pembangunan pemerintah Kota Batu.Sebagai Koordinator Bappekot Batu
melakukan kegiatan-kegiatan koordinatif dengan seluruh SKPD terkait denganmerumuskan
perencaan pembangunan yang partisipatif, efisien, efektif dan akuntabel. Skema kordinasi
danjejaring terhadap SKPD selalu ditingkatkan agar kualitas perencanaan disetiap unit dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan Kota Batu.
Sebagai administrator Bappekot Batu melakukan kegiatan penyusunan dokumendokumen perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi serta adminstrasi umum. Dalam
rangka untuk melaksanakan tupoksi, Kebijakan yang dilakukan sebagai dasar pelaksanaan
program dan kegiatan sesuai tupoksi Bappekot adalah :8
1.

2.

3.

8

Peningkatan kualitas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah melalui
pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan yang tepat waktu, efektif,
efisien, dan partisipatif dalam mencapai konsistensi pelaksanaan pembangunan
antara lain dengan penyusunan peraturan daerah tentang mekanisme
perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk dengan peningkatan
pelibatan para pemangku kepentingan;
Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan dengan pemenuhan kebutuhan
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia beserta perangkat pendukungnya
termasuk pembaharuan dan analisis data perencanaan, serta penyediaan system
informasi perencanaan, pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui
peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing) dan kesejahteraan
pegawai;
Peningkatan kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi melalui
kerjasama perencanaan pembangunan antar lembaga dan antar daerah dengan
memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai acuan dan pedoman.

Dari seluruh pemaparan kinerja Bappekot Batu dalam melayani masyarakat Kota Batu
menunjukkan peran strategisnya. Jika tidak disertai dengan ketersediaan pegawai yang
profesional dan memiliki komitmen kerja yang tinggi, mustahil tugas tersebut berjalan secara
optimal. Artinya disini proses pengembangan kapasitas menjadi aspek yang penting untuk
dilaksanakan. Pengembangan kapasitas tidak akan berhenti pada titik tertentu, karena harus
terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Pegawai harus meningkatkan terus kemampuan dan
kapasitasnya, tidak boleh merasa puas pada kemampuan yang dimilikinya saat ini. Sebab
peradaban manusia terus berkembang, dan pegawai didorong untuk mengikuti perkembangan
tersebut. Bagi siapapun yang lamban dalam merespon perubahan, akan menjadi korban dan
tertinggal. Oleh sebab itu, pengembangan kapasitas akan terus relevan dalam meingkatkan
profesionalitas birokrat.
4.7 Dampak Capaian Kinerja
Indikator kinerja merupakan komponen yang sangat krusial dalam merencanakan
rencana kinerja. Indikator kinerja dan sebuah perencanaan diperlukan sebagai alat ukur yang
digunakan untuk menentukan, apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan
indikator kinerja pada saat menyusun rencana kinerja dapat membuat kualitas perencanaan
menjadi baik. Adanya penetapan-penetapan sasaran akan mempermudah diukur dan
dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Berdasarkan urusan yang ditangani Bappekot Batu sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, mengacu pada sebuah dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra Bappekot yang
selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran dan capaian kerja jangka menengah. Perencanaan
progam dan indikator kinerja dalam perspektif kelembagaan dipandang sebagai langkah awal
dalam mengukur dan menilai kinerja. Hasil capaian dari indikator kerja untuk peningkatan

kompetensi kerja pegawai, penulis terangkan dalam tabel 5.9 mengenai ketersediaan
dokumen-dokumen resmi Bappekot Batu yang berkaitan dengan komptensi tersebut:
Tabel 4.2 Capaian Hasil Kinerja Ketersediaan Dokumen Resmi Tahun 2017
No

Indikator Kerja

Target

Hasil Capaian

1

Ketersediaan dokumen Renstra
Bappekot

Ada

Ada

2

Ketersediaan
Bappekot

Renja

Ada

Ada

3

Ketersediaan dokumen RTRW
Kabupaten

Ada

Ada

4

Ketersediaan dokumen RDTRK

Ada

Ada

5

Ketepatan dalam penyusunan
dokumen perencanaan

Tepat

Tepat

6

Keterkaitan
dan
konsistensi
antara dokumen perencanaan dan
dokumen penganggaran (%)

100%

100%

7

Prosentase realisasi programprogram
penyediaan
data
pembangunan (%)

100%

100%

dokumen

Sumber Data: Olahan Penulis Dari Rencana Kerja, Capaian Dan realisasi Bappekot Batu
2017
Berdasarkan tabel di atas, sasaran kinerja dari pegawai Bappekot Batu adalah
tersedianya dokumen-dokumen resmi dengan target realisasi ketersediaan dokumen tersebut
beserta penilaian lain mengenai konsistensi penganggaran dan realisasi progam-progam
penyedia data pembangunan dengan ukuran 100%. Tabel di atas juga menunujukkan hasil
capaian dan indikator kerja pegawai Bappekot Batu dalam menyediakan dokumen-dokumen
resmi telah tercapai antara target. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja yang dihasilkan
sangat baik. Pegawai Bappekot telah menunjukkan kinerja yang profesional dalam
melaksanakan perencanaan kinerja dan menuntaskannya.

Kemudian pada tabel 4.3 adalah capaian urusan pembangunan yang telah di olah
peneliti untuk memberikan perbandingan antara capaian pada tahun 2016 dan 2017.
Tabel 4.3 Capaian Urusan Pembangunan Bappekot
No

Aspek/Urusan

Capaian Pada
Tahun 2016

Hasil Capaian
Pada Tahun 2017

1

Koordinasi Pengembangan Agropolitan
Kota Batu

74%

100%

2

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Bidang Ekonomi Bappekot

95%

100%

83%

100%

3

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan
dan Gizi (RAD-PG)

4

Penyusunan Strategi dan Kebijakan
Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Batu

87%

95%

5

City Summit Sanitasi Perkotaan

90%

80%

6

Kajian Pengelolaan AirLimbah

-

100%

7

Monitoring dan Evaluasi Tim
KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD)

-

100%

8

Penyelenggaraan Kota Sehat

85,67%

100%

9

Dokumen Analisa Situasi Ibu dan Anak

93%

100%

10

Penyusunan Masterplan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (LP2B)

100%

100%

11

Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah.

80%

85%

12

Kajian Sistem Transportasi Terpadunya
antar Obyek Vital

-

100%

13

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

-

100%

14

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah(RIPPDA) Kota Batu

35%

100%

Sumber Data: Olahan Penulis Dari Rencana Kerja, Capaian Dan realisasi Bappekot Batu
2017
Tabel di atas sesungguhnya menujukkan capaian hasil kinerja Bappekot

telah

memberikan hasil peningkatan dari pada tahun sebelumnya. Menurut pandangan

peneliticapaian tersebut menunjukkan hasil yang baik. Meskipun masih ada beberapa aspek
yang belum tercapai secara optimal. Hal ini tidak mengapa, karena pendekatan secara
inkrimental itu lebih baik dari pada terjadinya fluktuasi dalam kontribusi kerja. Kinerja yang
bertahap tetapi konsisten untuk terus berkembang akan jauh memberikan hasil yang baik.
Tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa setiap indikator kerja yang ditetapkan tidak terjadi
penurunan atau kegagalan. Hampir di setiap indikator kerja Bappekot Batu sesuai target yang
ditentukan. Maka capaian ini menjadi indikator bahwa pegawai Bappekot Batu telah
memberikan kinerja yang baik dan menunjukkan profesionalitas kerja. Dari hal tersebut
Bappekot Batu meneriman penghargaagan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) Republik Indonesia sebagai kategori Pemerintah daerah dengan perencanaan
pembangunan terbaik dalam Anugerah Pangripta Nusantara (APN) 2017.

BAB V
PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI BAPPEKOT BATU
Suatu lembaga akan sukses dalam mencapai tujuannya dengan ditunjang oleh sumber
daya manusia yang mendukung. Apabila pegawai yang dimiliki oleh sebuah instansi
memiliki keahlian yang minim, motivasi kerja yang rendah, keterampilan yang sangat
terbatas akan menyebabkan gagalnya suatu lembaga dalam menjalankan progamnya. Pada
akhirnya adalah suatu kegagalan yang dicapai oleh lembaga tersebut, meskipun didukung
dengan sistem manajemen yang baik.
Setiap organisasi/instansi harus memiliki pegawai yang memiliki profesionalitas
dalam melaksanakan kinerja. Pegawai yang memiliki keahlian dan keterampilan kerja yang
baik kemudian didukung dengan motivasi kerja yang tinggi akan berdampak baik pada
keberlangsungan organisasi. Sumber daya manusia menjadi isu yang menarik karena
kapasitas

SDM

memengaruhi

kelangsungan

suatu

lembaga.1BappekotBatu

dalam

meningkatkan profesionalitas pegawai menjadi keharusan. Beban kerja Bappekot menjadi
institusi sentral dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik di Kota Batu perlu
tersedia pegawai-pegawai yang mumpuni.
Urgensi lainnya adalah komitmen Kota Batu untuk mewujudkan kota Batu sebagai
destinasi wisata Internasional memaksa Bappekot Batu memliki tugas yang lebih strategis.
Realitas lainnya adalah rencana kerja Bappekot Batu untuk memantapan kualitas manejemen
pegawai. Dalam rencana kerja tersebut aspek yang diperhatikan adalah peningkatanan
kuantitas, kualitas dan kemerataan pegawai.2 Dalam perkembangan Bappekot

kedepan,

tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanannya akanmengoptimalkan pemanfaatan
potensi yang dimiliki dan diharapkan responsif, kreatif serta inovatif. Agar mampu menjawab
54
1
2

Bambang. Op., cit. hlm. 49.
Rencana Kerja Bappekot Batu 2018 hlm 69

perubahan, tantangan dan mewujudkan perencanaan yang berkualitas diawali dengan
meningkatkan kualitas perencana melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM.
5.1 Rekrutmen
Rekrutmen memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi mencapai
tujuannya. Keberadaan SDM dalam suatu organisasi memiliki peran vital untuk
melaksanakan tugas-tugas, tanggung jawab dan mencapai tujuan organisasi. Ibarat sebuah
industri, proses rekrutmen ini adalah pada bagian produksinya. Untuk menghasilkan pegawai
yang professional dan pengawasan kapasitas individu calon pegawai sesuai dengan beban
kerja yang dibutuhkan organisasi, dimulai dari proses rekrutmen. Maka proses rekrutmen
pegawai menjadi salah satu proses yang penting dalam pengembangan kapasitas sumber daya
manusia. Hal ini diperkuat dengan definisi dan tujuan rekrutmen yang diterangkan oleh
Bambang: 3
Rekrutmen dapat dikatakan sebagai proses pencarian atau mengundang caloncalon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana dan
kebutuhan organisasi di waktu tertentu. Tujuan rekrutmen itu sendiri adalah untuk
mendapatkan sebanyak mungkin calon tenaga kerja, sehingga organisasi akan
mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon
tenaga kerja yang di anggap memenuhi standar kualifikasi organisasi.
Pernyataan di atas menunjukkan tujuan dari diperlukannya proses rekrutmen pada
suatu organisasi. Rekrutmen akan menarik banyak calon pegawai yang akan mendaftar pada
suatu organisasi. Keuntungannya akan memudahkan organisasi mendapatkan pegawaisesuai
yang kebutuhan. Sesuai fakta yang terjadi di Bappekot Batu, terjadi permasalahan tentang
rekrutmen itu sendiri. Pelaksanaan rekrutmen pegawai yang berstatus ASN, dilaksanakan
oleh

Pemerintah

Pusat

yang

kuota

penerimaannya

ditentukan

oleh

Kementrian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Masalah lain yang dihadapi saat
ini adalah kebijakan moratorium penerimaan ASN oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut

3

Ibid. hlm. 149.

sebagaimana yang dijelaskan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappekot Batu dalam
wawancara dengan peneliti:
“Sesuai aturan yang berlaku Bappekot Batu tidak berkapasitas untuk merekrut
pegawai. Untuk sistem rekrutmen sendiri yah kan kita sudah tidak boleh lagi
menerima PNS, semua dikembalikan ke pusat.”4
Situasi ini menimbulkan masalah bagi Bappekot Batu ketika akan melepas
pegawainya yang mengalami masa purna jabatan atau adanya mutasi jabatan. Jabatan di
posisi pimpinan akan selalu mendapat prioritas dari pemerintah daerah. Jabatan eselon IV
hingga eselon II akan selalu terisi ketika terdapat kekosongan. Namun posisi staf yang
keberadaannya juga dibutuhkan kadang dibiarkan kosong. Keadaan ini juga di alami oleh
SKPD lain ketika mendapati pegawainya yang mengalami purna jabatan. Hal tersebut juga di
ungkapkan oleh Tri Wedap Sabardi selaku Sekretaris Bappekot Batu:
“Kekosongan jabatan ada dimana saja. Nanti kalau sudah di data BKPSDM akan
merekayasa disana, kalau pejabat kan mau tidak mau harus terisi, jadi dilihat mana
yang memang memenuhi syarat untuk jabatan itu ya tentunya akan diangkat melalui
assessment. Kalau pejabat kan tentunya harus diisi gak mungkin dibiarkan kosong.”5
Siklus seperti ini tidak menyehatkan bagi institusi seperti Bappekot Batu. Pengeluaran
pegawai terjadi bisa setiap tahunnya akan tetapi Pemerintah tidak mendapatkan pasokan
pegawai ASN baru. Pegawai yang keluar disebabkan karena pensiun, mutasi dan meninggal
dunia. Hal ini memungkinkan pegawai yang mengalami masa pensiun dapat terjadi setiap
tahunnya, namun pemerintah pusat tetap menahan jumlah formasi ASN yang dibutuhkan di
level daerah. Berikut peneliti dapat menyajikan data jumlah Pegawai yang berstatus PNS di
lingkup Bappekot Batu:
Tabel 5.1 Data Pegawai PNS Bappekot Batu
NO.

4

NAMA / NIP

PANGKAT/GOL.

JABATAN

Hasil Wawancara dengan Ida Fitriani selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappekot Batu 25 April 2018
Pukul 10.00 WIB
5
Hasil wawancara dengan Tri Wedap Sabardi selaku Sekertaris Bappekot Batu pada 25 April 2018 Pukul 14.01
WIB

STRUKTURAL / JFU
1

M. Chori, S.Sos, M.Si
19690308 198911 1 001

Pembina Utama
Muda (IV/c)

Kepala Badan

2

Ir. Tri Wedap Sabardi
19610405 199003 1 011

Pembina Tk. I
(IV/b)

Kepala Bidang
Penelitian dan
Pengembangan

3

Drs. Amran, MM.
19640327 199303 1 009

4

Endro Wahjudi, ST
19711228 199901 1 001

5

Sopa Ike Paci, S.Kom
19761206 200501 1 015

6

7

Sariono, SS., MM
19700425 200003 1 005

Heri Wibowo, S.STP
19770101 199602 1 004

8

Munsif Fanani, ST
19650410 199903 1 003

9

Totok Koernianto, SH,
M.Hum
19780217 200312 1 004

Pembina (IV/a)

Kabid Perenc.
Pembangunan Manusia,
Sosial Budaya dan
Pemerintahan

Pembina (IV/a)

Kabid Perenc.
Pembangunan
Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan
Kewilayahan

Penata Tk. I (III/d)

Kabid Analisis
Pengendalian dan
Pelaporan Perencanaan

Pembina (IV/a)

Kasubid Perencanaan
Pemb. Manusia, Sosial
Budaya dan
Pemerintahan II

Penata Tk. I (III/d)

Kasubid Pengendalian
dan Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan

Penata Tk. I (III/d)

Kasubid Perencanaan
Pemb. Perekonomian,
SDA, Infra-struktur &
Kewilayahan II

Penata Tk. I (III/d)

Kasubid Perencanaan
Pemb. Manusia, Sosial
Budaya dan
Pemerintahan III

10

Mochammad Rizky, ST.
19760627 200312 1 007

Penata Tk. I (III/d)

Kasubid Perencanaan
Pemb. Perekonomian,
SDA, Infra-struktur &
Kewilayahan III

11

Muji Raharja, S,Sos

Penata Tk. I (III/d)

Kasubid Kajian
Pemerintahan dan

19610912 198602 1 006

Kemasyarakatan

12

Zulfaton, SP
19740427 199901 1 001

Penata Tk. I (III/d)

Kasubid Data dan
Pelaporan Perencaaan
Pembangunan

13

Ida Fitriani, SH
19731023 199807 2 001

Penata Tk. I (III/d)

Kasubag Umum dan
Kepegawaian

14

Rizaldi, ST., M.Sc,
M.Eng
19770509 200501 1 012

Penata Tk. I (III/d)

Kasubag Program dan
Pelaporan

15

A. Rahman Hadi, ST,
M.AP
19730630 200501 1 004

Penata Tk. I (III/d)

Kasubid Perencanaan
Pemb. Manusia, Sosial
Budaya dan
Pemerintahan I

16

Krisna Taufiq Hidayah,
S.Sos, M.MG
19751106 200501 1 006

Penata Tk. I (III/d)

Kasubid Perencaaan dan
Analisis Pendanaan
Pembangunan

17

Temmy Indrawan,
S.Kom
19760730 200501 1 007

Penata Tk. I (III/d)

Kasubid Kajian
Informasi dan
Pemanfaatan Teknologi

18

Mohammad Rifki, SE,
M.AP
19750517 200701 1 014

Penata (III/c)

Kasubid Kajian
Sumberdaya Alam dan
Pembangunan

19

Nur Wiwit Puji
Mahastiti Ika, ST, M.Si
19760422 200701 2 011

Penata (III/c)

Kasubid Perencanaan
Pemb. Perekonomian,
SDA, Infra-struktur &
Kewilayahan I

20

Dra. Dwi Narni
19680719 200801 2 010

Penata (III/c)

Kepala Sub Bagian
Keuangan

21

Vathoni Ciptorogo
Evandri, SP
19730202 200501 1 007

Penata Tk. I (III/d)

22

Retno Sintha Dewi, SE
19750323 200501 2 007

Penata (III/c)

Penata Laporan
Keuangan

23

Mar'an Komaru Saiful,
SE19750808 200604 1
017

Penata (III/c)

Penyusun Program
Anggaran dan Pelaporan

24

Oktavia Five Anggraini,
S.Si

Penata (III/c)

Pengelola Surat

Penyusun Program
Anggaran dan Pelaporan

19761005 200604 2 026
25

Retno Dwi Astuti,
SE.,MM.
19760404 200604 2 028

Penata (III/c)

Penyusun Program
Anggaran dan Pelaporan

26

Budi Purnomo, ST.,
M.AP
19740504 200604 1 021

Penata (III/c)

Analis Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan

27

Erlina Primastuti, S.Si
19810508 200604 2 035

Penata (III/c)

Penyusun Program
Anggaran

28

Ilia Widiastuti Setiyani,
SE
19750712 200701 2 017

Penata (III/c)

Analis Monitoring dan
Evaluasi Pendanaan
Daerah

29

Bayu Sigit Prasetyo, SE,
MM
19780330 200701 1 002

Penata (III/c)

Penyusun Program
Anggaran dan Pelaporan

30

M. Fahrudi Andrian, ST
19720507 200701 1 018

Penata (III/c)

Penyusun Program
Anggaran dan Pelaporan

31

Paniadi Nugroho, ST
19701229 200701 1 016

Penata (III/c)

Pengelola Penelitian

32

Henry Budiono, SE
19710821 200701 1 015

Penata (III/c)

Pengelola Bahan
Perencanaan

33

Restu Bahari, S.Sos,
MM
19780309 200701 1 006

Penata (III/c)

Pengelola Penelitian

34

Ahmad Rusydi, SE
19771125 200701 1 007

Penata (III/c)

Penyusun Program
Anggaran dan Pelaporan

35

Fickri Fathoni
Octaviano, SE, MM
19801007 201101 1 006

Penata Muda Tk. I
(III/b)

Pengolah Data Laporan
Keuangan

36

Rachmawati, S.AP
19810715 200501 2 018

Penata Muda Tk. I
(III/b)

Penyusun Program
Anggaran

37

Moch. Yusuf, A.Md.,
S.AP
19800714 200501 1 012

Penata Muda
(III/a)

Pengelola Bahan
Perencanaan

38

Devi Wijayanti, A.Md
19851212 201001 2 030

Pengatur Tk. I
(II/d)

Pengolah Data Aplikasi
dan Pengolah Data
Sistem Keuangan

39

Reshita Aprilianti, A.Md
19870401 201001 2 008

Pengatur Tk. I
(II/d)

Pengelola Data

40

Dandy Novianto
Kurniawan
19761117 200312 1 003

Pengatur Tk. I
(II/d)

Penyusun Program
Anggaran dan Pelaporan

41

Muhamad Jubaidi
19730621 200501 1 009

Pengatur Tk. I
(II/d)

Pengelola Kepegawaian

42

Beny Mistanto
19820218 200701 1 003

Pengatur (II/c)

Pengelola Pemanfaatan
Barang Milik Daerah

43

Heru Siswanto
19800514 201001 1 004

Pengatur Muda Tk.
I (II/b)

Pengelola Program dan
Laporan

Sumber Data Kepegawaian Bappekot Batu 2018
Ketika proses rekrutmen itu di ambil alih oleh daerah, akan mempermudah SKPD
seperti Bappekot Batu mendapatkan pegawai baru ketika terdapat kekosongan di jabatan
tertentu. sebagaimana pendapat Bambang Santoso Haryono dkk:6
Instansi pemerintah daerah lebih memilih teknik rekrutmen yang didesentralisasikan,
karena mereka akan secara langsung mengendalikan proses rekrutmennya. Hanya
saja, kelemahannya adalah hilangnya kendali dari para pimpinan tingkat pusat
mengenai proses rekrutmen tersebut dan ketidak sesuaian antara aturan perundangundangan.
Oleh karena itu permasalahan mengenai rekrutmen pegawai yang bukan wewenang
dari pada Bappekot Batu menimbulkan kekosongan di beberapa posisi jabatan level Staf.
Namun demikian permasalahan rekrutmen tersebut dapat disikapi dengan sebuah solusi
sebagaimana yang di ungkapkan oleh Tri Wedap Sabardi selaku Sekretaris Bappekot Batu:
“Untuk tenaga kerja lepas atau THL ya kita lihat kebutuhan apa yang kita butuhkan,
kekosongan dimana dan anggaran, kalau anggaran tidak ada yah kita tidak bisa
menerima THL, sehingga kita maksimalkan saja tenaga kerja yang ada. Untuk di
BAPPEDA sendiri THL itu ada sejak berdirinya Kota Batu namun tidak terangkat
jadi PNS, istilahnya K 2 yang masuknya sebelum 2005. Kalau untuk yang PNS kan
semenjak ada kebijakan moratorium ASN penerimaan dari pusat, jadi kalau ada
kekosongan nanti kita menunggu dari BKPSDM. mereka yang nanti akan mendata
siapa saja yang pension tahun ini.”7

6
7

Bambang Santoso. Op. Cit., 57
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Dari pernyataan tersebut dapat diketahui adanya wewenang Bappekot Batu untuk
melakukan rekrutmen pegawai yang bukan berstatus sebagai ASN. Adanya kebijakan
pemberhentian pengangkatan pegawai PNS tidak dapat menghindarkan SKPD mengambil
pilihan untuk melaksanakan pengadaan pegawai non PNS. Mekanisme rekrutmen yang
dilakukan tersebut melalui sistem kontrak dan outsorcing. Hal tersebut sebagaimana Perpres
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam Perpres
tersebut terdapat ketentuan dalam pengangkatan pegawai kontrak atau pegawai tidak tetap di
lingkup SKPD. Kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:8
1.
2.

Untuk tenaga terampil diangkat melalui kerjasama pihak ketiga perusahaan
penyedia jasa tenaga kerja dengan Pengguna Anggaran.
Untuk tenaga ahli diangkat melalui kerjasama pihak ketiga atau perorangan
dengan Pengguna Anggaran.

Penerimaan pegawai dengan sistem outsorcing akan berstatus sebagai Tenaga Harian
Lepas (THL). Kelemahannya adalah penerimaan THL ini hanya pada pegawai di bagian
kebersihan, sopir dan keamanan. Pegawai yang diterima melalui sistem outsorcing tidak
mengisi kekosongan di jabatan staf yang membutuhkan soft skill dan hard skill. Di Bappekot
Batu sendiri terdapat 3 pegawai yang berstatus sebagai THL. Berikut peneliti sajikan dalam
bentuk tabel:
Tabel 5.2 Data Pegawai Outsorcing Bappekot Batu
No

Nama

Sk Pertama

Ijazah Terakir

1

Slamet

1 Januari 2008

Paket C

2

Evi Zusnita

1 Agustus 2009

SMA

3

Muhamad Anjar Dermawan

1 Mei 2015

SMK

Sumber Data Kepegawaian Bappekot Batu 2018
Pegawai yang berstatus THL meliputi jabatan sebagai tenaga kebersihan, sopir dan
keamanan di Bappekot Batu. Bappekot Batu menerima pegawai tersebut dari sistem kontrak
8
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dengan perusahaan penyedia tenaga kerja. Kontrak yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, dan
akan diperpanjang kontraknya ketika pegawai tersebut mendapatkan penilaian kerja yang
baik. Dari pertama kontrak pegawai THL hingga sekarang, belum terjadi pemberhentian. Hal
itu menunjukkan pegawai tersebut memberikan kinerja yang baik meskipun tugas pokoknya
tidak berkenaan dengan tupoksi Bappekot Batu.
Adapun sistem penerimaan pegawai Non-PNS ini pernah dilakukan oleh Kota Batu
saat tahun 2005. Pengangkatan pegawai honorer tersebut ditempatkan pada jabatan staf yang
terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappekot Batu. Data yang peneliti dapatkan
terdapat lima pegawai non PNS yang ada di Bappekot Batu. Berikut peneliti sajikan dalam
Tabel 5.3:

Tabel 5.3 Data Pegawai Non PNS Bappekot Batu
No

Nama

SK Pertama

Ijazah Terakhirr

1

Yusi Candra Sari, SE

01 Juli 2005

S1 - Ekonomi
Manajemen

2

Mangasa Po Hutapea, ST

1 September 2005

S1- Teknik
Arsitektur

3

Yuni Astuti, S.Sos

1 September 2005

S1-Adm. Negara

4

Rr. Lollyta Harum Permata, ST

1 September 2005

S1-Teknik
Arsitektur

5

Belli Yuriana, A.Md

1 Desember 2005

D3 Sekretaris

6

Budi Santoso

1 September 2005

SMA

Sumber Data Kepegawaian Bappekot Batu 2018
Keenam pegawai tersebut memiliki beban tugas berkenaan dengan tupoksi Bappekot
Batu. Bagi pegawai non-PNS tidak ada sistem karir yang dijalani. Mereka akan tetap

menempati jabatan di posisi staf, karena sistem karir hanya berlaku bagi pegawai yang
berstatus sebagai PNS. Namun demikian terjadi kendala saat dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi Pegawai Negeri
Sipil Pasal 8 yang berbunyi semua “Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di
lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”, yang kemudian juga dirubah dalam PP NOMOR
43 TAHUN 2007. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Mursito selaku Kepala subBagian Rekrutmen BKPSDM:
“Rekrutmen non-PNS atau honorer itu, pemerintah daerah Kota Batu sejak
berlakunya PP 48 tahun 2005 itu setiap instansi pemerintah dilarang untuk
mengangkat atau menerima pegawai honorer. Itu kalau pegawai honorer dibayar
berdasarkan APBD. Penerimaan ini dibuka melihat dari kebutuhan dari instansi yang
bersangkutan. Yang merekrut siapa? Ya instansi yang bersangkutan, kriterianya juga
mereka sendiri yang menentukan. Untuk honorer sendiri, sejak diberlakukannya PP
48 itu, pemerintah Kota Batu sudah tidak menerima lagi, kalaupun hari ini ada
pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu berarti dia masuk honorernya di
angkatan 2005 kebatas dan belum diangkat menjadi pegawai tetap.”9
Dari pernyataan menunjukkan adanya kondisi yang melemahkan ketersediaan
pegawai untuk mengisi di posisi jabatan yang kosong. proses rekrutmen pegawai di level
daerah ditiadakan oleh Pemerintah Pusat. Apalagi peraturan tersebut juga dikuatkan oleh
Surat Edaran dari Kementrian Dalam Negeri nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013
perihal penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer. Surat ini berkaitan dengan
kebijakan Moratorium penerimaan pegawai negeri sipil. Latar belakang yang lain karena
munculnya tuntutan dari pegawai non PNS untuk diangkat menjadi pegawai yang berstatus
PNS.
Sesuai kenyataannya dilapangan belum ada suatu pola yang pasti dalam hal
perekrutan pegawai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Bustamin selaku Staf Peneliti
Governance Lab FIA UB:
9
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Untuk mendapatkan pegawai yang baik, rekruitmen itu harus jelas. Maksudnya sesuai
kebutuhan dinasnya, kompetensi pegawai yang diperlukan seperti apa, jumlahnya
berapa, mekanismenya seperti apa. Karena pengangkatan pegawai PNS saat ini
diatur pemerintah pusat dan sampai saat ini rekruitmen hanya untuk lembaga
kementrian saja. Rekruitmen juga harus bersih dari KKN. Saya sebenarnya juga
kurang jelas kalau ditanya rekruitmen pegawai yang ada di Bappeda Batu. tapi
namanya budaya birokrasi, isu-isu miring itu memang sulit dihindari10
Dari pernyataan di atas, menunjukkan pentingnya aspek rekruitmen dalam
memperoleh pegawai yang kapable. Lembaga harus mengetahui kebutuhan pegawai yang
diperlukan seperti apa. hal yang diperhatikan mulai dari jumlahnya, kompetensi pegawainya
dan mekanisme rekrutmennya. Jika semuanya baik bisa menghasilkan pegawai yang baik.
Selain daripada itu, masalah rekruitmen yang masih dalam kendali pemerintah pusat.
Rekrutmen PNS yang ditentukan pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah tidak
bisa menambah jumlah pegawai PNS.
Ketentuan tersebut, menyebabkan permasalahan yang timbul adalah jumlah
komposisi kebutuhan pegawai yang diterangkan dalam Analisis Beban Kerja (ABK) Pegawai
Bappekot Batu tidak dapat semuanya terpenuhi. Terdapat setidaknya 5-6 jabatan staf yang
masih kosong. Pada akirnya Bappekot Batu hanya mengandalkan penempatan atau mutasi
pegawai dari BKSDM Batu.Kurangnya SDM atau tenaga aparatur pegawai di Bappekot Batu
masih menjadi salah satu permasalahan utama yang saat ini masih belum dapat diselesaikan
dengan baik. Oleh karenanya Bappekot Batu mengandalkan pegawai yang profesional untuk
menerima tanggungjawab tambahan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Tri Wedap:
“Untuk mengatasi permasalahan kekosongan formasi jabatan di Bappekot Batu,
Kepala Bappekot mengambil kebijakan rotasi internal untuk staf pegawai dibawah
eselon III. Hal tersebut dimaksudkan untuk bidang atau bagian yang memiliki volume
pekerjaan yang lebih rendah akan dipindahkan pada bidang atau bagian yang
volume pekerjaannya lebih tinggi. Selain itu bagi pegawai yang sudah senior dan
dianggap mampu akan mengambil alih tugas dan tanggungjawab pada posisi staf
yang belum terisi.”11
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Dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya kondisi survive dari Bappekot Batu
dalam mengatasi kekosongan pegawai di beberapa posisi jabatan. Namun demikian strategi
yang yang dilakukan oleh Kepala Bappekot Batu menunjukkan hal yang positif. Sikap cerdik
tersebut merupakan langkah yang positif agar kinerja organisasi tetap berjalan normal. Ketika
pegawai yang sudah profesional menerima beban kerja tambahan dari posisi staf yang
kosong, akan membantu kinerja organisasi tetap optimal. Kondisi yang demikian ini
seharusnya segera mendapatkan respon yang serius dari pemerintah pusat. Agar solusi segera
didapatkan dan permasalahan kekosongan pegawai dapat teratasi.
5.2 Pelatihan
Untuk mendukung kinerja yang baik di Bappekot Batu, maka diperlukan pegawai
yang berkualitas dalam keahlian kerjanya. Kesesuaian antara beban kerja dengan keahlian
para pegawainya menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Seimbangnya tupoksi Bappekot
dengan keahlian pegawai Bappekot Batu akan mendukung kesuksesan Bappekot Batu dalam
menjalankan tupoksi dan mencapai tujuan lembaga. Oleh karenanya, keahlian dan
keterampilan pegawai sangat memengaruhi kinerja Bappekot Batu. Pegawai yang profesional
akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan organisasi. Untuk mewjudkan
pegawai yang profesional tersebut salah strateginya dengan memberikan pendidikan dan
pelatihan kerja bagi para pegawai.
Agus Dwi Yanto memberikan penjelasan tentang pentingnya upaya mengembangkan
kapasitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, yakni dengan mengirim
orang untuk mengikuti pelatihan dan mengambil gelar sarjana atau pasca sarjana adalah suatu
contoh upaya untuk melakukan perubahaan pada tingkat perseorangan. Seorang aparat
pemerintah yang telah selesai mengikuti pelatihan dan bergelar atau magang sehingga

mengalami perubahan sikap dan perilaku kerja.12 Adapun Harbani memberikan pengertian
tentang pelatihan dan pengembangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi
untuk meningkatkan mutu, pengembangan sikap, perilaku, keterampilan dan pengetahuan
pegawai sesuai kebutuhan suatu organisasi.13 Disisi lain Hetifah juga mengatakan bahwa
pengembangan kapasitas dan peningkatan keahlian pada pegawai itu melalui suatu metode
pelatihan pada aparatur pemerintah.14
Menurut temuan penulis di lapangan ada beberapa hal yang masih menjadi kelemahan
dan permasalahan yang perlu ditangani. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada latar
belakang. Masih terdapat permasalahan ketidaksesuaian antara beban kerja yang dibutuhkan
dengan kapasitas yang dimiliki oleh pegawai, sehingga terdapat penempatan pegawai yang
tidak tepat pada posisi jabatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan dengan
kapasitas yang dimiliki oleh pegawai. Hal tersebut sudah penelti paparkan sebelumnya di
tabel 1.2.Jadi sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kerja dan kualitas pegawai
melalui pelatihan dan pengembangan bagi para pegawai.Menurut hasil wawancara penulis
dengan Kepala Sub-Bagian Bina Progam Bappekot Batu,:15
“Bappekot Batu senantiasa memberikan fasilitas untuk pengembangan sumberdaya
manusianya dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan. BappekotBatu
memfokuskan pelatihan dan pendidikan pegawai. Pelatihan dan pendidikan teknis
untuk mendukung keahlian hardskill atau softskillpegawai Bappekot Batu. Pelatihan
teknis dilaksanakan secara mandiri oleh Bappekot Batu dengan bekerjasama dengan
lembaga pelatihan, serta pelatihan teknis juga diadakan oleh Badan diklat provinsi
ataupun dinas-dinas terkait.”
Pelakasanaan Diklat Teknis Bappekot bekerjasama dengan lembaga lain baik lembaga
pemerintah maupun swasta untuk melatih para pegawai Bappekot dalam rangka
meningkatkan keahlian teknis pegawainya. Pelatihan teknis ini wajib diikuti oleh pegawai
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Bappekot yang telah ditugaskan oleh Pimpinan Bappekot, karena kegiatan tersebut juga
termasuk dalam tugas dinas pegawai.

Diklat teknis ini memang perlu diadakan untuk

memfasilitasi pegawai agar meningkat dari sisi kapasitasnya dan berdampak baik pada
prestasi kerjanya. Adapun pelatihan dan pendidikan pada pegawai yang sudah dilaksanakan
oleh Bappekot Batu adalah sebagai berikut.
5.2.1 Pelatihan Bahasa Inggris
Urgensi diselenggarakannya pelatihan bahasa Inggris sebagaimana visi yang telah di
tetapkan Pemerintah kota Batu untuk “Mewujudkan Kota Batu sebagai destinasi pariwisata
Internasional”. Visi tersebut akan memberikan konsekuensi logis bagi Bappekot akan lebih
intens menjalin hubungan dengan pihak internasional. Baik berupa kerjasama, kunjungan,
studi banding dan lain sebagainya. Alasan lain adalah dunia internasional telah menyapakati
bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan untuk menjalin komunikasi internasional. Hal
tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh Tri Wedap Sabardi selaku Sekretaris Bappekot
Batu:
“Pelatihan bahasa Inggris itu diadakan dibulan April. Pegawai biar tahu kalau Batu
akan mengarah ke level internasinal. Kantor-kantor dan OPD di Batu sudah
mengarah ke bahasa inggris. Pelatihan bahasa inggris kan sudah menjadi hal utama
dan penting sekarang ini, Kota Batu yang sebelumnya hanya menargetkan menjadi
kota wisata level nasional sekarang kota Batu menaikan tergetnya menajadi kota
wisata internasional dengan begitu pegawai kita harus bisa bahasa inggris, minimal
dasar-dasar bahasa inggrisnya mereka paham.”16
Dari apa yang disampaikan di atas dapat dipahami bahwa pegawai Bappekot Batu
disyaratkan untuk menguasai bahasa Inggris. Penguasaan bahasa inggris merupakan
kemampuan tambahan yang harus dimiliki oleh Pegawai Bappekot. Kemampuan berbahasa
Inggris menjadi salah satu poin strategis untuk kemajuan Kota Batu. Untuk menghadapi
tantangan kedepan, Pegawai Bappekot harus siap bekerja keras untuk mendalami dan
menguasai bahasa inggris. Kemampuan
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Pegawai yang diikutsertakan dalam pelatihan adalah pegawai yang berstatus sebagai
PNS. Pelatihan di adakan sejak bulan Maret dan berakhir di bulan April. Hasil dan capaian
pembelajaranya akan di ukur melalui tes yang akan diselenggarakan oleh Bappekot Batu
dengan lembaga bimbingannya. Hal tersebut sebagaimana yang disampakan oleh Bapak
Rizaldi:
“Kita mengadakan pelatihan bahasa Inggris, greed nilai toefl kan harus tinggi jadi
ada pelatihannya selama tiga bulan, berakhir di bulan april ini. Itu pesertanya PNS
saja yang non-PNS tidak ikut. Pelatihan bahasa inggris ini sangat berpengaruh, dari
yang belum bisa menjadi bisa, yang belum tau jadi tau, dan itu nanti evaluasinya
harus dites lagi minimal 80% harus lulus dari tesnya nanti.”17
Pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris sebagai saranan eksplorasi potensi yang
dimiliki oleh Pegawai Bappekot Batu. Proses pendidikan ini seharusnya dilaksanakan secara
berkesinambungan. Artinya untuk mengasah kemampuan pegawai dalam berbahasa inggris
tidak cukup melalui pendidikan saja. Perlu adanya pembiasaan sehari-hari, misalnya progam
hari tertentu wajib berkomunikasi menggunakan bahasa inggris. Kegiatan tersebut tentunya
akan memberikan tantangan bagi para pegawai untuk lebih terampil dalam berbahasa inggris.
Dengan begitu kemampuan pegawai dala berbahasa Inggris akan lebih terasah.
5.2.2

Pelatihan Komputerisasi

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menarik minat Instansi Pemerintah
untuk mengadopsinyadalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam rangka efisiensi
dan efektifitas kinerjanya diperlukan sarana prasarana yang memadai dalam pemanfaatan
teknologi. Begitu pula dalam penyelengaraan urusan di Bappekot Batu, segala urusan
administrasi kantor, pembuatan laporan, pengolahan data-data statistik dan media informasi
publik sudah menggunakan teknologi komputerisasi. Pemanfaatan komputer sudah menjadi
kebutuhan pokok bagi Bappekot Batu. Adanya kebutuhan tersebut tentunya diperlukan
pegawai yang memiliki profesionalitas dalam kemampuan komputerisasiya.
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Sebagai gambarannya, Bappekot Batu telah mengeluarkan websiteresmi yang
bertujuan untuk keterbukaan informasi pada publik. Untuk mengelola website tersebut
diperlukan tenaga ahli yang berstatus sebagai PNS. Hal tersebut sebagaimana tuntutan dari
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 5 tahun 2015 pasal 7 ayat 4, bahwa
instansi penyelenggara negara harus menunjuk pengelola website dari Pegawai Negeri Sipil
di instansi tersebut.18 Bappekot Batu memerlukan tenaga profesional untuk mengelola
website tersebut. Kemudian dari sisi administrasi juga sudah menggunakan komputerisasi.
Misalnya kinerja yang harus ditunjang dengan aplikasi komputer yaitu microsoft word,
microsoft excel dan microsoft power point.
Kemampuan tentang komputerisasi memang sangat diperlukan oleh tenaga pada suatu
birokrat. Pelatihan mengenai komputierisasi diperlukan oleh Bappekot Batu, sebagaimana
diterangkan oleh Rizaldi:
“Berkembangnya zaman membuat teknologi berkembang untuk mempermudah
urusan manusia. Saat ini pemanfaatan teknologi informasi sudah dalam ranah
pemerintahan, mulai dari aplikasi / software komputer, media internet dan lain
sebagainya. Sehingga BappekotBatu melatih para pegawai yang bertugas pada
bagian komputerisasi untuk meningkatkan keahliannya agar tidak tertinggal dalam
pengetahuan komputerisasinya dan hal tersebut tentunya akan berdampak pada
kinerja pegawai tersebut dengan begitu juga akan mendukung suksesnya progamprogam kerja di Bappekot Batu.”19
Bappekot Batu telah didukung dengan adanya perlengkapan komputer atau peralatan
lain yang memiliki fungsi yang sama (Laptop). Pelatihan Komputer pernah diadakan sekitar
tahun 2016. Bappekot Batu melaksanakan pelatihan teknis mengenai pengelolaan website
secara mandiri. Hal itu dikarenakan belum ada rancangan dari Badan Diklat Provinsi
mengenai pelatihan tersebut. Pelatihan tersebut Bappekot Batu mendatangkan tenaga ahli dari
swasta untuk memberikan pelatihan teknis dalam mengelola website tersebut. Secara resmi
pelatihan diadakan dalam satu kali pertemuan dan selanjutnya melalui bimbingan langsung di
18
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jamefektif kerja. Bappekot Batu telah memiliki langkah dan strategi yang baik dalam
meningkatkan profesionalitas pegawai dalam mengembangkan kompetensi pegawai dibidang
komputerisasi. Oleh karenanya mengenai pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai
pada bidang komputerisasi dapat teratasi dengan dilaksanakannya pelatihan komputer.
5.2.3

Pelatihan Pengelolaan Keuangan.

Bappekot Batu mengikutsertakan para pegawainya yang khususnya menempati
jabatan seputar perbendaharaan dan pengelolaan keuangan. Menurut keterangan dari Dwi
Narni selaku Kepala Sub-Bagian Keuangan, pelatihan ini sering kali diadakan oleh Badan
Diklat Provinsi dan Dinas Keuangan Daerah Batu dengan mengadakan Bimbingan Teknis
(Bimtek). Beliau juga memberikan keterangan mengenai apa saja pelatihan yang diberikan,
berikut penjelasannya:
“Misalnya pegawai yang latar pendidikannya bukan dari sarjana ekonomi dan
akutansi sedangkan pegawai tersebut menduduki jabatan yang mengurusi keuangan,
sebagai contoh verivikator gaji, bendahara keuangan dsb, maka akan di kirim pada
pelatihan yang biasanya di laksanakan oleh Badan Diklat Provinsi. Pelatihan
tersebut seputar akutansi keuangan, perbendaharaan, dan pengelolaan gaji.”20

Materi yang diajarkan pada pelatihan tentang membuat laporan keuangan,
perbendaharaan gaji, Penyusunan Neraca Daerah, perpajakan bagi Bendahara dan seputar
pengelolaan keuangan lainnya. Diadakannya pelatihan tersebut akan memberikan keahlian
bagi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas yang diberikan, mengingat
mengelola keuangan pada instansi Bappekot Batu yang notabene mengelola anggaran dana
yang besar maka diperlukan tenaga-tenaga yang profesional dalam mengelola keuangan.
Adanya kegiatan Diklat teknis ini tentunya akan berpengaruh pada peningkatan
profesionalitas pegawai.Dengan diklat teknis tersebut para pegawai diberi pembekalan
tentang kemampuan dalam beban kerja yang diampu. Hal ini akan membantu permasalahan
20
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jika terdapat pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan
beban kerja yang dibutuhkan, dengan begitu akan teratasi.
5.2.4

Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembuatan Renstra

Pelatihan yang lain adalah bimbingan teknis pembuatan dokumen perencanaan.
seperti RPJMD dan Renstra Bappekot Batu, karena kekurangan pembuat. Bappekot Batu
bekerjasama dengan lembaga peneliti Governance Lab dari UB untuk dilaksanakannya
bimbingan dan pendampingan pembuatan dokumen Renstra Bappekot 2018-2023. Hal ini
sebagaimana hasil wawancara denga Tri Wedap Sabardi:
Bappekot baru-baru ini bekerjasama dengan pihak akademisi dari UB untuk
membuat dokumen Renstra. kegiatannya diadakan di singosari selama tiga hari untuk
membuat renstra Bappekot 2018-2023. Pihak akademisi biasanya membuat kajian
untuk membantu kami dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan di
Batu.21
Bustamin selaku Staf Peneliti Governance Lab FIA UB menjelaskan bahwa:
Pelatihan ini bersifat pendampingan dan pemberdayaan pegawai Bappeda untuk
membuat dokumen-dokemen perencanaan. Kita sebagai akademisi memiliki peran
sebagai konsultan Bappeda untuk memberikan masukan dan merencanakan progam
dari hasil kajian kita. Dalam kerjasama ini kita juga menyesuaikan permintaan
Bappeda untuk membantu meringankan tugas-tugasnya.22
Jadi dalam hal ini Bappekot dibantu oleh pihak akademisi untuk membuat dokumen
perencanaan yang dijadikan Bappekot dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan ini diperlukan
karena beberapa alasan, kapasitas ketersediaan pegawai dan tingkat kedalaman kajian yang
dilaksanakan. Maka kegiatan ini sangat berdampak positif bagi Bappekot menjalankan
fungsinya.

Pelatihan

merupakan

faktor

yang

benar-benar

berpengaruh

terhadap

pengembangan kapasitas di Bappekot Batu.
Bustamin mengungkapkan pentingnya pelatihan ini didasarkan pada kondisi pegawai
Bappeda yang memang belum memiliki kemampuan sebagai perencana dan administrator.

21
22

Tri Wedap Sabardi. Hasil Wawancara Op. Cit.,
Bustamin. Op., Cit.

Dia juga mengungkapkan bahwa latar belakang pendidikan tersebut memang mempengaruhi
hal tersebut. Berikut pernyataan yang disampaikan:
Memang kita disini memiliki peran yang vital. Pegawai Bappeda Batu masih banyak
yang belum memahami. Faktor SDM menentukan kemajuan dan kemampuan
berinovasi untuk pembangunan Kota Batu. Mayoritas SDM Bappeda Batu kurang
memiliki dasar pemahaman tentang konsep perencanaan pembangunan. selain itu
juga yang dikirim ke pelatihan itu ada yang pegawai honorer. Yang mana mereka
kurang memahami sifat pekerjaan. Kok bukan malah staf yang sudah PNS.23
Jadi masih ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Antara lain
adalah latar pendidikan pegawai yang bukan dari studi perencanaan pembangunan dan
kebijakan publik memiliki kelemahan dalam merencanakan progam pembangunan, oleh
sebab itu perlu adanya bimbingan dan konsultasi pada pihak akademisi. Ada kelemahan
lainnya adalah pegawai yang dikirim oleh Bappekot Batu ada yang pegawai honorer.
Notabene mereka kurang memahami sifat kerja perencanaan.
Dalam pelaksanaan latihan pembuatan dokumen perencanaan ini perlu dilaksanakan
secara berkelanjutan. Agar pegawai memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengerjakan
sifat pekerjaan. Kedepannya komitmen dalam proses pelaksanaan pelatihan juga perlu
dimiliki oleh pegawai. Hambatannya pegawai seringkali merasa bosan dengan proses
pelatihan yang diselenggarakan. Pegawai terkesan tidak serius untuk menerima ilmu yang
disampaikan. Hal ini juga sempat disinggung oleh Bustamin.
5.2.5

Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

Adapun pelatihan/diklat yang dilakukan diluar dari Bappekot Batu, yaitu yang
dilaksanakan oleh BKPSDM yang diperuntukan oleh pegawai yang berstatus PNS antara lain
yaitu pelatihan Prajabatan, pelatihan Prajabatan ini dilakukan diawal ketika pegawai yang
berstatus CPNS akan naik status menjadi PNS, maka diwajibkan untuk mengikuti pelatihan
prajabatn ini. Selain itu, Kelancaran tugas administrasi Bappekot Batu dalam hal ini
23

Ibid.

memberikan pelayanan prima sesuai visi Bappekot Batu kepada masyarakat yang sangat
dipengaruhi oleh profesionalitas dan kompetensi dari aparatur negara, dalam hal ini Pegawai
Negeri Sipil (PNS). Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dalam penguatan kapasitas
diperlukan pembinaan atau pelatihan pegawai secara terus-menerus.
Akhirnya, Bambang Santoso menyediakan definisi yang cukup komprehensif
berkaitan dengan pelatihan dengan mengatakan sebagai berikut24 :
Pelatihan adalah suatu proses memberikan bantuan bagi para karyawan atau pekerja
untuk menguasai ketrampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangan
dalam melaksanakan pekerjaan. Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan
pengetahuan, sikap dan ketrampilan petugas dalam rangka meningkatkan mutu dan
kinerja petugas.
Dalam hal pelatihan, BKPSDM Kota Batu mendasarkan kegiatannya kepada konsep
pelatihan pendidikan jabatan (DikLat), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
pengembangan sumber daya manusia. Sebagai contoh, dalam rangka mencapai persyaratan
kompetensi kepemimpinan aparatur setiap SKPD salah satunya ialah Bappekot Batu yang
sesuai dengan jenjang jabatan struktural mengacu kepada konsep Diklat yang dikeluarkan
oleh Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 304.A/IX/6/4/1995 tanggal 24
Pebruari 1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Negeri Sipil. Berdasarkan pedoman tersebut, konsep pendidikan pelatihan itu terdiri dari
beberapa syarat dan dapat diangkat jabatan sesuai jenjang jabatan sebagai berikut :


Diklatpim terdiri dari :
a. Dikla pim tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon IV
b. Diklatpim tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatans struktural Eselon III
c. Diklatpim tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon II
d. Diklatpim tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan struktural Eselon I
Peserta pendidikan dan pelatihan Jabatan Struktural ditetapkan dengan berpedoman

pada ketentuan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, yaitu:25

24

Bambang,Santoso,Op.Cit,. hlm 164-165
Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 304.A/IX/6/4/1995 tanggal 24 Pebruari 1995 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
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1. Diklatpim tingkat IV setara dengan Diklat ADUM, ADUMLA atau SEPALA
a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki potensi, moral yang baik dan dapat
dikembangkan serta telah menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugasnya
dan dinilai mampu untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon IV atau
Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon IV.
b. Pangkat/Golongan serendah-rendahnya Penata Muda (Gol III/a)
c. Usia setinggi-tingginya 42 tahun, dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian
seleksi
d. Pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S-1)
e. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh Dokter/Tim Penguji Kesehatan.
f. Lulus Seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat
2. Diklatpim tingkat III setara dengan Diklat SPAMA dan SPADYA
a. Pejabat Struktural Eselon IV atau yang setingkat, yang memiliki potensi,
moral yang baik dan dapat dikembangkan serta telah menunjukkan prestasi
dalam melaksanakan tugasnya atau Pejabat Struktural Eselon III atau yang
setingkat.
b. Pangkat/Golongan serendah-rendahnya III/c atau III/d bagi yang belum
ADUM/ADUMLA/SPALA
c. Usia setinggi-tingginya 42 tahun, dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian
seleksi.
d. Pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S-1)
e. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh Dokter/Tim Penguji Kesehatan.
f. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat
g. Lulus Diklatpim Tingkat IV atau ADUM/ADUMLA /SPALA
3. Diklatpim tingkat II setara dengan Diklat SESPA dan SPAMEN
a. Pejabat Struktural Eselon III atau yang setingkat, yang memiliki potensi, moral
yang baik dan dapat dikembangkan serta telah menunjukkan prestasi dalam
melaksanakan tugasnya atau Pejabat Struktural Eselon II atau yang setingkat.
b. Pangkat/Golongan serendah-rendahnya pembina, golongan IV/a
c. Usia setinggi-tingginya 48 tahun, dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian
seleksi
d. Pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S-1)
e. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh Dokter/Tim Penguji Kesehatan.
f. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat
g. Lulus Diklatpim Tingkat III atau SPAMA / SPADYA
4. Diklatpim tingkat I setara dengan Diklat SPATI
a. Pejabat Struktural Eselon II atau yang setingkat, yang memiliki potensi, moral
yang baik dan dapat dikembangkan serta telah menunjukkan prestasi dalam
melaksanakan tugasnya atau Pejabat Struktural Eselon I atau yang setingkat.
b. Pangkat/Golongan serendah-rendahnya Pembina Utama Muda, golongan IV/c
c. Usia setinggi-tingginya 52 tahun, dihitung pada tanggal pelaksanaan ujian
seleksi
d. Pendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S-1)
e. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh Dokter/Tim Penguji Kesehatan.
f. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat
g. Lulus Diklatpim Tingkat II atau SPAMEN atau SESPA

Pada prinsipnya program pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan dan diikuti oleh
kepala bagian dan kepala sub bagian Bappekot Batu adalah untuk memenuhi persyaratan
kompetensi kepemimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, Diklat
Struktural tersebut berjenjang maka salah satu persyaratan untuk mengikuti jenjang Diklat
yang lebih tinggi, kepada peserta dipersyaratkan telah lulus dalam jenjang diklat di
bawahnya. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag)
Pelatihan Pegawai (diklat) BKPSDM Kota Batu, sebagai berikut26:
“Kami bekerja berdasarkan tupoksi yang sudah diatur dalam Standar Operating
Prosedure (SOP) dan sesuai dengan jabatan masing-masing. Selama Desember tahun
2017, terdapat 10 nama yang telah mengikuti dan lulus diklat sesuai dengan pangkat
dan golongan. Jadi dipertegas lagi, bahwa pelatihan yang kami lakukan adalah
sesuai penugasan dan tidak bersifat diminta karena hak.”
Berdasarkan diklat yang ditentukan sesuai dengan jenjang jabatan struktural, maka
diklat hanya akan dilaksanakan disesuaikan dengan jenjang jabatan yang dipersyaratkan telah
lulus dalam jenjang di bawahnya sesuai dengan penugasan. Jadi secara otomatis dapat
dikatakan, bahwa pelatihan yang dilaksanakan tidak semua pegawai aparatur, tetapi yang
telah memiliki pangkat atau golongan berjenjang saja. Secara rinci, jumlah pegawai jabatan
struktural di lingkungan Sekretariat Dewan yang telah mengikuti berbagai pendidikan dan
pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur dalam
tahun 1994 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 5.4 Data Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/Jabatan Struktural Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Batu (1994-2017)

NO.

NAMA / NIP

1

M. Chori, S.Sos, M.Si
19690308 198911 1
001

JABATAN
PANGKA
STRUKTURAL
T/GOL.
/ JFU
Pembina
Utama
Muda
(IV/c)

Nama Latihan
Jabatan/Tahun
Lulus
-SPALA/1998

Kepala Badan

-DIKLAT PIM
Tk.III/2004
-DIKLAT

26

Wawancara dengan Nuning, Kasubag Pelatihan Pegawai (diklat) tanggal 16 April 2018 Pukul 10.00 WIB

PIM/Tk.II/2011

2

3

4

5

6

7

Ir. Tri Wedap Sabardi
19610405 199003 1
011

Drs. Amran, MM.
19640327 199303 1
009

Endro Wahjudi, ST
19711228 199901 1
001

Sopa Ike Paci, S.Kom
19761206 200501 1
015

Sariono, SS., MM
19700425 200003 1
005

Heri Wibowo, S.STP
19770101 199602 1
004

8

Munsif Fanani, ST
19650410 199903 1
003

9

Totok Koernianto, SH,
M.Hum
19780217 200312 1
004

Pembina
Tk. I
(IV/b)

Kepala Bidang
Penelitian dan
Pengembangan

Pembina
(IV/a)

Kabid Perenc.
Pembangunan
Manusia, Sosial
Budaya dan
Pemerintahan

Pembina
(IV/a)

Kabid Perenc.
Pembangunan
Perekonomian,
SDA,
Infrastruktur dan
Kewilayahan

-ADUM/1998
-DIKLAT PIM
Tk.III/2004
-ADUM/1995
- DIKLAT PIM
Tk.III/2004

-ADUM/1996
ADUMLA/2000
-DIKLAT PIM
Tk.III/2004
ADUM/2008

Penata Tk.
I (III/d)

Kabid Analisis
Pengendalian
dan Pelaporan
Perencanaan

-DIKLAT PIM
Tk.IV/2003

Pembina
(IV/a)

Kasubid
Perencanaan
Pemb. Manusia,
Sosial Budaya
dan
Pemerintahan II

Penata Tk.
I (III/d)

Kasubid
Pengendalian
dan Evaluasi
Perencanaan
Pembangunan

-DASPEN
II/1995

DIKLAT PIM
Tk.IV/2001

Penata Tk.
I (III/d)

Kasubid
Perencanaan
Pemb.
Perekonomian,
SDA, Infrastruktur &
Kewilayahan II

-SEPADA/1994

Penata Tk.
I (III/d)

Kasubid
Perencanaan
Pemb. Manusia,
Sosial Budaya

-DIKLAT PIM
Tk.III/2005

-DIKLAT PIM
Tk IV/2001

- DIKLAT PIM
Tk IV/2001

dan
Pemerintahan III
ADUM/1996

Penata Tk.
I (III/d)

Kasubid
Perencanaan
Pemb.
Perekonomian,
SDA, Infrastruktur &
Kewilayahan III

-ADUM/1996

Penata Tk.
I (III/d)

Kasubid Kajian
Pemerintahan
dan
Kemasyarakatan

DIKLAT PIM
Tk.IV/2010

DIKLAT PIM
Tk.IV/2011

10

Mochammad Rizky,
ST.
19760627 200312 1
007

11

Muji Raharja, S,Sos
19610912 198602 1
006

12

Zulfaton, SP
19740427 199901 1
001

Penata Tk.
I (III/d)

Kasubid Data
dan Pelaporan
Perencaaan
Pembangunan

13

Ida Fitriani, SH
19731023 199807 2
001

Penata Tk.
I (III/d)

Kasubag Umum
dan
Kepegawaian

14

Rizaldi, ST., M.Sc,
M.Eng
19770509 200501 1
012

Penata Tk.
I (III/d)

Kasubag
Program dan
Pelaporan

DIKLAT PIM
Tk.IV/2010

Penata Tk.
I (III/d)

Kasubid
Perencanaan
Pemb. Manusia,
Sosial Budaya
dan
Pemerintahan I

Penata Tk.
I (III/d)

Kasubid
Perencaaan dan
Analisis
Pendanaan
Pembangunan

-DASPEN
II/1995

-DIKLAT PIM
Tk.IV/2011
DIKLAT PIM

15

A. Rahman Hadi, ST,
M.AP
19730630 200501 1
004

16

Krisna Taufiq Hidayah,
S.Sos, M.MG
19751106 200501 1
006

17

Temmy Indrawan,
S.Kom
19760730 200501 1
007

Penata Tk.
I (III/d)

Kasubid Kajian
Informasi dan
Pemanfaatan
Teknologi

Mohammad Rifki, SE,

Penata

Kasubid Kajian

18

-DIKLAT PIM
Tk.IV/2012

-DASPEN
II/1995
-DIKLAT PIM
Tk.IV/2011

-DIKLAT PIM
Tk.IV/2011
-DASPEN
II/1995

M.AP
19750517 200701 1
014

(III/c)

Sumberdaya
Alam dan
Pembangunan

Tk.IV/2010

DIKLAT PIM
Tk.IV/2010

DIKLAT PIM
Tk.IV/2010

19

Nur Wiwit Puji
Mahastiti Ika, ST, M.Si
19760422 200701 2
011

Penata
(III/c)

Kasubid
Perencanaan
Pemb.
Perekonomian,
SDA, Infrastruktur &
Kewilayahan I

20

Dra. Dwi Narni
19680719 200801 2
010

Penata
(III/c)

Kepala Sub
Bagian
Keuangan

Sumber: Bagian Pelatihan Pegawai (diklat) Kota Batu
Berdasarkan Tabel di atas, menunjukkan bahwa hampir di setiap pangkat/golongan
yang sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh kepala bagian maupun kepala sub bagian
Bappekot Batu sudah cukup memadai. Dengan demikian, dalam menentukan syarat-syarat
untuk menduduki jabatan tertentu masih bersifat formal, umum, dan teknis.Namun, diklat
yang dilakukan oleh pejabat structural tidak hanya sekedar diklat tetapi memiliki evaluasi
kerja, sehingga evaluasi kerjanya akan berdampak pada pengangkatan jabatan dan golongan
yang mampu meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas, pokok, dan
fungsinya.
Dengan demikian, untuk memperoleh tolak ukur apakah pegawai yang telah
mengikuti pelatihan itu kapasitasnya meningkat atau tidak memang belum memiliki
instrument atau bahan penilaian yang baku, hanya aka nada evaluasi kerja untuk menilainya.
Namun, dirasa bahwa dengan pegawai mengikuti pelatihan tersebut setidaknya memiliki
jenjang karir yang baik dan secara tidak langsung dapat diketahui peningkatan kapasitas
pegawai akan terjadi dengan sendirinya karena tuntutan kerja dan hasil dari pelatihan
tersebut.
5.2.6

Temuan Hambatan Dalam Pelaksanaan Diklat

Dari hasil penelitian, faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai. Hambatan tersebut berupa alokasi anggaran yang minim untuk
pengembangan SDM di lingkup Bappekot Batu dan tidak adanya evaluasi dari kegiatan
pelatihan. Minimnya anggaran membuat pimpinan Bappekot mengadakan pelatihan dan
peningkatan yang sifatnya paling urgen. Seperti pelatihan bahasa Inggris dan pelatihan
pembuatan dokumen perencanaan pembangunan. Mestinya pelatihan-pelatihan yang lain
perlu diselenggarakanjuga oleh Bappekot Batu. Seperti pelatihan kepemimpinan, manajemen,
keterampilan komputerisasi, spirit pelayanan publik dan lain sebagainya.

Tabel 5.5 Alokasi Anggaran Pengembangan Kapasitas SDM Bappekot Batu
No
Program/ Kegiatan
III

1

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal

Indikator

Pagu

Kinerja

Indikatif

Meningkatnya
kemampuan
Sumber Daya
Aparatur

70.000.000

Hasil Analisis Kebutuhan
Target
Indikator
Lokasi
Capaian
Kinerja

Kota Batu

Meningkatnya
kemampuan
Sumber Daya
Aparatur

1 tahun

Sumber Rencana Kerja Bappekot Batu 2018
Alokasi anggaran tersebut dirasa kurang untuk menyelenggarakan pelatihan dan
pendidikan bagi pegawai Bappekot Batu. Anggaran tersebut diperkiran hanya bisa digunakan
untuk dua jenis pelatihan. Anggaran yang ideal untuk melaksanakan kegiatan pelatihan secara
berkesinambungan alokasinya lebih dari 100juta. Sebab, Bappekot perlu mendatangkan
tenaga ahli, uang transport peserta dan biaya-biaya lainnya.

Belum adanya hasil evaluasi dari pegawai yang diikutsertakan dalam setiap pelatihan
menjadi kendala yang sesungguhnya. Tidak adanya evaluasi, menyebabkan tidak ada
penilaian atau pengukuran sejauh apa hasil/perubahan pegawai terhadap kapasitasnya.
Sehingga hal ini hanya menimbulkan asumsi atau prediksi saja jika akan melaksanakan
kegiatan pelatihan. Jika ada rapot/penilaian terhadap pegawai yang telah mengikuti pelatihan,
tentu Pimpinan Bappekot akan memiliki ukuran, untuk mengadakan pelatihan sesuai dengan
kapasitas pegawainya. Meskipun demikian pegawai Bappekot Batu memiliki kemauan yang
tinggi untuk terus belajar. Di usia mereka yang masih produktif menginginkan adanya
kegiatan pelatihan yang bisa meningkatkan kapasitas mereka. Banyak pegawai menyadari
pentingnya mempersembahkan pekerjaan yang baik dan terus meningkatkan kemampuan diri
mereka. Kepuasan dapat dicapai ketika akan menghasilkan suatu karya dan dapat
memberikan manfaat bagi yang lain. Mereka juga menyadari tantangan kemajuan zaman,
yang mana aparatur sipil negara akan semakin dituntut untuk kreatif, inovatif dan memiliki
profesionalitas.
5.3 Kondisi Kerja
Untuk menciptakan pegawai yang profesional dengan memiliki integritas dan
kedisiplinan maka diperlukan suatu iklim kerja yang mendukung terwujudnya keadaan
tersebut. Menurut Agus Susilo, kondisi kerja yang berada di sekitar tempat kerja pegawai
meliputi dorongan semangat kerja, ketersediaan pegawai, standar kerja, sarana dan prasarana,
perlindungan dalam bekerja dan peningkatan prestasi kerja.27 Kondisi kerja merupakan
bagian dari penguatan kapasitas karena berkaitan dengan menumbuhkan semangat dan
mendukung profesionalitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kondisi kerja
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Lihat, Agus Susiolo. Skripsi. Pengaruh gaji, kondisi kerja dan program pelayanan bagi karyawan terhadap
produktivitas kerja (Studi Pada Karyawan Bagian Produksi Di PT. Royan Sragen). Fakultas ekonomi UNS.
Tahun 2003. hlm. 22

menjadi variabel yang akan menggambarkan kondisi dimana lingkungan kerja yang
digunakan pegawai untuk melakukan aktifitas kesehariannya.
Oleh karena itu salah satu unsur dalam peningkatan kapasitas pegawai adalah tentang
bagaimana kondisi kerja tersebut diciptakan. Masih banyak pendapat para ahli dalam
mendefinisikan apa saja aspek dari kondisi kerja tersebut. Akan tetapi pada pembahasan ini
peneliti akan memfokuskan pada aspek ketersediaan sarana dan prasarana kantor serta
hubungan/jalinan kerja antar pegawai di lingkup Bappekot Batu. Kedua aspek tersebut akan
lebih urgen di bahas, selain itu pengukurannya juga lebih jelas.
5.3.1

Penyediaan sarana dan prasarana

Bisa dibayangkan jika sarana dan prasarana yang tersedia di kantor tempat bekerja
sangat minim. Tentunya akan menyulitkan pegawai untuk bekerja secara profesional. Sarana
dan prasarana tersebut merupakan fasilitas pendukung yang akan berhubungan dengan
kelancaraan pekerjaan dari pegawai. Seorang pegawai tidak dapat bekerja secara optimal jika
tidak disertai dengan peralatan kerja. Oleh sebab itulah, instansi tempat pegawai bekerja
perlu menyediakan fasilitas yang akan menunjang kinerja pegawai.
Di Bappekot Batu terdapat tiga jenis fasilitas kantor yang disediakan untuk pegawai
dalam mendukung kinerjanya. Fasilitas tersebut meliputi sarana pendukung kinerja
organisasi, sarana ruang kerja dan sarana mobilitas. Adapun sarana pendukung kinerja
organisasi merupakan peralatan yang berfungsi untuk membantu kerja pegawai. Peralatan ini
merupakan bagian pokok untuk membantu pegawai bekerja menjalankan fungsinya. Berikut
data mengenai item-item dari sarana pendukung Kerja Administrasi:
Tabel 5.6 Sarana Pendukung Kerja Administrasi
No
1
2
3

Spesifikasi Jenis Barang
Komputer (PC)
Note Book
Laptop

Satuan
Unit
Unit
Unit

Jumlah
35
16
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Proyektor + Attachment
Buah
Hardisk eksternal
Buah
Printer
Buah
Monitor
Unit
Speaker Multimedia
unit
Wireless
Buah
Pesawat Faxsimile
Buah
Mesin Jilid
Buah
Komputer Touch Screen Box
Unit
Scanner
Buah
Sumber Renstra Bappekot Batu 2012-2017

2
1
17
9
1
3
2
1
2
3

Dari item-item yang tertera di Tabel 5.6, kondisi perangkat komputer dan komponen
pendukung yang ada masih belum mencukupi jumlahnya untuk peningkatan kapasitas kinerja
Bappekot. Ditambah lagi program pembuatan Software yang ada, belum dikembangkan
kapasitasnya untuk proses perencanaan pembangunan. Sehingga masih terdapat kelemahan
dalam penyediaan fasilitas pendukung kerja pegawai di bagian administrasi. Pernyataan
tersebut tertulis dalam dokumen rencana strategis Bappekot Batu. Namun demikian kondisi
tersebut dibantah oleh Tri Wedap selaku Sekretaris Bappekot Batu
“kan terkait infrastruktur seperti itu ada di bidang aset toh kalaupun ada yang
kurang paling itu hanya beberapa saja, kan nanti dilihat anggarannya tapi saya kira
hari ini sudah terpenuhi yah, kalau melihat visi misi dari walikota sendiri.”28
Pernyataan tersebut nampak berbeda dengan kondisi yang sebenarnya di alami oleh
Bappekot Batu. Selain itu dari pernyataan beliau masih ada keraguan dalam penyediaan
fasilitas kerja. Pemberiaan fasilitas yang lengkap akan lebih mendorong pegawai bekerja
secara profesional. Oleh sebab itu, komitmen dalam penyediaan fasilitas ini perlu tertanam
oleh Pimpinan Bappekot Batu. Sarana pendukung lain adalah berupa kantor dan ruang kerja.
Untuk kantor dari Bappekot Batu sendiri sesungguhnya sudah sangat representatif. Kantor
Bappekot Batu berada di lingkungan Kantor Among Tani Kota Batu. Wilayah tersebut
merupakan area kantor walikota dan beberapa OPD Pemkot Batu. Adapun aspek sarana
pendukung ruang kerja pegawai peneliti sajikan dalam bentuk tabel 5.7:
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Tabel 5.7 Sarana Pendukung Ruang Kerja
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Spesifikasi Jenis Barang
Satuan
Jumlah
Meja Struktural
Buah
10
Meja Staf
Buah
62
Meja Reseptionis
Unit
1
Kursi Struktural
Buah
13
Meja Pejabat Eselon 2
Unit
20
Kursi Staf
Buah
65
Kursi Hadap
Buah
2
Meja Rapat
Buah
24
UPS
Buah
7
Speeker Aktif
Buah
6
Papan Tulis
Buah
11
Sumber Renstra Bappekot Batu 2012-2017

Kondisi meja, kursi, almari kantor dan ruangan yang ada di Bappekot Batu kondisinya
masih baik dan representative. Ketersediaan fasilitas tersebut mewujudkan lingkungan kerja
yang nyaman untuk para pegawai. Hal ini juga didukung pernyataan Bustamin:
Kondisi ruangan kerja di Bappeda Batu itu sudah bagus sekali. Banyak fasilitas
pegawai yang sudah tersedia. Ruangannya bersih, ber-ac, bagus dan nyaman.
apalagi di Batu satu-satunya yang memiliki gedung yang menaungi seluruh DinasDinas/OPD yang ada di Kota Batu. Ini konsep yang menarik, karena kantornya
terpusat, sehingga hubungan antar sektor berjalan lebih efektif dan efisien.29
Ketersediaan fasilitas tersebut akan menunjang kinerja pegawai untuk lebih
profesional. Kelengkapan fasilitas tersebut berdampak pada motivasi kerja dan mendukung
pegawai dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya. Selain mendapat fasilitas kerja, di
Bappekot Batu juga terdapat sarana pendukung mobilitas bagi para pegawai. Sarana mobilitas
tersebut meliputi mobil dan motor dinas. Berikut peneliti tunjukkan dalam bentuk tabel 5.8:
Tabel 5.8 Sarana Pendukung Mobilitas
No
1
2

Spesifikasi Jenis Barang
Satuan
Jumlah
Mobil
Unit
4
Sepeda Motor
Unit
18
Sumber Renstra Bappekot Batu 2012-2017

Mobil dinas tersebut digunakan oleh Pimpinan Bappekot Batu yang berpangkat
eselon II dan III. Mobil tersebut biasanya juga bisa dipakai oleh pegawai Bappekot lain
29
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untuk kegiatan rapat dinas di dalam maupun luar kota. Sarana mobilitas ini berfungsi untuk
aktifitas luar kantor yang masih berkaitan dengan pekerjaan. empat unit mobil dan delapan
belas sepeda motor yang tersedia dirasa cukup dan memadai untuk mendukung kelancaran
mobilitas dan mengadakan monitoring ataupun evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dari jumlah
sarana pendukung mobilitas sudah cukup dalam pemenuhannya, karena pada dasarnya
sifatnya yang tidak penting genting. Oleh karena itu, anggaran lebih baik dialokasikan untuk
penyediaan sarana / fasilitas pendukung kerja pegawai. Hal itu akan lebih memberikan
dampak positif bagi pegawai.
5.3.2 Menjalin Harmonisasi Hubungan Kinerja
Membuat kondisi kerja yang nyaman menjadi suatu keharusan dalam lingkungan
kerja. Iklim kerja yang harmonis antar pegawai menjadi salah satu aspek penting dalam
terwujudnya kondisi kerja yang baik. Jalinan hubungan emosional antar pegawai merupakan
kondisi nonfisik yang perlu diwujudkan. Hubungan baik antar pegawai akan berpengaruh
terhadap penguatan kapasitas pegawai itu sendiri. Relasi positif antar pegawai mampu
mewujudkan kerja tim yang baik dalam menghadapi tantangan atau kerja yang memiliki
beban yang berat. Kekompakan kerja tim dan kesoliannya akan membangkitkan gairah
dalam bekerja.
Berdasarkan hasil observasi peneliti di Bappekot Batu, untuk mewujudkan kondisi
tersebut Pimpinan Bappekot Batu memiliki strategi dan cara-cara yang jitu. Untuk
mewujudkan hubungan harmonis antar pegawai dan menciptakan iklim kerja yang baik
Pimpinan Bappekot Batu melaksanakan kegiatan eksternal dan internal kantor. Kegiatan
eksternal itu berupa rekreasi atau refreshing bersama pegawai dan keluarganya. Hal tersebut
sebagaimana yang disampaikan oleh Tri Wedap selaku Sekretaris Bappekot Batu:
“Terkadang dengan banyaknya tuntutan pekerjaan tak jarang pak kepala dinas
memberikan sedikit joks yang simple tapi emang bisa memunculkan kedekatan antara
atasan dan bawahan sehingga pegawai ini merasa senang, selain itu jika ada

anggarannya kadang kita berlibur atau berekreasi ke tempat hiburan salah satunya
kita pernah jalan-jalan ke slecta, bukan hanya seluruh pegawai tapi pegawai
membawa istri dan anak-anaknya dalam liburan tersebut, sehingga memunculkan
hubungan kekeluargaan antara satu sama lain. dan agar anak istri kita tahu mana
ssaja rekan kerja kita dikantor, bagaimana sih kerja kita dikantor. Hal-hal semacam
itu sederhana tapi mampu menghidupakan suasana kerja yang baik.”30
Dari pernyataan di atas menunjukkan rasa emosional dan kekeluargaan itu
ditumbuhkan pada kegiatan di luar kantor. Harmonisasi dapat terwujud saat kegiatan luar
kantor dilaksanakan. Pegawai akan tumbuh rasa emosional yang positif, dengan begitu
hubungan sebagai rekan kerja juga akan semakin erat. Penjelasan tersebut juga menunjukkan
hubungan antar pegawai di Bappekot Batu yang tergolong baik, antara pimpinan dan staf
baik, begitu pula antar pegawai. Hal ini menjadikan kondisi kerjadi Bappekot Batu kondusif
dan nyaman sehingga mempengaruhi dalam penguatan kapasitas aparatur. Setelah aspek
tersebut telah berjalan maka seluruh pegawai Bappekot Batu berkomitmen untuk
melaksanakan program, tujuan dan indikator/capaian kerja sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan.
Aspek internal kantor yang mewujudkan kondisi kerja yang baik adalah aspek
kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi faktor utama yang mendukung dalam pelaksanaan
peningkatan kapasitas pegawai Bappekot Batu. Jajaran pimpinan Bappekot Batu mulai dari
Kepala Bappekot, Sekretaris dan jajaran kepala bidang senantiasa memberikan contoh
perilaku yang baik dalam menanamkan budaya kerja yang profesional. Dimulai dari
mememberikan contoh pada para pegawainya untuk disiplin dalam hal waktu. Mulai dari
jam kehadiran tidak boleh terlambat, kerjaan sesuai tepat waktu (sesuai time scedule). Selain
menanamkan nilai kedisiplinan hubungan komunikasi antara staf dan pimpinan terjalin
cukup bagus. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sub-Bagian Umum
BappekotBatu:
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“Komunikasi yang terjalin antara pimpinan dan staf terjalin dengan baik. Terutama
terkait hal-hal pokok yang berkaitan dengan pekerjaan di Kantor. Jika terdapat
permasalahan pembangunan, kebijakan dan permasalahan teknis pada pekerjaan
sering mengadakan pertemuan untuk berkordinasi dan membahasnya..”31
Adanya nilai-nilai budaya kerja yang ditanamkan oleh pimpinan Bappekot Batu
memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja staf bawahan.Pegawai menunjukkan sikap
profesional dan bertindak disiplin. Tidak dipungkiri bahwasanya setiap manusia itu akan
mencari sosok figur untuk dicontoh setiap tindak tanduknya, sehingga dengan hukum
kepemimpinan tersebut tentunya akan berdampak pada para staf dan pegawai BappekotBatu
untuk mengikuti nilai-nilai dari budaya kerja yang dicontohkan oleh Pimpinan Bappekot.
Dengan begitu, kapasitas pegawai akan mengikuti kapasitas pimpinan Bappekot Batu.
Namun demikian sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh Bustamin selaku Staf
Peneliti Governance Lab FIA UB:
Menurut saya ada kelemahan kondisi kerja yang diciptakan oleh Bappeda Batu.
Selama saya mendampingi dalam pembuatan renstra, saya masih melihat ada
pekerjaan yang hanya didominasi pengerjaannya oleh salah satu pimpinan Bappeda
Batu. Padahal yang namanya sistem birokrasi bekerja adalah tim, bukan individual.
Jadi masih ada salah satu pegawai yang menguasai pekerjaan tanpa melakukan kerja
tim atau tidak dibagi tugasnya. 32
Masih ada komunikasi antar pegawai yang masih belum harmonis. Sebagaimana
pengalaman yang diceritakan Bustamin, masih ada masalah komunikasi dalam pembagian
tugas. Jika hanya satu orang yang memahami banyak pekerjaan dapat menimbulkan aspek
ketergantungan pada pegawai lainnya. Mewujudkan sistem kerja yang melibatkan pihak lain
diperlukan, agar keterampilan dan pemahaman akan pekerjaan tidak diketahui oleh satu orang
saja. Selain itu hal tersebut tentu mengurangi suasana kerja yang kurang harmonis, bisa
memunculkan aspek individualitas dan menumbuhkan kecemburuan sosial. Jadi kondisi kerja
yang diwujudkan belum bisa terwujud harmonis. Maka, perlunya komunikasi yang terbuka
dan adanya evaluasi hasil kinerja untuk menjalin komunikasi yang baik antar pegawai.
31
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5.4 Sistem Gaji
Meningkatnya profesionalitas pegawai juga dipengaruhi oleh perolehan gaji yang
diterima pegawai. Cara pandang yang terbentuk saat ini adalah, ketika pegawai berkontribusi
atau bekerja pada suatu instansi maka perlu adanya asas timbal balik. Asa timbal baliknya,
instansi

tersebut

memberikan

kontribusi

dalam

pemenuhan

kebutuhan

hidup

pegawai.Pemenuhan hidup tersebut berupa upah kerja atau gaji. Adanya gaji yang layak akan
menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan. Dengan
diterimanya gaji, pegawai akan bekerja secara profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya.
Pentingnya sistem gaji dalam peningkatan profesionalitas pegawai telah diterangkan
Nayla Alawiya dkk, bahwa imbalan dari pemerintah kepada Pegawai Negeri berupa gaji yang
merupakan hak setiap Pegawai Negeri. Gaji merupakan balas jasa dan penghargaan atas
prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada
pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan
dan pembangunan, maka perlu diberikan gaji yang layak baginya. 33Jika hak yang didapatkan
pegawai meningkat, maka pegawai akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.
Sedarmayanti menerangkan bahwa sistem penggajian adalah sebuah metode untuk
menentukan gaji pegawai dengan aspek mempertimbangkan kompetensi pegawai,
pengalaman pegawai, potensi, dan kreatifitas pegawai dari pemegang jabatan.34 Oleh karena
itu, besar kecilnya jumlah gaji yang diterima pegawai akan sangat memengaruhi
profesionalitas pegawai dalam memberikan kontribusi kerja, karena kepuasan kompensasi
yang diterima oleh para pegawai akan meningkatkan mental kinerja pegawai. Pegawai yang
terdapat di Bappekot Batu memiliki 3 jenis status, antara lain Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Non-PNS dan Pegawai Outsorcing. Dalam melaksanakan sistem penggajian terhadap
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pegawai yang berstatus sebagai PNS, Bappekot berpedoman pada Peraturan Pemerintah
nomor 34 tahun 2014 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Adapun penerimaan gaji
Pegawai Negeri Sipil di lingkup BappekotBatu menggunakan sistem skala ganda.Pangkat,
golongan dan tingkat pekerjaan serta tanggung jawab jabatan menjadi variabel
dalammempertimbangan besaran gaji. Berikut keterangan tentang item sumber gaji yang
diterima pegawai PNS:
Tabel 5.9 Keterangan Sumber Penerimaan Gaji Pegawai
No

Sumber Penerimaan Gaji

1

Gaji Pokok

2

Tunjangan Jabatan (Fungsional/Struktural)

3

Tunjangan Untuk Suami/Istri/Anak

4

Tunjangan Beras

Sumber:

Sub-

Bagian

Ekonomi

BappekotBatu
Item gaji di atas didapatkan oleh seluruh pegawai yang berstatus PNS. Yang
membedakan adalah dari sisi jumlahnya. Pangkat dan golongan yang lebih tinggi akan
mendapatkan gaji pokok dan tunjangan jabatan yang lebih tinggi pula. Adapun besaran dari
item sumber gaji tunjanga istri/ suami, tunjangan anak dan tunjangan beras peneli terangkan
secara rinci berdasarkan eselon atau kepangkatan pegawai:

No

Tabel 5.10 Tunjangan Jabatan
Jabatan
Jumlah

1

Eselon II A

3.250.000

2

Eselon III A

2.025.000

3

Eselon III B

1.260.000

4

Eselon IV A

540.000

Sumber: Sub-Bagian Ekonomi Bappekot Batu
Tabel 5.11 Besaran Tunjangan Suami/Istri/Anak Dan Tunjangan Beras
No

Jenis Tunjangan

Jumlah

1

Tujangan Istri/Suami

10% dari Gaji Pokok

2

Untuk Ana (maksimal 2)

2% dari Gaji Pokok

3

Tunjangan Beras

10kg/per orang

Sumber: Sub-Bagian Ekonomi Bappekot Batu
Besaran tunjangan jabatan yang diterima di ukur dari prosentase dari jumlah gaji
pokok yang diterima. Jumlah besaran Gaji pokok dapat dilihat pada gambar besaran gaji
pokok yang terdapat di lembar lampiran. Adapun gaji yang diterima oleh Pegawai yang
berstatus sebagai outsourcing dan non PNS penerimaannya sesuai UMR yang telah
ditetapkan untuk area Kota Batu.Jumlah gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar
Rp. 2384167. Mengingat dalam hal nominal gaji tersebut merupakan jumlah yang mencukupi
kehidupan pegawai dalam standar hidup di Kota Batu.

Dengan begitu gaji tersebut

seharusnya mendukung motivasi pegawai Bappekot Batu untuk bekerja secara profesional.
Sistem gaji yang ada di Bappeda Batu masih perlu diperbaiki. Saya sering melihat
pegawai yang kerja lembur sampai malam, tetapi mereka tidak mendapatkan insentif
atau gaji lemburnya. Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang baik seperti itu perlu
diperhatikan. Kalau yang saya tau, seperti pemerintah kota Surabaya itu sudah baik.
Bu Risma menggaji besar pegawai yang ada di daerahnya. Ada alokasi anggaran
khusus untuk pegawai yang bekerja diluar jam dinas.35
Proses penerimaan gaji pegawai diberikan melalui sistem non-tunai atau ditransfer
melalui rekening Bank. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Dwi Narrni Selaku
Kasubag Keuangan:
“Sistem gaji di BAPPEKOT sekarang menggunakan non-tunai, jadi semua lewat
transfer via Bank, itu sudah ada surat edarannya sejak lama. Untuk itu, hal yang
dilihat dari sistem gajih ialah pangkat, golongan, tanggungan keluarga, pendidikan
yang ditempuh dan massa kerja juga berpengaruh. Untuk gajih pegawai sendiri kan
sebenarnya sudah ditentukan di pusat melalui APBN, jadi sudah ada standarnya,
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sehingga kita itu sudah langsung berupa daftar gajih yang bisa dilihat di bendahara
gajih, setelah daftar gajih itu kita terima, kita tinggal membayarkan saja ke setiap
pegawai. Untuk daftar gajih yang disebutkan itu yang mengeluarkan dari bagian
keuangan.”36
Dari pemaparan peneliti di atas yang analisa yang perlu diulas adalah, Pertama
keterangan jumlah gaji yang ditetapkan untuk pegawai yang berstatus sebagai PNS sudah
cukup baik dan sistematis. Sistem gaji yang diterapkan tersebut dapat memengaruhi prestasi
kerja pegawai PNS. Dengan adanya sistem jenjang karir akan memotivasi PNS untuk
memantaskan diri dan berprestasi agar jenjang karir atau jabatannya terus naik.Motivasi kerja
pegawai tentu akan terpacu karena dengan berkinerja baik dan prosfeional akan berdampak
pada prestasi kerja.
Adanya sistem karir yang berjenjang dalam memperoleh besaran gaji, akan
merangsang pegawai untuk melakukan persaingan yang sehat dengan menunjukkan kinerja
dan prestasinya yang berimbas pada meningkatnya produktifitas pegawai.37 Namun dari
pemikiran ini, mendapat kritikan dari David Osbrone dkk, bahwa ketika para pegawai saling
bersaing dalam memberikan kinerja akan saling menyimpan rahasia suksesnya agar tidak
dicuri orang. Mereka juga akan bekerja keras untuk mencari metode yang lebih unggul
dibandingkan orang lain.38 Kemudian David Osbrone memberikan sebuah solusi untuk
mengatasi bila terjadi kemungkinan terjadinya hal tersebut, yaitu dengan cara membuat
persaingan kerja dengan dibentuk tim, cara ini akan mendorong kerja keras tim. Mereka akan
melakukan kerjasama dan berbagi mengenai informasi, pengetahuan dan ketrampilan. Lalu
tentukan ukuran dari capaian kerja dalam kompetisi tersebut.39
Kedua, sitem gaji untuk pegawai yang berstatus Non PNS dan Outsourcing belum
menunjukkan sistem yang baik. Sistem gaji tunggal tersebut kurang memberikan efek
36
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motivasi pegawai untuk bekerja baik. Tidak adanya sistem karir dan item gaji diluar gaji
pokok bisa menyebabkan pegawai kurang termotivasi. Akan tetapi hal itu akan dikembalikan
bagi cara pandang pegawai itu sendiri. Jika pegawai berpikir untuk bersyukur menerima
kondisi ini, atau berpikir bahwa pekerjaan saat ini sulit untuk dicari maka yang timbul adalah
semangat kerja agar posisi mereka tetap dipertahankan oleh pimpinan Bappekot, karena
sanksi terburuk mereka adalah pemecatan. Jika sanksi yang diterima PNS mungkin masih
lebih ringan. PNS yang bekerja kurang optimal akan dimutasi saja.

BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini baik secara teoritis dan empiris
dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai Di Bappekot Batu
1. Pelatihan
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal yang diberikan kepada pegawai berupa
pelatihan bahasa Inggris, pembuatan dokumen perencanaan, perumusan kebijakan
pembangunan.Pelatihan yang diadakan Bappekot Batu belum cukup produktif jika dilihat
dari jangka waktu. Hal ini menurut pandangan peneliti kegiatan pelatihan belum
dimaksimalkan oleh Bappekot Batu. Terdapat dua penghambat dalam pelaksanaan pelatihan
dan pendidikan pegawai, yakni alokasi anggaran yang minim untuk pelaksanaan
pengembangan kapasitas pegawai dan tidak adanya evaluasi bagi pegawai yang telah
megikuti pelatihan. Pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai di Bappekot Batu selaras
dengan teori yang diungkapkan oleh Grindel. Adanya beberapa proses pelatihan yang
diberikan oleh pegawai untuk meningkatkan hard skill dan soft skill, dari aspek pelatihan dan
pendidikan atau dalam istilahnya diklat kepegawaian telah dilaksanakan dengan baik yang
dimana pelatihan teknis ataupun diklat jabatan mampu menghasilkan pegawai yang
profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pegawai PNS yang menjabati struktural juga
harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang menunjang karir pegawai tersebut, seperti
apa yang telah tercantum dalam peraturan yang berlaku.
2. Kondisi kerja
Sistem gaji yang diberikan pada pegawai guna mendorong kinerja yang baik,
Mengenai sistem penggajian Bappekot Batu terdapat dua sistem. Pertama untuk penggajian
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pegawai yang berstatus sebagai PNS, kedua penggajian kepada pegawai Non PNS dan
Outsorcing. Sistem penggajian para pegawai BappekotBatu telah mendapat gaji yang sesuai
dan layak untuk kehidupan para pegawai. Oleh karenanya ketetapan gaji tersebut mendukung
motivasi pegawai untuk bekerja lebih profesional. Namun, untuk menilai apakah terjadi
sebuah pengembangan kapasitas pegawai tidak hanya dapat dilihat apakah gajih pegawai
tersebut naik disetiap tahunnya atau tidak, karena kenaikan gajih pegawai yang berstatus PNS
itu diatur dan melihat dari Permen yang ada atau kebijakan-kebijakan tertentu yang mengatur
terkait gaji PNS itu.
3. Kondisi kerja
Kondisi kerja yang membuat iklim kerja pegawai menjadi lebih profesional kondisi
kerja di Bappekot Batu menunjukkan adanya sarana pendukung kerja yang baik. Terdapat
sarana kerja administrasi, sarana untuk ruang kerja dan sarana mobilitas pegawai. Ketiga
sarana tersebut sebagai fasilitas pegawai untuk instrument pendukung terciptanya kondisi
kerja yang baik dan mewujudkan profesionalitas kerja pegawai. Dalam hal kondisi kerja
sendiri, ini yang merupakan hal yang sangat bersentuhan langsung oleh pegawai disetiap
harinya, sehingga terciptanya kondisi kerja yang baik, suasana kerja yang menyenangkan dan
rekan kerja yang kooperatif membuat pegawai akan merasa nyaman dalam bekerja sehingga
pegawai bisa fokus dalam menyelesaikan perkejaannya.
4. Rekrutmen
Rekrutmen pegawai untuk menambah pasokan pegawai yang mengalami masa
pensiun maupun dimutasi. Pada aspek rekrutmen belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Hal tersebut dikarenakan kendala perekrutan pegawai yang berstatus PNS bukan kapasitas
Bappekot Batu, karena perekrutan pegawai yang berstatus PNS bergantung pada Kementrian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karenanya Bappekot Batu

hanya dapat merekrut pegawai yang berstatus pegawai honorer daerah dan pegawai
sukarelawan. Namun karena pengalaman dimasa lalu justru kualitas pegawai yang berstatus
honorer dan sukarelawan secara kualitas dan motivasi kerjanya rendah, pada akirnya
diputuskan Bappekot tidak merekrut pegawai dengan mekanisme tersebut. Pada akhirnya
permasalahan yang timbul adalah terjadinya ketimpangan jumlah pegawai yang dibutuhkan
dari pada kuota pegawai yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi. Akibatnya adalah terdapat kekurangan dalam komposisi pegawai di
Bappekot Batu.
Pelaksanaaan Pembangunan Kapasitas Pegawai merupakan cara yang efektif dalam
mengatasi beberapa permasalahan yang terdapat di Bappekot Batu. Karena teori ini dapat
menjadi resep yang mujarab bagi penyakit seputar kepegawaian di Bappekot Batu. Perlunya
kajian yang lebih mendalam untuk menerapkan teori ini dalam kenyataannya. Banyak sekali
permasalahan-permasalahan klasik, antara lain kurangnya formasi pegawai, lemahnya kinerja
SDM, dan lain sebagainya. Untuk itu peneli optimis jika Pengembangan Kapasitas pegawai
diterapkan Bappekot Batu secara berkelanjutan.
6.2 Rekomendasi
Menindaklanjuti temuan dari permasalahan dari peneliti. Maka peneliti memberikan
rekomendasi pada Bappekot Batu dalam Peningkatan profesionalitas pegawai Bappekot Batu
sebagai berikut:
1. Pelatihan
Dikembangkannya pendidikan dan pelatihan teknis pegawai dalam rangka
meningkatkan

kinerja

pegawai.

Bappekot

Batu

harus

terus

melaksanakan

dan

mengagendakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, karena pendidikan dan pelatihan sangat
diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam bekerja. Alangkah baiknya jika

seluruh pegawai memang orang-orang yang kompeten dan kapable dalam melaksanakan
tupoksi dan jobdes, mengingat faktor kompetensi pegawai sangat memengaruhi
berlangsungnya peningkatan profesionalitas pegawai Bappekot Batu, namun sampai hari ini
belum ada cara evaluasi dari pegawai yang mengikuti pelatihan tesebut, sehingga hasil dari
pelatihan tersebut kurang terlihat dengan seperti itu perlu dibuatnya sistem evaluasi pelatihan
yang jelas dikemudian hari agar dapat terlihat hasil pegawai yang mengikuti pelatihanpelatihan di internal Bappekot Batu atau di luar dari Bappekot Batu.
2. Gaji
Sistem gaji untuk PNS sendiri langsung mengacu pada peraturan yang berlaku dengan
melihat APBN dan APBD sehingga gaji pegawai yang berstatus PNS ini sifatnya sudah
pakem, jika ada perubahan maka itu bisa melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat.
Sementara sistem gaji di pegawai yang statusnya Non-PNS ini melihat dari APBD yang ada.
Kelemahan dari sistem gaji ini terdapat di pegawai yang statusnya adalah THL, karena dalam
penetapan besaran gaji tersebut itu merupakan kesepakatan antara Bappekot sebagai intansi
yang menerima THL dengan perseorangan yang menjadi pegawai berstatuskan THL. Gaji
untuk THL tidak jarang dibawah dari UMR yang ada, karena penetapan besaran gaji tersebut
berdasarkan kesepkatan antara kedua belah pihak dengan mengacu pada anggaran dari
Bappekot sendiri untuk menambah pegawai dengan berstatuskan THL. Dalam penentuan
besarannya berasaskan kesepakatan sehingga ini mengesampingkan latar belakang
pendidikan dari pegawai THL tersebut. Dengan demikian pemerintah harusnya membuat
sebuah peraturan yang memang menjadi acuan pakem dalam menentukan berapa besaran gaji
pegawai dengan berstatuskan THL bukan hanya berasaskan pada asas kesepkatan bersama
namun juga harus melihat latar belakang pendidikan dalam menentukan besaran gaji dari
pegawai yang berstatuskan THL.

3. Kondisi Kerja
Melihat kondisi kerja merupakan salah satu factor pendukung dalam meningkatkan
kapasitas pegawai dan peneliti melihat langsung bagaimana kondisi kerja yang ada di
Bappekot, dengan begitu perlu ditingkatkan lagi kondisi kerja yang baik dan kompetitif
namun dalam hal yang sehat sehingga menimbulkan persaingan kerja yang sehat. Pola
pengadaan barang atau infrastruktur yang masih terlalu ribet dimana harus menyesuaikan
pula dengaan visi misi seorang walikota kemudia visi misi dari Bappekot sendiri, sehingga
terkadang terjadi tidak singkronnya dalam pengadaan infrastruktur penunjang kerja.
4. Rekrutmen
Perlunya koordinasi yang efektif dalam penempatan pegawai negeri sipil, karena
Bappekot Batu tidak berkapasitas untuk merekrut pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, perlu
adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bappekot Batu dan BKD Batu dalam
memberikan permintaan tambahan formasi pegawai yang akan ditempatkan di Bappekot Batu
agar formasi kebutuhan pegawai dapat terpenuhi. Ditambah, seharusnya Bappekot lebih
memaksimalkan THL ketika terjadi dan teradapat kekosongan jabatan, THL yang direkrut
bukan hanya yang akan mengisi tempat-tempat yang kurang strategis atau yang bersifat
hanya membantu seperti driver, kebersihan dll, namun juga harus mengisi tempat-tempat
yang strategis dengan begitu, dalam penmjaringan pegawai THL harus melalui instrument
rekrutmen yang matang untuk menghasilkan atau menjaring pegawai berstatus THL yang
matang.
Perlu menyamakan pemahaman dan pemikiran antara jajaran pimpinan dan staf
Bappekot Batu guna melaksanakan peningkatan kapasitas pegawai. Kesamaan tujuan,
haraoan dan frekuensi di antara SDM yang dapat mengakses kebijakan di Bappekot akan
mempermudah Bappekot dalam upaya membangun kapasitas pegawai. Kemudian Bappekot

Batu perlu belajar dan mengkaji dari pengalama lembaga-lemabaga lain yang sudah
menerapkan peningkatan kapasitas pegawai. Mempelajari pengalami menjadi salah satu
metode agar seseorang dapat mengetahui/memiliki pengetahuan baru. Mengamati dan
mempelajari pengalaman pihak lain adalah sarana seseorang agar mengetahui hasil seseorang
jika melaksanakan suatu hal, sehingga Bappekot Batu perlu belajar dari lembaga lain tentang
cara melaksanakan peningkatan profesionalitas pegawai.
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