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1.1 Latar Belakang
Organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang saling bekerja

sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam suatu organisasi harus ada

keselarasan pikiran ataupun keselarasan perspektif antara dua orang atau lebih

agar tujuan yang akan dicapai lebih efektif dan efisien. Banyak faktor-faktor

yang mempengaruhi agar organisasi mencapai tujuannya dengan efektif dan

efisien. Diantaranya dengan mengatur manajemen yang baik dan benar.

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh

pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan.

Birokrasi sering mendapat citra buruk di kalangan masyarakat seperti bertele-

tele dan banyak terjadi korupsi didalamnya. Oleh karena itu diperlukan

adanya perbaikan birokrasi atau reformasi birokrasi.

Perbaikan birokrasi di Indonesia biasa kita kenal dengan adanya

peristiwa Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah upaya pemerintah

untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan terhadap

sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan sumer daya aparatur. Reformasi birokrasi ini dilakukan

dengan melihat kondisi kualitas profesionalisme rata-rata birokrasi yang

masih belum memuaskan. Salah satu penyebabnya karena praktek manajemen

sumber daya manusia yang belum benar.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sampai pada saat ini masih dalam

proses hingga tahun 2025 mendatang sesuai dengan Grand Design Reformasi



Birokrasi Tahun 2010-2025. Terdapat sasaran reformasi birokrasi yang harus

dicapai setiap lima tahun sekali melalui Road Map Reformasi Birokrasi dan

dalam proses pelaksanaan tersebut terdapat delapan area perubahan yang

meliputi: peraturan perundang-undangan, tata laksana, penguatan organisasi,

sistem manajemen sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja,

kualitas pelayanan publik, dan pola pikir serta budaya kerja. Kedelapan area

tersebut, sistem manajemen sumber daya aparatur merupakan hal yang sangat

penting untuk dirubah karena manusia merupakan pelaku utama dalam

kegiatan birokrasi.

Proses reformasi manajemen sumber daya aparatur sendiri sudah

mulai dilaksanakan namun belum dapat dikatakan berhasil karena masih

dijumpai masalah-masalah yang menyangkut kinerja birokrasi di suatu

daerah. Hal ini membuktikan bahwa manajemen sumber daya aparatur perlu

direform kembali supaya kinerja yang dihasilkan pegawai bisa berjalan secara

profesional.

Terciptanya proses manajemen yang baik dapat dilihat dari bagaimana

proses manajemen sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut.

Tentunya tidak mudah untuk mengelola manajemen SDM, apalagi dalam era

reformasi birokrasi sekarang ini, banyak terjadi permasalahan yang

menyangkut pengelolaan manajemen SDM. Salah satunya dapat dilihat dari

kinerja pegawai. Kinerja pegawai masih menjadi topik dalam permasalahan-

permasalahan di organisasi sektor publik mengenai hal pelayanan publiknya.

Oleh karena itu, perbaikan kinerja pegawai juga sangat penting dalam



pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Keberhasilan

pelaksanaaan manajemen SDM juga dipengaruhi oleh kinerja pemimpin atau

gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi.

Pemimpin harus mampu beradaptasi atau berinteraksi dengan baik

oleh para bawahannya. Oleh karena itu, organisasi harus dapat menempatkan

setiap individu atau pegawai sesuai dengan spesialisasinya dan tugas masing-

masing. Pemeliharaan pegawai juga penting dilakukan, hal ini berhubungan

dengan motivasi dan semangat pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Hal ini menunjukkan bahwa peran manajemen SDM sangat tinggi dalam

menentukan kualitas pegawai di suatu organisasi. Sumber daya manusia

merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan organisasi.

Organisasi harus mampu melakukan pengembangan sumber daya manusia

yang ada didalamnya. Sumber daya manusia merupakan proses pengendalian

berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.

Manusia merupakan tokoh atau pelaku dalam setiap kegiatan yang

dikerjakan dalam sebuah kinerja organisasi. Kenyataannya, kita menghadapi

era dimana aparat birokrasi yang terjerat kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN). Di Indonesia hal tersebut telah menjadi budaya organisasi

pemerintahan. Birokrasi di Indonesia memerlukan adanya banyak perbaikan

mulai dari sistem, manajemen, maupun manusia atau anggotanya yang perlu

dikembangkan dan diterapkan nilai-nilai etika dalam bekerja. Salah satu cara

untuk memperbaiki kinerja birokrasi yaitu dengan cara mengembangkan

manajemen sumber daya manusia yang ada.



Pada tahun-tahun sebelumnya ada penelitian mengenai kinerja

manajemen sumber daya manusia dalam reformasi birokrasi. Penelitian

tersebut dapat menjadi referensi bagaimana proses manajemen sumber daya

manusia yang pernah berjalan di organisasi khususnya organisasi publik.

Adapun penelitian tersebut adalah:

Penelitian ini dilakukan oleh Jusuf Irianto, Mahasiswa Ilmu

Administrasi Negara FISIP UNAIR, tentang Manajemen Sumber Daya

Manusia Sektor Publik di Indonesia : Pengantar Pengembangan Model

MSDM Sektor Publik. Penelitian ini menghasilkan bahwa dilihat dari

paradigma sound governance menghendaki adanya inovasi dalam birokrasi

untuk melakukan pengembangan berbagai kebijakan dan menjalankan fungsi

administrasi. Sesuai dengan ideologi paradigma sound governance, model

MSDM cenderung memiliki sifat berdasarkan new management approach. (

Irianto, Jusuf. “Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik di Indonesia

: Pengantar Pengembangan Model MSDM Sektor Publik” Jurnal Online )

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model MSDM

terintegrasi dan kontekstual, diharapkan akan adanya peningkatan kualitas

SDM aparatur sehingga dapat mendukung birokrasi mewujudkan inovasi

sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya MSDM dalam

melakukan perubahan pada proses birokrasi yang ada di Indonesia. Hal

tersebut dapat lebih difokuskan lagi sesuai dengan reformasi birokrasi yang

ingin dicapai di suatu daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas



tentang pengelolaan MSDM dalam rangka reformasi birokrasi yang ada di

Pemerintahan Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang mengalami

moratorium PNS. Moratorium PNS adalah sebuah kebijakan pemerintah

untuk menutup atau memberhentikan perekrutan/penerimaan PNS selama 5

tahun mulai tahun 2015-2019 mendatang. Hal ini menimbulkan dampak

jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekalongan semakin sedikit. Kota

Pekalongan juga mendapati jumlah pensiun pegawai terbesar pada akhir

tahun 2017.

Permasalahan ini saya dapatkan melalui wawancara dengan salah satu

pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)

Kota Pekalongan, yaitu Bapak Nugroho Adhi Pradhana, SE, Msi, selaku

Kepala Sub Bidang Penataan Pegawai di BKPPD Kota Pekalongan. Beliau

mengatakan bahwa:

“saat ini Kota Pekalongan sedang mengalami permasalahan yang
disebabkan oleh adanya moratorium PNS. Sehingga Kota Pekalongan
kekurangan tenaga kerja dengan adanya jumlah pensiuanan yang paling besar
pada tahun 2017 ini.” (wawancara tanggal 26 Oktober 2017)

Berikut merupakan data jumlah PNS di Kota Pekalongan :

Tabel 1.1

Data Jumlah PNS Pensiun Tahun 2017

Jumlah PNS Persentase Jumlah PNS Pensiun th 2017 Persentase

3.271 100% 180 5,5%

Sumber : BKPPD Kota Pekalongan



Data diatas menunjukkan bahwa Kota Pekalongan mengalami

kemerosotan jumlah PNS sebanyak 5,5% sehingga tenaga kerja disetiap OPD

juga berkurang. Hal ini akan berpengaruh dalam kualitas kinerja pegawai

yang dihasilkan. Kinerja pegawai di Kota Pekalongan dikatakan kurang baik

karena Belum adanya remunerasi PNS dengan melihat bobot pekerjaan (job

value) dan peringkat (grade) masing-masing jabatan sehingga pegawai

kurang memiliki motivasi dalam meningkatkan kinerjanya, Sistem pelayanan

publik yang masih berbelit-belit dan keterbukaan informasi publik yang

masih kurang mengakibatkan masyarakat umum sulit mendapatkan informasi

mengenai organisasi perangkat daerah, Perubahan Struktur Organisasi dan

Tata Kerja (SOTK) yang sering terjadi mengakibatkan perbaikan dalam SDM

tidak berjalan dengan lancar dan berlangsung secara berulang-ulang. Oleh

karena itu kita perlu mengetahui bagaimana manajemen sumber daya aparatur

dalam rangka reformasi birokrasi di Kota Pekalongan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 pasal 1 ayat

(1), disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya

disingkat BKD adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen

Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah.Badan Kepegawaian Daerah berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BKD

mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil.



Pada dasarnya seluruh BKD di setiap wilayah memiliki tugas dan

kewenangan yang sama. Perbedaannya terletak pada pengelolaan manajemen

pada setiap BKD.

Kota Pekalongan juga memiliki BKD yang pada awal Tahun 2017

Kota Pekalongan mengalami perubahan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

sehingga nama BKD diganti menjadi BKPPD (Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah). BKPPD Kota Pekalongan menjalankan

tugas untuk melayani PNS yang ada di Kota Pekalongan dalam rangka untuk

pengembangan pegawai, mutasi pegawai, dan pendidikan dan pelatihan

pegawai, hingga evaluasi pegawai.

BKPPD Kota Pekalongan juga merupakan salah satu OPD yang akan

ikut serta untuk menangai permasalahan mengenai PNS yang sedang terjadi

di Kota Pekalongan. Dimana dalam rangka reformasi birokrasi, terdapat

delapan aspek manajemen sumber daya aparatur yang harus diperbaiki.

Pengelolaan manajemen sumber daya aparatur yang ada di BKPPD Kota

Pekalongan belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada aspek-aspek

yang belum berjalan secara maksimal, seperti analisis jabatan yang masih

dalam proses pembaharuan sehingga belum terdapat dokumen hasil analisis

jabatan, evaluasi jabatan yang belum dilaksanakan sehingga belum sesuai

dengan reformasi birokrasi, serta assesment individu dan penyusunan standar

kompetensi yang belum dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh karena itu,

perlu diadakannya penelitian tentang manajemen sumber daya aparatur di

BKPPD Kota Pekalongan.



Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang “Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil

Negara (ASN) dalam rangka Reformasi Birokrasi Di BKPPD Kota

Pekalongan”

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah harus mempunyai unsur-unsur yang jelas dan tepat

karena akan menentukan suatu sub pokok bahasan dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun

perumusan masalahnya, yaitu bagaimana manajemen sumber daya ASN

dalam rangka Reformasi Birokrasi di BKPPD Kota Pekalongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah

dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana manajemen sumber daya ASN dalam rangka Reformasi Birokrasi

di BKPPD Kota Pekalongan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa

pengetahuan tentang manajemen sumber daya ASN di BKPPD Kota

Pekalongan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis



Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pengetahuan

baru serta pengalaman penelitian tentang manajemen sumber daya

ASN di BKPPD Kota Pekalongan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan berupa

masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pendidikan

dan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat berupa

pengetahuan di bidang pendidikan terlebih dalam manajemen

sumber daya ASN di BKPPD Kota Pekalongan.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Administrasi Publik

Administrasi Publik dikenal dengan sebuah disiplin ilmu yang

memperlajari tentang administratif atau proses pengelolaan di suatu

negara. Ilmu ini sangat berkaitan dengan sistem pemerintahan yang ada

di Indonesia. Ada beberapa definisi administrasi publik menurut para

ahli, yaitu :

Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G Nigro, administrasi

publik adalah suatu kerja sama dalam lingkungan pemerintahan.

Meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif

serta hubungan di antara mereka. Mempunyai peranan penting dalam



perumusan kebijaksanaan pemerintahan, dan karenanya merupakan

sebagian dari proses politik. Sangat erat berkaitan dengan berbagai

macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan

kepada masyarakat. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan

pengertian dengan administrasi perorangan. (syafie, Inu Kencana. 2010:

24)

Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang

bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan

pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak

terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha

sejumlah orang. (syafie, Inu Kencana. 2010: 24)

a) Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, administrasi publik telah

tumbuh dan dikenal dengan sejumlah “paradigma” ysng

menggambarkan adanya perubahan dan perbedaan dalam tujuan, teori,

dan metodologi atau dalam bangunan epistemologi serta nilai yang

mendasari. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang

paradigma administrasi publik, diantaranya adalah : Nicholas Henry

(1975). Nicholas Henry memusatkan pengamatannya atas “lokus dan

fokus” dari ilmu administrasi. Kelima paradigma menurut Nicholas

Henry adalah (Sedarmayanti. 2010:7) :

1. Dikotomi antara politik dan Administrasi (1900-1927)

2. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1950)



3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1956)

4. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

5. Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-?)

Paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi

publik memiliki fokus dan lokus yang jelas, yaitu berfokus pada teori

organisasi publik, manajemen publik, dan kebijakan publik, dengan

lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan yang berada di

ranah publik.

Pada dasarnya, administrasi publik terbagi atas tiga paradigma

yaitu teori klasik, New Publik Management, dan New Public Service.

Mengenai teori klasik, Bryant dan White, mengemukakan ada

beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk lebih memahami

organisasi dan fungsi manajemen, yang di bagi dalam 2 kelompok,

yaitu teori organisasi dan teori perilaku. (Sedarmayanti. 2010:10).

Dalam era globalisasi ini, untuk mengetahui kinerja pegawai di dalam

sektor publik dalam mengembangkan SDM, lebih menggunakan teori

perilaku.

Dalam paradigma perilaku diidentifikasi paradigma

pembelajaran, baik dalam lokus pengembangan kompetensi individu

maupun kapasitas kelembagaan. Masing-masing dan secara bersama

terfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan

kapasitas sistem kelembagaannya secara utuh dan menyeluruh.

(Sedarmayanti. 2010:11)



Paradigma perilaku memfokuskan pengamatan dan analisisnya

pada dimensi kemanusiaan dari sumber daya manusia dalam organisasi

dan manajemen. Dalam konteks pembangunan administrasi publik dan

manajemen, dimensi perilaku yang bersumber pada tata nilai yang

mendasari peradaban bangsa dan negara, harus termanifestasikan

dalam dinamika keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan,

dalam keseluruhan “siklus pengelolaan kebijakan publik”.

(Sedarmayanti. 2010:15&16)

Adanya siklus pengelolaan kebijakan publik, maka muncul

paradigma kebijakan publik yang memfokuskan perhatian dan

analisisnya pada keseluruhan substansi dan proses kebijakan, mulai

dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian

kinerja yang harus dilakukan sistem administrasi publik. Lokus

paradigma ini adalah sistem administrasi publik (organisasi dan

manajemen pemerintahan) dalam berbagai unsur, satuan, posisi, peran,

dan dinamikanya dalam mengemban tugas dan tanggungjawab sesuai

amanat konstitusi dan undang-undang negara. (Sedarmayanti. 2010:17)

Beberapa tahun terakhir berkembang paradigma baru yang

mengarah pada administrasi publik yang difokuskan untuk

menghasilkan “high quality public goods and services”. Menurut

David Osbome dan Ted Gaerbler (1992) dalam bukunya

“Reinventing Government”, mengemukakan makna

mewirausahakan/reinventing. Sebagai transformasi fundamental



terhadap sistem dan organisasi publik untuk menciptakan peningkatan

secara menakjubkan dalam efektivitas, efisiensi, adaptabilitas dan

kapasitasnya untuk berinovasi. Paradigma berikut dikenal New Public

Management yang melihat bahwa paradigma manajemen terdahulu

kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberi pelayanan

publik. (Sedarmayanti. 2010:20&21)

New Public Management dipandang sebagai pendekatan dalam

administrasi publik menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang

diperoleh dari dunia manajemen bisnis dan disiplin lain untuk

memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan kinerja pelayanan publik pada

birokrasi modern. (Sedarmayanti. 2010:23)

Apabila fokus yang akan diteliti (Hood Vigoda, 2003) ada

pada komponen 7 doktrin dalam New Publik Management (NPM),

yaitu :

1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik

2. Penggunaan indikator kinerja

3. Penekanan pada kontrol keluaran

4. Pergeseran perhatian ke unit yang lebih kecil

5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi

6. Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen publik

7. Penekanan disiplin dan penghematan dalam penggunaan

sumberdaya



penggunaan indikator kinerja (Hood Vigoda, 2003), maka

dalam NPM yang mengalami perubahan ada pada orientasi: the

efficiency drive (mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran

kinerja) dan in search of excellence (mengutamakan kinerja optimal

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tekonologi).

(Sedarmayanti. 2010:23)

Tahun 2003, paradigma baru The New Public Service oleh J.V.

Denhardt dan R.B. Denhardt (2003) menyarankan meninggalkan

prinsip administrasi klasik dan Reinventing Government atau New

Public Mnagement, beralih ke  prinsip New Public Service

Ada 7 prinsip yang di populerkan oleh J.V. Denhardt dan

R.B. Denhardt (2003), yaitu :

1. Melayani warga masyarakat (warga negara) bukan pelanggan

2. Mengutamakan kepentingan publik

3. Lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan

4. Berfikir strategis dan bertindak demokratis

5. Menyadari bahwa akuntabilitas bukan hal yang mudah

6. Melayani daripada mengendalikan

7. Menghargai orang (sdm) bukan produktivitas

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola MSDM

adalah lebih menghargai warga negara dari pada kewirausahaan dan

menghargai orang (sdm), bukan hanya produktivitas.(Sedarmayanti.

2010:24)



Jadi, fokus dan lokus dari administrasi publik yang akan saya

teliti adalah, berfokus pada manajemen Sumber Daya Manusia di

sektor publik, dan memiliki lokus permasalahan tentang pengelolaan

MSDM yang ada di sektor publik. Sehingga, penelitian yang saya teliti

ini merupakan bagian dari ilmu administrasi publik

1.5.2 Manajemen Publik

Manajemen publik adalah sebuah studi yang mempelajari cara

mengelola proses pelaksaan organisasi publik yang umumnya mengarah

pada perbaikan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk

masyarakatnya. Menurut Overman (Pasalong, 2007:83) manajemen

publik merupakan suatu studi dari aspek-aspek umum organisasi, dan

merupakan gabungan antara fungsi manajemen disatu sisi, dengan

sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Perubahan dari administrasi publik ke manajemen publik

meerupakan perubahan teori dan fungsi. Letaknya pada “melayani” dan

“mengontrol” atau “memperoleh hasil”. Administrasi pada dasarnya

terdiri dari petunjuk atau instruksi dan pelayanan, sedangkan

manajemen merupakan pencapaian hasil dan pertanggungjawaban

pimpinan untuk mencapai hasil tersebut. Administrasi publik fokus

pada proses prosedur, sedangkan manajemen pada pencapaian hasil dan

pertanggungjawaban dalam pencapaiannya. (Sedarmayanti, 2010:25)

Selanjutnya J. Steven Ott, Albert C, Hyde dan Jay M.

Shafritz (Pasalong, 2007:83) berpendapat bahwa dalam tahun 1990



manajemen publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu

penting, yang salah satunya adalah produktivitas sumber daya manusia.

Produktivitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor

keberhasilan pengelolaan manajemen publik dalam sebuah instansi.

Untuk menghasilkan produktivitas SDM yang baik, dapat diukur

dengan melihat bagaimana pengelolaan manajemen SDM yang ada di

dalamnya. Seperti pernyataan diatas bahwa manajemen publik fokus

pada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban dalam pencapaiannya,

sehingga dengan meningkatkan produktivitas SDM melalui pengelolaan

MSDM, maka organisasi publik lebih mudah untuk mencapai

produktivitas SDM yang diinginkan dan pertanggungjawaban dalam

pelayanan publik untuk masyarakat juga berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, pemimpin organisasi harus mengetahui

bagaimana pengelolaan manajemen publik yang dapat meningkatkan

produktivitas SDM. Hal tersebut juga menunjukkan pentingnya

pengelolaan manajemen SDM yang baik untuk mengukur seberapa

besar tingkat produktivitas SDM yang telah dicapai oleh organisasi

tersebut.

1.5.3 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai makhluk yang unik dibandingkan dengan makhluk

lainnya di dunia ini karena memiliki keinginan individual, keinginan

kelompok atau keinginan dalam kelompok-kelompok dalam wujud

yang lebih besar (organisasi) melakukan interaksi dan kerja sama yang



melahirkan berbagai fenomena yang menarik untuk dikaji dan dipelajari

dalam sumber daya manusia. Jadi, wajar bahwa MSDM merupakan

manajemen inti yang menggerakkan organisasi sehingga suatu wadah

organisasi menjadi hidup dan dinamis sesuai karakter manusianya

sehingga organisasi tersebut tetap eksis dan memiliki kinerja yang dapat

dinikmati oleh anggota dalam organisasi itu maupun memberi manfaat

bagi masyarakat di sekitarnya. (Subekhi, Akhmad,2012:1)

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam

menentukan kualitas individu, kelompok, maupun di suatu organisasi.

Keberhasilan suatu daerah ditentukan oleh kemampuan manusia yang

dapat mengelola daerah dengan baik. Untuk dapat mewujudkannya,

pengelolaan manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan dan

harus berjalan secara efektif dan efisien.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Mathis

dan Jackson (2006,3) adalah rancangan sistem-sistem formal dalam

sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara

efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. (Subekhi,

Akhmad,2012:18)

Pendapat lain mengenai manajemen SDM, menurut Bohlander

dan Snell (2010:4) manajemen sumber daya manusia (MSDM) yakni

suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan

dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja,

mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan,



mengidentifikasikan suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan

kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas

usahanya dalam bekerja. (Widodo, Suparno Eko, 2015:4)

Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan dalam

memberdayakan sumber daya manusia sesuai dengan bakat yang

dimiliki dan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan

efisien.

Manajemen Sumber Daya Manusia terdiri dari beberapa

kelompok aktivitas yang saling berhubungan, terjadi dalam konteks

organisasi, berhubungan dengan tujuh aktivitas pokok sumber daya

manusia (Sedarmayanti, 2014:25) :

1. Perencanaan dan analisis sumber daya manusia

2. Peluang pekerjaan yang sama

3. Pengangkatan karyawan

4. Pengembangan sumber daya manusia

5. Kompensasi dan tunjangan

6. Kesehatan, keselamatan dan keamanan

7. Hubungan karyawan dan karyawan/manajemen

Dari pernyataan di atas, maka proses manajemen sumber daya

manusia, dapat dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, analisis

jabatan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia,



pengukuran kinerja, pemeliharaan sumber daya manusia, penilaian

kinerja, dan pemberdayaan sumber daya manusia.

1.5.4 Reformasi Birokrasi

Seperti yang dikatakan sebelumnya, birokrasi merupakan sistem

pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah

berpegang pada kierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi di citrakan

sebagai suatu yang bertele-tele, sering rapat, sering seminar, banyak

bicara, saling menyalahkan, suka membuat berbagai panitia, jam karet,

buang waktu, tidak efisien dan korup. Kondisi kualitas profesionalisme

rata-rata birokrasi yang masih belum memuaskan, salah satu

penyebabnya adalah karena praktik manajemen sumber daya manusia

yang belum benar. (Sedarmayanti, 2014:319)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk

melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia

aparatur.Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah

untuk mencapai good governance. Pelaksanaan reformasi birokrasi

telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan

Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

Grand design reformasi birokrasi adalah rancangan induk yang

berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk



kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi

adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang

disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan

rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan

selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang  jelas.

Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan

arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun

waktu 2010-2025 agar reformasi birokrasi di Pemda dapat berjalan

secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga,

Dari grand design tersebut, terdapat sasaran di setiap lima tahun

reformasi birokrasi berdasarkan peraturan Kepala BKN Nomor 16

Tahun 2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi BKN 2015-2019.

Sasaran lima tahunan dalam Grand Design  Reformasi Birokrasi ini

mengacu pada periodisasi tahapan pembangunan sebagaimana

tercantum dalam RPJPN 2005-2025. Sasaran setiap lima tahun dari

pelaksanaan grand design disebut juga road map reformasi birokrasi.

Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan

setiap lima tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan

reformasi birokrasi di Pemda agar berjalan secara efektif, efisien,

terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Sehingga Road Map yang ingin di capai pada tahun 2015-2019 ini

adalah melanjutkan implementasi yang belum dapat dicapai pada

sasaran lima tahun 2010-2014, yaitu penguatan birokrasi pemerintah



dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta

meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi

sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan

birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup

birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk

mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area

perubahan tersebut adalah, mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas,

kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-

undangan, pelayanan publik.

Dari delapan area perubahan tersebut, yang akan saya teliti

adalah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Dalam SDM tersebut,

banyak yang perlu diperbaiki terutama dalam manajemen sumber daya

aparatur sipil negara. yang mana hal itu mencakup rekruitmen ASN,

Analisis Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan,Penyusunan Standar

Kompetensi Manajerial ASN, Assesment individu berdasarkan

kompetensi, Penilaian Kinerja ASN,  Sistem Informasi Manajemen

(SIM) Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan ASN. Sehingga

teori saya berfokus pada delapan aspek manajemen yang di reformasi

dengan melihat proses pelaksanaannya.



1.5.4.1 Rekruitmen Aparatur Sipil Negara (ASN)

Rekruitmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan

menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar organisasi

sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang

telah di tetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia.

Pelaksanaan rekrutmen merupakan tugas yang sangat penting , krusial,

dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas

sumber daya manusia yang akan digunakan sangat bergantung pada

prosedur rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan. (Samsudin, Sadili,

2010:89)

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan

rekrutmen (Samsudin, Sadili, 2010:90) :

1. Mengidentifikasi jabatan yang lowong

2. Mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan

3. Menentukan calon yang tepat

4. Memilih metode-metode rekrutmen yang paling tepat

5. Memanggil calon yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan

6. Menyaring atau menyeleksi kandidat

7. Membuat penawaran kerja

8. Mulai bekerja

Rekrutmen ASN merupakan salah satu aspek MSDM yang

harus di reformasi. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 16

Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi BKN 2015-2019,



terdapat program-program penataan sistem manajemen SDM dalam

proses rekrutmen ASN atau penerimaan pegawai harus berjalan secara

transparan, obyektif, akuntabel, dan bebas KKN. Proses rekrutmen

ASN dengan kriteria tersebut dilaksanakan dengan menggunakan

CAT (Computer Assisted Test) CPNS.

1.5.4.2 Analisis Jabatan

Analisis jabatan atau analisis pekerjaan adalah cara sistematis

mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi, pekerjaan dan

kebutuhan tenaga manusia, serta konteks dimana pekerjaan

dilaksanakan. Informasi yang diperoleh dari analisis jabatan berguna

bagi perencanaan dan implementasi fungsi atau aktivitas manajemen

sumber daya manusia. (Sedarmayanti, 2014:146)

Salah satu cara untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi

adalah harus menempatkan posisi-posisi para anggota yang ada di

organisasi tersebut dengan tepat. Sesuai dengan spesialisasi dan

keahlian tiap-tiap individu. Tahap-tahap analisis pekerjaan (Badriyah,

Mila.2015:82), yaitu :

1. Persiapan Awal

2. Pengumpulan Data

3. Penyempurnaan Data

4. Deskripsi Pekerjaan

Analisis Jabatan merupakan salah satu aspek MSDM yang harus

di reformasi. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun



2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, untuk menjamin

obyektifitas, transparansi, dan kesesuaian antara tuntutan tugas dalam

jabatan dengan pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut, maka

perlu dilakukan analisis jabatan. Hasil analisis jabatan yang berupa

informasi jabatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Analisis jabatan

juga merupakan salah satu program untuk mewujudkan reformasi

birokrasi dalam meningkatkan manajemen SDM.

1.5.4.3 Evaluasi Jabatan

Evaluasi jabatan adalah suatu metode sistematis untuk mengukur nilai

suatu jabatan terhadap pekerjaan lain dalam organisasi. Dalam

evaluasi jabatan, manajemen berupaya untuk mempertimbangkan dan

mengukur masukan-masukan para pegawai yang diperlukan (sebagai

misal kemampuan, usaha tanggung jawab dan lain sebagainya untuk

prestasi kerja minimum, dan untuk menjabarkan ukuran-ukuran itu

menjadi nilai-nilai tertentu. Evaluasi jabatan berfungsi untuk

mengusahakan tercapainya internal equity dalam pekerjaan terhadap

tingkat gaji.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman

Evaluasi Jabatan, evaluasi jabatan di lingkungan pegawai negeri

dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang akan digunakan dalam



penentuan kelas jabatan. Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan

dalam evaluasi jabatan adalah :

1. Tahap Persiapan, berupa menentukan uraian jabatan dan

spesifikasi jabatan (Analisis Jabatan)

2. Tahap Pelaksanaan, berupa menetapkan nilai-nilai relatif dari

masing-masing jabatan menggunakan metode Non Kuantitatif

atau metode Kuantitatif

3. Tahap evaluasi Jabatan, berupa menentukan hasil evaluasi jabatan

Evaluasi Jabatan merupakan salah satu aspek MSDM yang

harus di reformasi. Berdasarkan Permenpan Nomor 34 Tahun 2011

tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan, evaluasi jabatan di

lingkungan pegawai negeri dilakukan untuk menentukan nilai jabatan

yang selanjutnya akan digunakan dalam penentuan kelas jabatan.

Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan kelas jabatan ini dapat

digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti :

penyusunan formasi, sistem karier, kinerja, pemberian tunjangan serta

sistem penggajian. Evaluasi jabatan juga termasuk dalam program

untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam meningkatkan

manajemen SDM.

1.5.4.4 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial ASN

Untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil

Negara diperlukan standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki

oleh setiap ASN, yang salah satunya adalah Standar



Kompetensi Manajerial. Standar Kompetensi Manajerial merupakan

persyaratan kompetensimanajerial minimal yang harus dimiliki oleh

seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Adapun proses-proses penyusunan standar kompetensi manajerial

ASN melalui tahap-tahap berikut ini (Peraturan Kepala BKN nomer 7

Tahun 2013) :

1. Penyusunan Data, yang terdiri dari struktur organisasi dan tata

kerja, visi dan misi organisasi, serta informasi jabatan.

2. Identifikasi Kompetensi Manajerial, untuk menentukan

kompetensi dan levelnya melalui langkah-langkah seperti,

menentukan nama jabatan, menuangkan ikhtisar jabatan,

menganalisis setiap uraian tugas, menentukan jenis kompetensi,

dan kegiatan utama untuk menentukan tingkat/level kompetensi.

3. Penyusunan Daftar Sementara Kompetensi Manajerial

4. Validasi Kompetensi Manajerial

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial merupakan salah

satu aspek MSDM yang harus di reformasi. Berdasarkan Peraturan

Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Kompetensi Manajerial ASN, SKM diperlukan untuk

mewujudkan profesionalisme ASN. Adanya standar kompetensi

manajerial ini termasuk wujud dari reformasi birokrasi yang ingin

meningkatkan profesionalisme SDM sehingga dapat menghasilkan

kinerja yang lebih baik.



1.5.4.5 Assesment Individu berdasarkan Kompetensi (ASN)

Menurut Spencer, kompetensi dapat didefinisikan sebagai

karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas

kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu

yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria

yang dijadikan acuan. (Moeheriono, 2012:5)

Assesment individu bertujuan untuk membantu pimpinan

dalam mengembangkan manajemen ASN berdasarkan kompetensi,

melakukan penilaian kompetensi, dan mewujudkan sistem kediklatan

berbasis kompentensi. Pada dasarnya assesment individu

berdasarkan kompetensi meruapakan suatu proses untuk mengukur

kompetensi pegawai dengan sasaran terukurnya kompetensi individu

pada seluruh jabatan-jabatan.

Adapun tahapan-tahapan dalam assesment individu ASN

adalah :

1. Tahapan persiapan, meliputi penyiapan bahan, penataan

instrumen, uji coba, pemeriksaan jadwal, pemeriksaan persiapan

fasilitas, penentuan tim dan pengarahan tim pelaksana

2. Pelaksanaan, meliputi pengarahan atau penjelasan teknis oleh

tim pelaksana, pengisian dokumen administrasi, tes/uji coba

kompetensi, perekaman data, analisis data, penetapan hasil dan

pembuatan laporan individual, dan penyusunan laporan

pelaksanaan.



3. Tahapan Pasca Pelaksanaan, meliputi presentasi hasil assesment

individu, pemberian umpan balik pada kepada assesee dan

evaluasi terhadap pelaksanaan assesment.

Assesment individu berdasarkan kompetensi merupakan

salah satu aspek MSDM yang harus di reformasi. Berdasarkan

Peraturan Kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penilaian Kompetensi ASN, adanya assesment individu berdasarkan

kompetensi berfungsi untuk mengukur membandingkan antara

kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang

dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan. Selain

itu, dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi BKN 2015-2019, terdapat program

dalam rangka pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang

diterapkan dengan dibentuknya Talent Pool / Manajemen Talenta

untuk meningkatkan kualitas manajemen SDM.

1.5.4.6 Penilaian Kinerja (ASN)

Kinerja adalah perilaku atau tindakan seseorang dalam melakukan

pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi dengan menunjukkan

kualitas serta kompetensi yang dimilikinya. Seorang pimpinan dalam

instansi pemerintahan harus dapat memeriksa bagaimana kinerja

pegawainya. Untuk menilai kinerja pegawainya, harus ada indikator-

indikator yang menjadi landasan ukuran untuk kinerja pegawai itu

sendiri.



Menjelang akhir tahun setiap Aparatur Sipil Negara (ASN)

diwajibkan untuk mendapatkan penilaian atas pekerjaan/ kinerja

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan

pemerintah. Penilaian atas pekerjaan pegawai negeri sipil ini

dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Aparatur Sipil Negara atau yang lebih dikenal dengan DP3 ASN.

Penilaian kinerja ASN dilaksanakan secara sistematis yang

penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat

capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara

ASN dengan Pejabat Penilai.

Berdasarkan pasal 4 PP No. 46 Tahun 2011, penilaian kinerja

ASN dibagi dalam 2 (dua) unsur yaitu :

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan rencana kerja dan target

yang akan dicapai oleh seorang ASN dan dilakukan berdasarkan

kurun waktu tertentu. Sasaran kerja pegawai meliputi beberapa

aspek, Kuantitas, Kualitas, Waktu, Biaya

2. Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan

yang dilakukan oleh seorang ASN yang seharusnya dilakukan atau

tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Adapun unsur perilaku kerja meliputi :

orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan

kepemimpinan.



Penilaian kinerja merupakan salah satu aspek MSDM yang

harus di reformasi. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 16

Tahun 2016, terdapat program penetapan kinerja individu yang

dilaksanakan dalam bentuk penerapan SKP kepada seluruh pegawai.

BKPPD Kota Pekalongan telah menggunakan capaian hasil SKP

dalam penilaian kinerja ASN mulai tahun 2014.

1.5.4.7 Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kepegawaian

SIM Kepegawaian adalah sebuah sistem informasi yang dirancang

sebagai solusi untuk menangani berbagai hal dalam pengurusan

kepegawaian mulai dari penyimpanan dan pemusatan data secara

terkomputerisasi hingga menangani berbagai macam laporan yang

berhubungan dengan kepegawaian sehingga memudahkan untuk

meningkatkan kebutuhan administrasi kepegawaian. Sistem informasi

ini sebagai jawaban terhadap manajemen kepegawaian untuk

memantapkan administrasi kepegawaian sebagai upaya untuk

memenuhi kebutuhan informasi data pegawai yang cepat, tepat,

akuntabel, dan up to date.

Sistem Informasi Manajemen kepegawaian (Simpeg) dapat

memudahkan para pegawai dalam mendapatkan segela informasi

pegawai. Karena di dalam sistem kepegawaian terdapat berbagai

macam data seperti :

1. Modul Referensi Kepegawaian

2. Modul Biodata Pegawai



3. Modul Perencanaan Formasi dan Pengadaan Pegawai

4. Modul Riwayat Pegawai

5. Modul Perhitungan Gaji Pegawai

6. Modul Mutasi Pegawai

7. Modul Transfer Data

8. Fasilitas Laporan

Sistem informasi manajemen kepegawaian merupakan salah

satu aspek MSDM yang harus di reformasi. Berdasarkan Peraturan

Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi BKN 2015-2019, terdapat program dalam sistem informasi

kepegawaian yang dilaksanakan melalui penerapan sistem informasi

kepegawaian untuk mempermudah pegawai mendapatkan informasi

serta mewujudkan keberhasilan reformasi birokrasi.

1.5.4.8 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pendidikan dan Pelatihan merupakan usaha mengurangi atau

menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan pegawai

dengan yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut dilakukan melalui

peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki organisasi dengan cara

menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap.

Adanya kesenjangan antara kemampuan pegawai dengan yang

dikehendaki organisasi, menyebabkan perlunya organisasi

menjembatani kesenjangan tersebut, dengan cara pelatihan dan

pengembangan. (Sedarmayanti, 2014:163)



Di tinjau dari pelaksanaannya, pelatihan sebagai bagian dari

tugas pengembangan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu

(Sedarmayanti, 2014:167) :

1) Pre-service training (pelatihan pra-tugas)

Pelatihan yang diberikan kepada calon pegawai yang akan mulai

bekerja, agar mereka dapat dapat melaksanakan tugas yang

nantinya dibebankan kepada mereka.

2) In Service Training (pelatihan dalam tugas)

Pelatihan dalam tugas yang dilakukan untuk pegawai yang sedang

bertugas dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan

kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan.

3) Post Service Training (pelatihan purna/pasca tugas)

Pelatihan yang dilaksanakan organisasi untuk membantu dan

mempersiapkan pegawai dalam menghadapi pensiun. Misalnya:

pelatihan wirausaha, dan pelatihan peternakan, pertanian, dan

lain-lain.

Pada dasarnya program pendidikan dan pelatihan

diselenggarakan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan

gap antara ketentuan jabatan dengan kemampuan yang dimiliki

pegawai. Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan harus mampu

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan merubah perilaku

karyawan sesuai kebutuhan  organisasi. Kebutuhan pelatihan dapat

diketahui dari berbagai indikator, diantaranya :



1. Adanya peningkatan dalam absensi dan pergantian karyawan

2. Tingkat kecelakaan kerja tinggi/meningkat

3. Banyak keluhan karyawan

4. Terjadi kemacetan produksi

5. Tingkat pemborosan tinggi

6. Penggunaan tenaga ahli/staf tidak efisien

7. Supervisi tidak efektif

8. Banyak pekerjaan tidak terselesaikan/tidak terpecahkan

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu aspek MSDM

yang harus di reformasi. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor

50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Assesor SDM, diklat memiliki tujuan agar terwujud

efektifitas sehingga terwujud sumber daya manusia aparatur yang

memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan. Hal ini

merupakan wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

1.5 Fenomena Penelitian

Di dalam penelitian konsep merupakan unsur yang paling penting dan

merupakan definisi yang dapat dipakai oleh penulis untuk menggambarkan

secara abstrak dari suatu fenomena. Sebelum dilakukan penelitian

diperlukan kejelasan apa yang dimaksud dengan variabel-variabel yang ada

dalam penelitian ini agar lebih mudah dipahami dan dibahas. Berdasarkan

pengertian tersebut maka fenomena dalam penelitian ini berawal dari 8 area

perubahan dalam reformasi birokrasi yang salah satunya adalah sumber



daya aparatur. Dalam manajemen sdm terdapat banyak aspek namun hanya

8 aspek yang akan di reformasi. 8 pengelolaan manajemen sumber daya

manusia yang perlu diperbaiki dalam rangka reformasi birokrasi, yaitu:

1. Rekrutmen ASN

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan

menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar organisasi sebagai

calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah di

tetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia.

2. Analisis Jabatan

Analisis jabatan atau analisis pekerjaan adalah cara sistematis

mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi, pekerjaan dan

kebutuhan tenaga manusia, serta konteks dimana pekerjaan dilaksanakan.

Informasi yang diperoleh dari analisis jabatan berguna bagi perencanaan

dan implementasi fungsi atau aktivitas manajemen sumber daya manusia.

3. Evaluasi Jabatan

Evaluasi jabatan adalah suatu metode sistematis untuk mengukur nilai

suatu pekerjaan terhadap pekerjaan lain dalam organisasi. Dalam evaluasi

pekerjaan, manajemen berupaya untuk mempertimbangkan dan

mengukur masukan-masukan para pegawai yang diperlukan.

4. Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial ASN

Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan

kompetensimanajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang

Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.



5. Assesment Individu berdasarkan Kompetensi ASN

Pada dasarnya assesment individu berdasarkan kompetensi meruapakan

suatu proses untuk mengukur kompetensi pegawai dengan sasaran

terukurnya kompetensi individu pada seluruh jabatan-jabatan.

6. Penilaian Kinerja ASN

Penilaian kinerja ASN dilaksanakan secara sistematis yang

penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat

capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara

ASN dengan Pejabat Penilai.

7. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

SIM Kepegawaian adalah sebuah sistem informasi yang dirancang

sebagai solusi untuk menangani berbagai hal dalam pengurusan

kepegawaian mulai dari penyimpanan dan pemusatan data secara

terkomputerisasi hingga menangani berbagai macam laporan yang

berhubungan dengan kepegawaian sehingga memudahkan untuk

meningkatkan kebutuhan administrasi kepegawaian.

8. Pendidikan dan Pelatihan ASN

Pendidikan dan Pelatihan merupakan usaha mengurangi atau

menghilangkan terjadinya kesenjangan antara kemampuan pegawai

dengan yang dikehendaki organisasi.



 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir Penelitian

SDM Aparatur
Sipil Negara

1. Rekrutmen
Pegawai

2. Analisis
Jabatan

3. Evaluasi
Jabatan

4. Kinerja
Pegawai

5. Kompetensi
6. kompensasi
7. Pendidikan dan

pelatihan
8. Pengembangan

Pegawai
9. Simpeg
10. Pemeliharaan
11. Pengendalian
12. Pensiunan

Manajemen Sumber
Daya Manusia

8 area perubahan
reformasi birokrasi :

1. Mental Aparatur
2. Pengawasan
3. Akuntabilitas
4. Kelembagaan
5. Tata Laksana
6. SDM Aparatur
7. Peraturan

perundang-
undangan

8. Pelayanan publik

MSDM yang di
reformasi :

1. Rekrutmen
Pegawai

2. Analisis jabatan
3. Evaluasi jabatan
4. Penyusunan

Standar
Kompetensi
Manajerial ASN

5. Assesment
Individu
berdasarkan
kompetensi

6. Penilaian Kinerja
ASN

7. SIM Kepegawaian
8. Pendidikan dan

Pelatihan



1.6 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe dan Desain Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian

kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik. Karena

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting),

disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode

ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.

Sedangkan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan

untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan

diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Dalam penelitian

kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu

peneliti itu sendiri. (Sugiyono, 2014:8)

Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas,

sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan

mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan

bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan

mendalam terhadap triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik

pengumpulan data bersifat gabungan/simultan. Analisis data yang

dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di

lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada

generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam

penelitian kualitatif dinamakan transferability.



1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kota Pekalongan. Alasan penulis melakukan

penelitian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

(BKPPD) Kota Pekalongan  karena menjadi salah satu instansi

pemerintah daerah/OPD yang melaksanakan  manajemen sumber daya

aparatur sipil negara di BKPPD Kota Pekalongan

1.7.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan

memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Menurut Lincoln dan Guba, ciri-ciri khusus sampel purposive, yaitu, 1)

sementara, 2) menggelinding seperti bola salju, 3) disesuaikan dengan

kebutuhan, 4) dipilih sampai jenuh. (Sugiyono, 2014:219)

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis

menggunakan metode wawancara mendalam. (indepth interview)

dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan

penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana

informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang

melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan dalam melakukan



wawancara dengan para informan penulis menggunakan alat rekam

sebagai alat bantu.

Penelitian ini memiliki tujuh informan yaitu, Sri Winduningsih

S.IP sebagai Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai, Sugiharto

sebagai Kepala Sub Bagian Kelembagaan atau Organisasi di Sekretariat

Daerah, Erna Catur Setyaningrum, A.Md sebagai Kepala Sub Bidang

Umum dan Kepegawaian, Nugroho Adhi Pradhana, SE, M.Si sebagai

Kepala Sub Bidang Penataan Pegawai, Helmy Hendarsyah, ST sebagai

Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai, Miji Rustiyanti, SH sebagai

Kepala Sub Bidang Informasi Pegawai, dan Mareta Setyo Heriyanto,

SE, M.Si sebagai Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan.

1.7.4 Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang mendukung dalam penelitian ini yaitu data

yang berbentuk teks dan data yang berbentuk kata-kata. Data yang

berbentuk teks didapatkan dari studi dokumentasi yang diambil dari

catatan-catatan, arsip, maupun teori yang diambil dari buku maupun

internet. Sedangkan data yang berbentuk kata-kata diperoleh dari hasil

wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan informan.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh langsung

dari sumbernya. Dalam hal ini peneliti sebagai pengumpul data



primer yang menggunakan panduan wawancara. Data primer

didapat dari wawancara terhadap informan, yakni pegawai yang

ada di BKPPD Kota Pekalongan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak

langsung dari objek penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh

dari dokumen, buku, data, statisik, laporan dan lain-lain yang

berhubungan dengan penelitian dan data-data yang telah diolah.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai

sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data merupakan suatu usaha

untuk mendapatkan data yang valid dan akurat yang dapat

dipertanggung jawabkan sebagai bahan untuk pembahasan dan

pemecahan suatu masalah. Untuk mendapatkan data-data diobjek

penelitian, teknik yang peneliti gunakan adalah :

1) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

mendalam dan jumlah respondennya sedikit. (Sugiyono, 2014:231)

Di dalam penelitian ini, wawancara diarahkan kepada

pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu para



pegawai terkait dengan manajemen SDM dalam reformasi birokrasi

di BKPPD Kota Pekalongan. Dengan wawancara tersebut,

diharapkan dapat menggali data sebanyak-banyaknya.

2) Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang

diperoleh melalui observasi. (Sugiyono, 2014:226)

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan

secara langsung di BKPPD Kota Pekalongan. Kemudian yang

menjadi analisis pengamatan adalah bagaimana manajemen SDM

dalam rangka reformasi yang telah dilaksanakan oleh BKPPD Kota

Pekalongan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data di dalam penelitian dengan metode kualitatif

dapat dibagi menjadi empat, yaitu analisis domain, analisis taksonomi,

analisis komponensial, analisis tema kultural. (Sugiyono, 2014:256)

a. Analisis Domain

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk

memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi

sosial yang diteliti.  Hasilnya berupa gambaran umum tentang

obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui.

Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam,



masih di permukaan, namun sudah menemukan domain atau

kategori dari situasi sosial yang diteliti.

b. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan.

Data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.

Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi cover

termoleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam

melalui analisis taksonomi ini.

c. Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk

diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam doamin,

tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data yang

dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang

terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat

triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda

pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

1.7.8 Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,

triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa



sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

yang berbeda. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang

berbeda.(Sugiyono, 2014:273)


