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A. Latar Belakang 

Era globalisasi yang ditandai dengan berbagai perubahan yang 

cepat dalam aktivitas kehidupan modern, memberikan inspirasi bagi 

para pelaku manajemen untuk terus melakukan inovasi dan 

pembaharuan gaya manajemen sesuai dengan bidang tugas yang 

ditanda tanganinya. 

Disisi lain Indonesia saat ini melakukan berbagai perubahan 

dan pembaharuan dalam sistem kenegaraannya, dimana aktivitas 

pemeritahan yang sebelumnya lebih terpusat, di era reformasi ini lebih 

diarahkan kepada daerah. Dengan pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- 

Undang Nomor 34 tahun 1999 Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta, 

maka daerah (baik Propinsi maupun KabupatenlKota) dituntut untuk 

lebih mandiri dalam mengelola dan mengatur jalannya pemerintahan 

di daerah. Oleh karena itu, maka Pemda Propinsi DKI Jakarta dituntut 

untuk membenahi pemerintahannya agar dapat mendorong 

peningkatan kinerja. 

Menyadari kondisi yang dihadapi Pemda DKI Jakarta diatas, 

maka konsekuensi logisnya adalah Pemda DKI Jakarta harus dapat 

meningkatkan kinerja aparatur yang dimiliki. Dengan kinerja yang 

handal dan profesional, maka berbagai tugas yang dihadapi oleh 

Pemda DKI Jakarta pada umumnya dan Dinas Pemetaan dan 
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Pengukuran Tanah DKI Jakarta pada khususnya dapat dijalankan 

dengan baik. Namun demikian, harapan tersebut belum sepenuhnya 

dapat diperoleh mengingat kondisi yang ada pada saat ini masih 

menunjukkan disiplin aparatur yang rendah. Salah satu upaya yang 

perlu diperhatikan berkaitan dengan rendahnya disiplin aparatur 

(SDM) tersebut adalah meningkatkan kinerjanya. Hingga saat ini 

gambaran kinerja aparatur Pemda DKI Jakarta belum sepenuhnya 

tergambar dengan komprehensip secara ilmiah. Namun kenyataan 

yang ada dari pandangan yang berkembang bahwa kinerja aparatur 

Pemda DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan 

tuntutan organisasi modern yang menyatakan bahwa Sumber Daya 

Manusia organisasi merupakan asset (kekayaan) terpenting 

dibandingkan sumber daya organisasi lainnya. 

Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisa hubungan antara prestasi kerja dengan 

pelatihan pegawai yang terdapat di Dinas Pemetaan dan Pengukuran 

Tanah Propinsi DKI Jakarta. Namun dari berbagai keterbatasan yang 

dimiliki penulis, maka penelitian ini dilakukan hanya pada salah satu 

unit atau bagian integral dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yaitu 

Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah DKI Jakarta. 
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B. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas serta dari hasil 

pengamatan dilapangan dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan yang ada pada Kantor Dinas Pemetaan dan 

Pengukuran Tanah Propinsi DKI Jakarta sebagai berikut : 

1. Disiplin aparatur dalam menjalankan aktifitas Pemerintah 

cenderung masih rendah. Hal ini tercermin pada waktu yang 

digunakan dalam menyelesakan aktivitas, cenderung cukup 

panjang sehingga terkesan lamban, bahkan tidak tepat waktu. 

2. Rendahnya prestasi kerja pegawai, ha1 ini tercermin dari 

kemampuan kerja pegawai. 

3. Belum tercerminnya visi dan misi Pemda DKI Jakarta yaitu 

menjadikan Jakarta sebagai Kota Layanan (Service City) pada 

diri dan kualitas kerja aparatur Pemda DKI Jakarta. 

4. Kebijakkan pendidikan dan latihan yang ada selama ini belum 

mampu mendorong kinerja dalam menjalankan aktivitas sehari- 

hari. 

C. Batasan Masalah 

Dari berbagai identifikasi masalah yang ada dalam penulisan 

ini, penulis hanya akan membatasi permasalahan-permasalahan yang 

berkaitan dengan hubungan antara prestasi kerja dengan pelatihan 

pegawai pada Kantor Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah DKI 

Jakarta. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hubungan antara prestasi kerja dengan pelatihan 

pegawai yang ada di Dinas Pemetaan dan Pengukuran DKI 

Jakarta?. 

2. Bagaimana saran yang berkaitan dengan peningkatan prestasi 

pegawai di Kantor Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah DKI 

Jakarta?. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Dari beberapa rumusan masalah diatas maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis hubungan antara prestasi kerja pegawai dengan 

pelatihan pegawai pada Kantor Dinas Pemetaan dan Pengukuran 

Tanah DKI Jakarta. 

2. Memberikan saran guna peningkatan prestasi kerja dan pelatihan 

pegawai di Dinas Pemetaan dan Pengukuran DKI Jakarta. 

Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut diharapkan hasil 

penelitian ini memiliki beberapa menfaat, baik bagi penulis sendiri, 

manajemen organisasi, Pemerintah Daerah DKI Jakarta maupun pihak 

MMA IPB. 
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1. Bagi Penulis 

Memiliki manfaat langsung terutama, sebagai wahana 

memperdalam konsep keilmuan dibidang manajemen dan 

kekhususan konsep keilmuan yang berkaitan dengan upaya 

peningkatan kinerja pegawai dalan mengembangkan Sumber 

Daya Manusia pada Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah DKI 

Jakarta. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat rnempertajam 

kemampuan analisis penulis, dalam menghadapi berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan strategi peningkatan kinerja 

pegawai dalam pengembangan SDM. 

2. Bagi Manajemen Organisasi 

Dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan ilmiah dalam 

rnembuat kebijakkan atau strategi yang berkaitan dengan upaya 

untuk melakukan peningkatan pretasi kerja pegawai dalam 

pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kantor Dinas 

Pemetaan dan Pengukuran Tanah DKI Jakarta. 

3. Bagi Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta 

Sumbangsih yang berharga dari penulis kepada Pemerintah 

Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk dijadikan masukan dalam 

peningkatan pretasi kerja pegawai dalam pengembangan SDM 

yang profesional dalam mengantisipasi adanya UU No.22Kahun 

1999, dan UU No.34TTahun 1999 yang akan diberlakukan. 

4. Bagi MMA IPB 
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Sebagai bahan kajian ilmiah, terutama dalam proses belajar 

mengajar pada program studi Megister Manajemen MMA IPB dan 

menjadi pemicu ide untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan 

upaya peningkatan pretasi kerja pegawai. 
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