
BAB I. 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

lndonesia Baru merupakan tuntutan seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia, dimana dalam Indonesia Baru tersebut tercermin suatu harapan 

dan cita-cita untuk mewujudkan suatu negara yang bersih dan baik seita 

dapat menciptakan kesejahteraan rakyat secara adil dan demokratis. Oleh 

karena itu, untuk mewujudkan Indonesia Baru tersebut perlu adanya upaya 

yang radikal untuk melakukan berbagai perubahan dan pembanahan di 

berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentunya 

berimplikasi langsung terhadap upaya pemebanahan di sektor publik, yaitu 

dalam hat ini organisasi pemerintahan. Pembenahan tersebut tentunya 

ditujukan untuk terwujudnya suatu bentuk pernerintahan yang transparan dan 

akuntabel terhadap publik sehingga mampu meningkatkan kualitas 

layanannya. 

Tuntutan masyarakat terhadap organisasi publik, terutama agar dapat 

memberikan pelayanan yang mampu menghasilkan kepuasan pada 

masyarakat dalam artian pelayanan tersebut dapat dinikrnati oleh 

masyarakat secara cepat dan murah serta dengan kualitas yang tinggi. 

Dengan kata lain bahwa tuntutan masyarakat tersebut tidak lain adalah 

tuntutan agar organisasi publik dapat beralih cara pandang dan cara 

berfikirnya, yaitu dari paradigma lama menjadi paradigma baru, yaitu cara 

pandang atau paradigma yang berbasiskan profesionalisme, obyektivitas dan 

akuntabilitas pada publik. 
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Setidaknya terdapat dua fenomena be$& yang terjadi pada perubahan 

lingkungan stratejik organisasi pemerintahan saat ini, yaitu desentralisasi 

pemerintahan (otonomi daerah) dan tuntutan untuk tewujudnya good 

governance. Dua fenomena besar ini perlu segera ditindaklanjuti oleh 

organisasi pemerintahan dengan melakukan upaya pembenahan agar 

kinerjanya tetap tinggi sesuai dengan tuntutan dan perubahan lingkungan 

stratejik tersebut. Oleh karena itu, secara dinamis, simultan dan bertahap 

pemerintah dituntut terus mencari kebijakan-kebijakan yang ideal untuk dapat 

mengatasinya. 

Kedua fenomena tersebut, saat ini juga dihadapi oleh Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu unit organisasi yang 

berada di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang keberadaannya 

didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 1997 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Bangunan DKI Jakarta. Unit organisasi 

ini , sesuai dengan Perda tersebut memiliki Tugas Pokok dan Fungsi 

(TUPOKSI), yaitu : 

1. Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta memiliki tugas pokok: 

menyelenggarakan pembangunan dan perawatan bangunan gedung, 

penataan arsitekturlingkungan dan pemberian informasiteknis bangunan 

gedung. 

2. Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta memiliki fungsi, yaitu : 

a. Survei dan pendataan gedung, 

b. Penyusunan Program Kerja Dinas Tata Bangunan, 
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c. Perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan pengawasan . 

pembangunan gedung, 

d. Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, 

e. Pengelolaan bangunan gedung, 

f. Penilaian teknis terhadap bangunan gedung baik secara 

kualitatif dan kuantitatif, 

g. Pembinaan rekanan bangunan gedung, 

h. Penataan arsitektur lingkungan, 

i. Pemberian bimbingan teknis mengenai bangunan gedung, 

j. Pengkajian harga satuan bangunan gedung, 

k. Pemberian teknis tentang bangunan gedung. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta memiliki misi, yaitu menyelenggarakan 

pembangunan dan pemeliharaanl perawatan bangunan gedung yang 

siap pakai, asri, efisien, serta penataan arsitektur lingkungan dan 

pemberian informasi teknis bangunan gedung yang akurat. 

Untuk mencapai misi organisasi tersebut dan untuk mengantisipasi 

perubahan lingkungan serta untuk mewujudkan organisasi publik yang 

profesional dan akuntabel, maka pihak Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI 

Jakarta perlu didukung oleh SDM Aparatur yang handal, yaitu pegawai- 

pegawai yang memahami tugas dan fungsinya serta mampu bekerja secara 

profesional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan SDM Aparatur yang handal 

dan profesional tersebut, pihak organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi 

DKI Jakarta perlu mengembangkan kemampuan SDM Aparaturnya melalui 
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pengembangan program pendidikan dan latihan. Namun demikian untuk 

mengembangkan program pendidikan dan latihan yang rnampu 

mengakomodasi kebutuhan atau tuntutan tersebut sulit untuk diwujudkan. 

Hal ini terjadi, karena hingga saat ini pihak Dinas Tata Bangunan Propinsi 

DKI Jakarta belum secara khusus dan komprehensif melakukan kajian 

terhadap kebutuhan pelatihan bagi SDM Aparatur yang berada di lingkungan 

organisasinya. 

Seiring dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini rnengangkat 

tema tentang kajian kebutuhan pelatihan bagi SDM Aparatur Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan tema tersebut, secara 

spesifik penelitian ini memilih judul "Kajian Kebutuhan Pelatihan di 

Lingkungan Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta". Isu mayor 

yang diangkat dari judul ini adalah bahwa untuk rnernenuhi tuntutan publik 

dengan tercapainya Good Governance dan kemandirian organisasi di era 

Otonomi Daerah dituntut adanya peningkatan produktivitas yang tinggi 

sehingga diperlukan adanya Pelatihan SDM Aparatur organisasi Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta. Adapun isu sekunder dan pemilihan judul ini 

adalah dalam rangka pelaksanaan UU No. 34 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus lbukota Negara Republik lndonesia 

Jakarta, maka perlu peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui Pelatihan 

agar posisi strategis Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai lbukota 

Negara Republik lndonesia dapat di menjadi tolok ukur bagi keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah lain di lndonesia. 
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Selain isu major dan isu sekunder tersebut, isu fungsional dari judul 

penelitian tersebut adalah bahwa Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

perlu rnernprograrnkan pelatihan secara efektif untuk rneningkatkan kualitas 

SDM Aparaturnya. Dengan isu fungsional ini, rnaka isu operasionalnya 

adalah upaya untuk rnenerapkan teori-teori Pelatihan yang efektif guna 

mewujudkan kualitas SDM Aparatur yang kornpetitif di Dinas Tata Bangunan 

DKI Jakarta. 

B. Permasalahan 

1. ldentifikasi Permasalahan 

Dalarn upaya mencapai pelayanan dan hasil kerja yang efisien, 

efektif sesuai dengan harapan rnasyrakat, organisasi publik tidak terlepas 

dari beberapa kornponen, yaitu desentralisasi otoritas, pengetahuan, 

keterarnpilan, sikap, budaya organisasi, budaya kerja, rnotivasi, dan 

komponen penting lainnya. Sedangkan disis lain, apabila ditinjau dari 

jurnlah pegawainya, Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta pada 

dasarnya rnemiliki pegawai dengan jurnlah yang cukup rnernadai. Narnun 

demikian, di lapangan rnenunjukkan bahwa meskipun dengan jurnlah 

pegawai yang rnernadai, tetapi kualitas layanan rnasyarakat dan hasil 

kerja pegawai rnasih belurn rnernuaskan dan belurn sesuai dengan 

sasaran dan tujuan organisasi, dirnana kernarnpuan ke rja pribadi (KKP) 

dan kernarnpuan kerja jabatan (KKJ) belurn rnenunjukkan kesetaraan 

atau kesesuaian. Hal ini terjadi, karena KSA (knowledge, skill, attitude) 

pegawai belurn sesuai dengan tuntutan rnasyarakat dan tututan tugas. 
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Untuk lebih rinci, beberapa identifikasi permasalahan yang perlu 

dipertimbangkan karena memiliki keterkaitan dengan tema dan judul 

penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat KSA (knowledge, skilldan attitude) yang kurang memadai, 

2. Motivasi pegawai yang kurang antusias terhadap peke jaan, 

3. Budaya kerja yang masih mengikuti pola lama, yaitu masih menunggu 

perintah atasan. 

4. Relevansi pelaksanaan pelatihan yang telah dilaksanakan terhadap 

hasil kerja belum memadai, 

5. Program pelatihan yang diselenggarakan selama ini masih belum 

didasarkan pada kebutuhannya, 

6. Kebijakan-kebijakan pengembangan pegawai belum sepenuhnya 

diarahkan kepada upaya meningkatkan peran program pelatihan. 

2. Batasan Masalah 

Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut di atas 

akan sulit dilakukan dalam penelitian ini, mengingat berbagai 

keterbatasan sumber daya yang dilibatkan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, maka permasalahan hanya dibatasi pada : 

1. Rendahnya tingkat KSA (knowledge, skill dan attitude) pegawai di 

lingkungan Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta, dan 

2. Upaya untuk memberikan alternatif tentang jenis dan program 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta. 

http://www.mb.ipb.ac.id



3. Rumusan Masalah 

Dari hasil batasan rnasalah yang disebutkan di atas, maka dalam 

penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kebutuhan pelatihan yang terdapat di DinasTata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini, apabila ditinjau 

dari tingkat KSA (knowledge, skill dan attitude) pegawai ?, 

2. Jenis pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh pegawai di 

lingkungan organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis kebutuhan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta, terutarna untuk meningkatkan KSA 

(knowledge, skill dan attitude) pegawai. 

2. Memformulasikan jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai di 

lingkungan organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka diharapkan penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sekaligus masukan bagi 

Pernerintah Propinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Tata Bangunan Propinsi 

DKI Jakarta dapat menetapkan kebijakan pengembangan dan pembinaan 

SDM Aparaturnya melalui program pelatihan guna mendapatkan dan 

rnenghasilkan pegawai yang diharapkan dapat bekerja secara efektif, efisien, 
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berkualitas, kreatif dan berwawasan luas. Selain itu penelitian ini dapat 

diharapkan menjadi wacana untuk menciptakan pemerintahan yang baik 

(good governance), baik di DKI Jakarta maupun propinsi-propinsi lain di 

Indonesia. 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan pengembangan kemampuan 

SDM Aparatur di lingkungan organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI 

Jakarta melalui program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan 

pelayanan masyarakat di bidang ke-Tata Bangunan yang efisien, efektif dan 

optimal. SDM Aparatur di lingkungan organisasi Dinas Tata Bangunan 

Propinsi DKI Jakarta terindikasi kuat pelayanannya masih kurang memadai, 

terbukti dengan adanya keluhan-keluhan para pemimpin proyek dari unit-unit 

kerja di luar DTB Propinsi DKI Jakarta dan keluhan-keluhan masyarakat 

terutama pernakai bangunan gedung asset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

Penetapan fokus kajian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan 

rneningkatkan kemampuan pegawai lebih tinggi, yaitu dengan meningkatnya 

KSA (knowledge, skill dan attitude) melalui pelatihan akan meningkatkan 

hasil kerja yang efektif dan efisien. 
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