
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Propinsi DKI Jakarta merupakan pusat berbagai aktivitas, seperti 

pemerintahan, pendidikan, bisnis, perdagangan, dan lain-lain. Berbagai 

aktivitas tersebut dilengkapi oleh pesatnya perkembangan globalisasi 

teknologi dan informasi yang secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan implikasi (secara positiflnegatif) terhadap kehidupan masyarakat 

Jakarta. Hal ini antara lain terlihat dari adanya sikap masyarakat Jakarta 

yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan roda 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat (public service). 

Adanya sinyalemen terhadap citra dan kinerja sumberdaya aparatur 

pemerintah, termasuk Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang belum optimal 

selama ini memberikan kontribusi terhadap timbulnya krisis kepercayaan 

masyarakat Kondisi ini mengharuskan tercapainya sumberdaya aparatur 

pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bersih, jujur, 

setia, dan taat kepada Pancasila dengan mendahulukan kepentingan umum 

daripada kepentingan pribadi atau golongan. 

Menyikapi berbagai tuntutan tersebut di atas, guna membangun 

kembali citra sumberdaya aparatur yang memiliki karakteristik paripurna 

terutama dalam memasuki era reformasi seperti sekarang ini, Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk mewujudkannya. Hal ini dapat 
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dilihat dari gerakan reformasi pembangunan Tahun 1998-2002 sesuai 

dengan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 7309 Tahun 1998 

tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan DKI Jakarta Tahun 

1998 - 2002 melalui beberapa program pokok reformasi, yaitu : 

1. Rehabilitasi Dampak Kerusuhan 

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat 

3. Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi 

4. Reformasi Aparatur. 

Program-program pokok reformasi tersebut di atas merupakan salah satu 

acuan untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. 

Salah satu program pokok reformasi yang sangat penting tersebut di 

atas adalah Program Reformasi Aparatur. Program ini mencakup beberapa 

hal, yakni : 

1. Pembersihan Aparatur dari Praktek-Praktek Kolusi, Korupsi, dan 

Nepotisme (KKN) 

2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat 

3. Revitalisasi Organisasi. 

Pentingnya program tersebut dilatarbelakangi oleh karakteristik paripurna 

sumberdaya aparatur pemerintah sebagai perencana dan pelaksana 

administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. 

Keberhasilan dalam melaksanakan reformasi sumberdaya aparatur 

pemerintah akan dapat menciptakan kesan (image) dan opini organisasi 
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pemerintahan yang elegan dan menunjang terselenggaranya pemerintahan 

yang baik dan bersih (good and clean governance). 

Sehubungan dengan itu, implementasi kebijakan otonomi daerah yang 

secara efektif telah dimulai sejak Tanggal 1 Januari 2001 melalui Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah serta beberapa peraturan perundang- 

undangan pendukung lainya, memberikan kewenangan yang lebih besar bagi 

daerah dalam mengelola sumberdaya daerah (sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan) secara nyata, adil, dan 

bertanggung jawab. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa 

pemerintah daerah dihadapkan pada beban daerah yang semakin berat. 

Beratnya beban daerah ini disebabkan kewenangan-kewenangan yang 

diserahkan kepada daerah merupakan tanggung jawab daerah, baik dalam 

mengelola maupun dalam menanggung pembiayaannya. Oleh karena itu, 

kinerja pelayanan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dituntut untuk menyusun 

kerangka kerja (frame work) pelayanan yang sesuai dengan karakteristik 

masyarakat yang dilayani, memenuhi kualifikasi sumberdaya aparatur yang 

dipersyaratkan, jenis-jenis pelayanan yang disediakan, dan tata laksana 

pelayanan yang efektif dan efisien. 

Program-program pokok reformasi sebagaimana diuraikan di atas 

selanjutnya diproyeksikan ke dalam rencana kegiatan tahunan dalam bentuk 

proyek pembangunan dan kegiatan rutin pemerintahan yang dijabarkan 
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dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI 

Jakarta. Oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta sebagai pemimpin puncak (top 

managemenf) mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada beberapa 

pimpinan unit kerja yang diberi tugas dan fungsi untuk mengelola keuangan 

daerah dan me-manage APBD Propinsi DKI Jakarta ini. Sebagian 

kewenangan yang didelegasikan tersebut meliputi beberapa hal, yakni 

penarikan pendapatan (hak-hak) daerah seperti pajak daerah, retribusi 

daerah, mengelola belanja daerah (anggaran belanja rutin dan anggaran 

belanja pembangunan), dan lain-lain. 

Dari sisi pengelolaan belanja daerah, Gubernur Propinsi DKI Jakarta 

mendelegasikannya kepada : 

1. Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta (Ordonator), yaitu unit kerja yang 

melakukan pengujian terhadap tagihan kepada daerah dan menerbitkan 

Surat Perintah Membayarkan (SPM) dengan Giro atau sering disebut 

dengan SPM Giro sebagai alat pembayaran. 

2. Kantor Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta (Countable), yaitu unit kerja yang 

melakukan pembayaran atas dasar SPM Giro dari Biro Keuangan 

Propinsi DKI Jakarta. Pembayaran oleh Kantor Kas Daerah Propinsi DKI 

Jakarta ini dilakukan dengan cara mentransferkan Giro tersebut rnelalui 

jasa Bank DKI Jakarta ke rekening bank masing-masing yang berhak, 

yaitu Bendaharawan ProyekfRutin atau Pihak Ketiga (Rekanan). 

Bersamaan dengan perkembangan APBD setiap tahun yang semakin 

besar, jumlah proyek dan urusan rutinitas yang harus ditangani oleh 
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Pemerintah Propinsi DKI Jakarta juga semakin besar. Hal ini berdampak 

pada semakin besarnya volume pelayanan penerbitan SPM Giro yang harus 

diberikan oleh sumberdaya aparatur Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta 

bersama Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta dan Bank DKI Jakarta, baik 

kecepatan maupun kualitas pelayanannya. Kesemuanya itu sangat terkait 

dengan sistem dan prosedur, piranti lunak (software), piranti keras 

(hardware), dan sumberdaya manusia (brainware) yang melaksanakannya. 

Sistem dan prosedur pembayaran uang daerah dengan SPM Giro 

yang mulai diberlakukan sejak Tanggal 1 April 1999 merupakan perbaikan 

pelayanan yang sebelumnya dengan menggunakan sistem dan prosedur 

Surat Perintah Membayar dengan Uang (SPMU) dalam rangka peningkatan 

pelayanan masyarakat dan tertibnya administrasi pengelolaan keuangan. 

Perbaikan pelayanan ini merupakan pelaksanaan Surat Menteri Koordinator 

Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 56lMWWaspan11998 Tanggal 1 Juni 1998 tentang Langkah Nyata 

Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai Dengan Aspirasi Daerah. Oleh 

karena itu, dilakukanlah perubahan sistem dan prosedur pembayaran dari 

bentuk semula SPMU menjadi SPM Giro, yaitu dengan menggabungkan 

pelayanan Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta, Kantor Kas Daerah Propinsi 

DKI Jakarta, dan Bank DKI Jakarta menjadi satu atap dan satu pintu 

pelayanan atau sering disingkat dengan "SAMSAT". Adapun dasar 

hukumnya adalah dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Propinsi DKI 

Jakarta Nomor 14 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Kerja Tetap 
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(PERTA) Prosedur Kerja Pengeluaran SPM Giro Satu Pintu Di Daerah 

Khusus lbukota Jakarta. 

SPM Giro adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh SAMSAT 

SPM Giro atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang 

disampaikan oleh para bendaharawan proyeklrutin untuk membayarkan 

tagihan kepada daerah untuk kepentingan Bendaharawan ProyeklRutin itu 

sendiri atau kepada Pihak Ketiga. SPM Giro yang diterbitkan SAMSAT SPM 

Giro terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu: 

1. SPM Giro Anggaran Belanja Rutin 

SPM Giro ini terdiri atas SPM Giro Anggaran Belanja Rutin Atas Beban 

Tetap dan SPM Giro Anggaran Belanja Rutin Beban Sementara. 

2. SPM Giro Anggaran Belanja Pembangunan 

SPM Giro ,ini terdiri atas SPM Giro Anggaran Belanja Pembangunan 

Beban Tetap dan SPM Giro Anggaran Belanja Pembangunan Beban 

Sementara. 

SPM Giro Anggaran Belanja Rutin maupun Anggaran Belanja 

Pembangunan Beban Sementara adalah SPM Giro yang diterbitkan untuk 

membayar kepada Bendaharawan Unit kerja sebagai persediaan uang untuk 

kegiatan perkantoran sehari-hari, seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, 

pemeliharaan, dan lain-lain. Sedangkan SPM Giro Anggaran Belanja Rutin 

maupun Anggaran Belanja Pembangunan Beban Tetap adalah SPM Giro 

yang diterbitkan untuk membayar kepada Pihak Ketiga yang telah selesai 

mengerjakan pekerjaan borongan pada setiap unit kerja. 
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Proses pembayaran dengan sistem SPM Giro dimulai dari 

Eendaharawan menyampaikan SPP ke loket Bagian Perbendaharaan Biro 

Keuangan. Setelah dilakukan penelitian dan ternyata memenuhi persyaratan. 

diproses dengan menerbitkan lembaran SPM Giro yang ditandatangani oleh 

pejabat Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta, yang dalam ha1 ini adalah 

Kepala Bagian Perbendaharaan atau Kepala Sub Bagian sesuai dengan 

kewenangannya. Setelah itu, SPM Giro diteruskan ke Kantor Kas Daerah 

Propinsi DKI Jakarta, yakni Bidang Kas dan Bank, untuk pemotongan pajak 

atau pemotongan lainnya. Setelah diteliti seperlunya, kemudian diteruskan 

kepada Kepala Kantor Kas daerah Propinsi DKI Jakarta untuk 

ditandatangani. Selanjutnya, oleh petugas Kantor Kas Daerah Propinsi DKI 

Jakarta, SPM Giro diteruskan ke Bank DKI Jakarta untuk dilakukan kredit 

rekening Kantor Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta dan ditransfer ke rekening 

Bendaharawan atau rekening Pihak Ketiga. 

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan penerbitan SPM Giro tepat 

pada waktunya dan dengan kualitas yang diinginkan, maka proses SPM Giro 

dilakukan dengan menggunakan komputer pelayanan terpadu (on-line) 

antara Kantor Pengelohan Data dan Elektronik (KPDE) Propinsi DKI Jakarta, 

Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta, dan Kantor Kas Daerah Propinsi DKI 

Jakarta, yang disebut dengan SAMSAT SPM Giro. 

Berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 450 

Tahun 1996 menetapkan bahwa penyelesaian penerbitan SPMU (sekarang 

SPM Giro) untuk pembayaran anggaran belanja rutin paling lambat 6 (enam) 

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



hari kerja, sedangkan pembayaran anggaran belanja pembangunan paling 

lambat 2 (dua) hari kerja. Dalam rangka peningkatan pelayanan, sesuai 

dengan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta tersebut, Kepala Biro 

Keuangan Propinsi DKI Jakarta bersama dengan Kepala Kantor Kas Daerah 

Propinsi DKI Jakarta, telah bersepakat mempercepat penerbitan SPM Giro 

untuk anggaran rutin yang sebelumnya paling lambat 6 (enam) hari kerja 

dipercepat menjadi 6 (enam) jam, sedangkan untuk anggaran pembangunan 

yang sebelumnya paling lambat 2 (dua) hari kerja dipercepat menjadi 2 (dua) 

jam. 

blamun, dalam prakteknya dari hasil observasi di lapangan terlihat 

bahwa penyelesaian penerbitan SPM Giro belum seluruhnya dapat 

diselesaikan dalam waktu lebih cepat atau tepat waktu dari waktu yang 

ditentukan. Sebagian penyelesaian SPM Giro dilakukan melebihi beberapa 

jam bahkan beberapa hari dari batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan 

penerbitan SPM Giro dapat membawa dampak lebih jauh terhadap semua 

kegiatan pemer~ntahan dan kelancaran proyek di lapangan oleh Pihak Ketiga 

dan kelangsungan perusahaannya. 

Selain itu, dalam pembuatan laporan harian, laporan mingguan, dan 

laporan bulanan masih mengalami keterlambatan, karena data yang 

dikeluarkan (oufpuf) dari komputer masih perlu diteliti ulang secara manual. 

Hal ini disebabkan masih terdapatnya beberapa kesalahan dalam 

memasukkan (inpuf) data pada lembaran SPM Giro, seperti kesalahan 

mencantumkan mata anggaran (pasal), kode unit, nomor otorisasi beban 

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



tetap atau beban sementara, dan penulisan uraian pembayaran. Hal ini 

terlihat dari data pembuatan Daftar Pembukuan Administratif (DPA) atau 

perbaikan kesalahan atas beberapa lembar SPM Giro. 

Pada Tahun Anggaran I99912000 dilakukan pembetulan kesalahan 

terhadap SPM Giro yang telah dicetak dan dibayarkan kepada 

Bendaharawan atau Pihak Ketiga melalui pembuatan DPA sebanyak 57 

lembar, yang terdiri atas 50 lembar anggaran belanja rutin dan 7 lembar 

anggaran belanja pembangunan. Sedangkan dalam Tahun Anggaran 2000 

terdapat sebanyak 58 lembar yang terdiri atas 56 lembar anggaran belanja 

rutin dan 2 lembar anggaran belanja pembangunan. 

Sekalipun kesalahan tersebut dapat dibetulkan (direvisi) dengan cara 

membuat DPA, namun ha1 tersebut masih dirasakan kurang efisien. Sebab, 

untuk melakukan pembetulan harus melalui prosedur yang membawa 

konsekuensi pada pertambahan tenaga, waktu dan biaya. 

Kondisi rendahnya kinerja pelayanan yang disebabkan oleh beberapa 

faktor tersebut di atas telah disadari oleh pimpinan. Untuk mengatasinya, 

telah dilakukan upaya-upaya perbaikannya, yaitu dengan cara : 

1. Penyuluhan kepada para Bendaharawan agar rnenyampaikan SPP yang 

lengkap dan benar. 

2. Memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan dengan cara meningkatkan 

koordinasi dengan Kantor Pusat Pengolahan Data. 

3. Meningkatkan jumlah dan kemampuan pirnati lunak dan keras komputer. 
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4. Meningkatkan KKP pegawai dengan cara mengirimkan pegawai mengikuti 

pelatihan yang dikelola oleh Kantor Pendidikan dan Pelatihan Propinsi 

(Diklatprop) DKI Jakarta. 

Adapun pendidikan dan latihan (Diklat) yang telah diikuti para pegawai 

SAMSAT Giro di Diklatprop DKI Jakarta dikelompokkan ke dalam 2 (dua) 

jenis Diklat, yaitu : 

1 Diklat Penjenjangan, antara lain Administrasi Umum (ADUM), Administrasi 

Umum Lanjutan (ADUMLA), dan Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat 

Pertama (SEPAMA). 

2. Diklat Teknis Fungsional, antara lain Kursus Bendaharawan, Kursus 

Komputer, Kursus Manajemen Keuangan Daerah, Training of Trainers 

(TOT), Kursus Sekretaris, Kursus Perpajakan, Kursus Sistem Akuntansi 

Pengendalian Anggaran, Kursus Perbankan, Kursus Pelayanan Prima, 

Kursus Pembayaran Gaji dan Pensiun, Kursus Dakwah, Kursus Baca 

Tulis Al Quf an, dan lain-lain. 

Namun, hasil Diklat yang diikuti pegawai tersebut belum banyak 

memberikan kontribusi perbaikan, percepatan dan kualitas pelayanan 

penerbitan SPM Giro, bahkan terdapat sebagian pegawai yang belum 

mendapatkan pelatihan sama sekali. lndikasi ini menunjukan bahwa Diklat 

yang telah diikuti pegawai belum sesuai dengan kebutuhan pegawai, 

sehingga belum dapat meningkatkan kinerja pegawai khususnya untuk 

mempercepat penerbitan SPM Giro dengan kualitas yang baik (dengan 

tingkat kesalahan minimal). Untuk itu, perlu dikaji seberapa jauh 
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kesenjangan antara KKP pegawai dengan KKJ pegawai seperti yang telah 

dikemukakan di atas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melihat' 

kesenjangan tersebut antara lain adalah melalui peningkatan efektivitas 

program Diklat pegawai. Di samping itu, perlu pula dilakukan suatu kajian 

secara menyeluruh mengenai berbagai kebutuhan Diklat pegawai, khususnya 

pegawai SAMSAT SPM Giro di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

B. ldentifikasi Masalah 

SPM Giro merupakan sistem pembayaran yang dibuat oleh 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam upaya mempercepat pelayanan 

pembayaran kepada Bendaharawan Proyek atau kepada Pihak Ketiga. 

Lambat atau cepatnya pembayaran yang dilakukan akan sangat berpengaruh 

kepada kelancaran roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

masyarakat pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta. Oleh karena itu, selain didukung oleh sistem dan prosedur yang 

baik, piranti keras dan lunak yang memadai juga sangat penting adalah KKP 

pegawai yang melaksanakannya yang bersesuaian dengan KKJ pegawai. 

Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, perlu adanya 

keseimbangan antara KKP pegawai dengan KKJ pegawai. Namun, pada 

kenyataannya terindikasi bahwa KKP pegawai yang melaksanakan 

pelayanan penerbitan SPM Giro cenderung terlihat rendah. Kondisi ini 

merupakan indikasi bahwa KKP pegawai dan KKJ pegawai yang memproses 

penerbitan SPM Giro masih rendah dan belum sesuai dengan keinginan 
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organisasi. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa rendahnya kinerja 

pegawai pada SAMSAT SPM Giro dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, 

yaitu : 

1. Faktor eksternal yang memberi pengaruh tidak langsung kepada KKP 

pegawai, yaitu : 

a. Sistem dan prosedur yang belum baik. Hal ini terlihat dari 

penyelesaian dokumen SPP masih ada yang dilakukan secara 

manual, seperti pencatatan realisasi pembayaran ke dalam kartu 

pengawasan anggaran, perhitungan dan pembuatan potongan pajak, 

potongan biaya umum, dan potongan lainnya, serta penelitian data 

kontra k. 

b. Piranti lunak dan keras (software dan hardware) komputer belum 

memadai. Hal ini terlihat pada waktu tertentu komputer tidak dapat 

berfungsi (broken down) dan terbatasnya kapasitas pencetakan (print- 

out). 

c. Lingkungan kerja yang kurang memadai, seperti tata letak (layout) 

ruangan, tidak seimbangnya kepadatan pegawai dengan luasnya 

ruangan, dan lain-lain. 

2. Faktor internal yang memberi pengaruh langsung kepada KKP pegawai, 

yaitu : 

a. Pengetahuan pegawai. Hal ini dapat diiihat dari kurangnya 

penguasaan pegawai terhadap persyaratan pembayaran sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kurangnya 
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pehamaman tentang uraian tugas (job description) sehari-hari yang 

telah ditetapkan pimpinan (atasan). 

b. Keterampilan pegawai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya ketelitian 

pegawai dalam memeriksa berkas dan kurangnya kemampuan 

kecepatan pegawai dalam mengerjakan pekerjaan tepat pada 

waktunya. 

c. Sikap pegawai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesungguhan 

dalam bekerja dan memecahkan masalah dan kurangnya 

kepercayaan diri terhadap hasil pekerjaan. 

Faktor-faktor tersebut di atas berimplikasi kepada hasil pekerjaan: 

seperti terjadinya kesalahan dalam produk yang dihasilkan, keterlambatan 

dalam menyelesaikan pekerjaan, dan lain-lain. lmplikasi lanjutannya adalah 

kurangnya akurasi laporan hasil pekerjaan dan menimbulkan keluhan 

pelanggan, yaitu Bendaharawan Proyek dan Pihak Ketiga. Rendahnya KKP 

pegawai yang disebabkan faktor eksternal dan faktor internal ini seharusnya 

tidak terjadi lagi, terlebih lagi sejak Pemerintah Propinsi DKI Jakarta merubah 

sistem pembayaran yang semula dengan SPMU menjadi SPM Giro. 

Di lain pihak, Diklat yang telah dilakukan oleh masing-masing unit 

kerja masih belum mampu mengatasi berbagai permasalahan seperti yang 

disebutkan di atas, dan bahkan sebagian besar pegawai selama bertugas di 

SAMSAT SPM Giro belum mendapatkan pelatihan sama sekali. Rendahnya 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap saling terkait satu sama lain. Oleh 

karena itu, salah satu solusi perbaikan yang dapat dilakukan adalah melalui 

13 

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



pelaksanaan atau penyelenggaraan Diklat yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan pegawai serta sesuai pula dengan kebutuhan organisasi. 

C. Perurnusan Masalah 

Dalam upaya meningkatkan dan menyeimbangkan antara KKP 

pegawai dengan KKJ pegawai yang melaksanakan proses penerbitan SPM 

Giro, perlu dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Sejauhmana kesenjangan Kemampuan Kerja Pribadi (KKP) pegawai 

dibandingkan dengan Kemampuan Kerja Jabatan (KKJ) pegawai 

SAMSAT SPM Giro Propinsi DKI Jakarta ? 

2. Bagaimana tanggapan pegawai terhadap Diklat yang dilaksanakan 

selama ini di lingkungan SAMSAT SPM Giro Propinsi DKI Jakarta ? 

3. Bagaimana menyusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

pegawai dan kebutuhan organisasi, khususnya bagi pegawai SAMSAT 

SPM Giro Propinsi DKI Jakarta ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu : . . 

a. Menganalisis kesenjangan antara Kemampuan Kerja Pribadi (KKP) 

pegawai dan Kemampuan Kerja Jabatan (KKJ) pegawai SAMSAT 

SPM Giro Propinsi DKI Jakarta. 
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b. Manganalisis tanggapan pegawai SAMSAT SPM Giro Propinsi DKI 

Jakarta terhadap Diklat yang dilaksanakan selama ini. 
~ 

c. Merumuskan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

pegawai dan kebutuhan organisasi SAMSAT SPM Giro Propinsi DKI 

Jakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : ' . 

a. Penulis, dalam memahami konsep-konsep teoritis sumberdaya manusia 

guna pengembangan diri yang akan diaplikasikan dalam melaksanakan 

pekerjaan sehari-hari. 

b. Pegawai SAMSAT SPM Giro Propinsi DKI Jakarta dan yang tekait dalam 

proses pelayanan penerbitan SPM Giro untuk mengetahui bahwa 

pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

perubahan sikap yang bermanfaat bagi pegawai dan organiasi. 

c. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sebagai bahan perumusan dan' 

penetapan kebijakan dalam upaya pengembangan pegawai, khususnya 

dalam meningkatkan kemampuan kerja pribadi dan kemampuan kerja 

jabatan pegawai yang dilaksanakan melalui Diklat. 

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




