
 

 

 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset perusahaan yang paling 

mahal dibanding dengan aset-aset lain karena SDM merupakan penggerak utama 

organisasi perusahaan (Agusta dan Sutanto 2013). Di Era reformasi ini dan 

dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan perubahan perbaikan 

kinerja aparatur pemerintah. Masalah SDM saat ini masih tetap menjadi pusat 

perhatian bagi suatu perusahaan untuk bertahan di era globalisasi yang diiringi 

dengan tingkat persaingan yang semakin ketat (Budiartha et al. 2015). SDM di 

dalam organisasi erat kaitannya dengan strategi organisasi secara menyeluruh 

serta perencanaan SDM yang baik. Sumber daya manusia yang handal adalah 

merupakan salah satu yang dibutuhkan di era globalisasi (Rumondor 2013). 

Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan 

beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas 

pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di seluruh Indonesia. Saat ini, kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

di Indonesia masih belum dapat dikatakan baik secara keseluruhan (Pakpahan et 

al. 2014). Investasi manusia merupakan investasi yang paling penting yang dapat 

dilakukan oleh organisasi yang tujuannya bermuara pada satu titik akhir yaitu agar 

organisasi memiliki sejumlah tenaga kerja yang bermutu, disiplin kerja, dedikasi, 

loyalitas, persepsi, efisiensi, efektivitas kerja dan produktifitas kerja dapat 

memenuhi kebutuhan organisasi, tidak hanya untuk masa kini akan tetapi untuk 

masa depan (Satria 2013). Pegawai negeri dalam organisasi sampai saat ini diakui 

memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mencapai tujuan 

organisasi (Meitaningrum et al. 2015). Peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai 

pelaksana kegiatan pemerintahan harus mampu meningkatkan kinerjanya terutama 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang 

selama ini belum efesien dan efektif. Efektivitas pegawai merupakan unsur pokok 

dalam aktivitas kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang akan dicapai 

untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia (LAKIP Menpan 

2014). Secara sederhana efektivitas pegawai dapat diartikan sebagai bentuk 

penyelesaian yang telah ditentukan sebelumnya. Agar Pegawai Negeri Sipil di 

Indonesia tetap dihargai keberadaannya karena efektivitas pelayanan publiknya 

yang sangat baik diterapkan kepada masyarakat, maka pegawai tersebut harus 

memperhatikan kedudukan tugas dan fungsi organisasi dalam menghadapi 

lingkungan yang cenderung berubah-ubah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan 

menyusun dua laporan tersebut. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan 

yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah 

telah melakukan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi 

pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan 

media pertanggungjawaban  untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja 
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Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu dokumen yang berisi gambaran perwujudan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  yang disusun dan disampaikan secara 

sistematik dan melembaga. LAKIP yang selama ini disusun dan disajikan secara 

terpisah dengan laporan keuangan,  disusun dan disajikan secara terintegrasi 

dengan laporan keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif 

berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Hasil (Outcome) dari LAKIP adalah 

bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan 

Output (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan. Untuk 

mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk 

mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan suatu 

evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah 

aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan 

pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan 

untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. 

Dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Kemenpan, dari 27 lembaga 

Kementerian dan 26 lembaga non Kementerian, nilai rata-rata untuk 

kementerian/lembaga meningkat, dari 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada 

tahun 2015. Sedangkan  nilai rata-rata dari 34 pemerintah provinsi meningkat dari 

59.21 pada tahun 2014 menjadi 60.47 pada tahun 2014. Nilai tersebut 

menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) 

terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang 

berorientasi kepada hasil (result oriented government).   

 

 Tabel 1 Nilai Akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga tahun 2014 

Peringkat Instasi Pusat Nilai 2014 Predikat 

1 Kementerian Keuangan 83.59 A 

2 Komisi Pemberatas Korupsi 80.89 A 

47 Kementerian Komunikasi dan Informatika 64.35 B 

85 Pepustakaan Nasional 50.38 CC 

86 Kejaksaan Agung 50.02 CC 

 Sumber: http://www.menpan.go.id (diunduh 3 Juni 2016) 

 

Pada daftar nilai LAKIP tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan 

Informatika berada di urutan 47 dari 86 instansi pemerintah dengan predikat B 

dan nilai 64,35 dari standar rata-rata nasional penilaian sebesar 64,70. Ada 

beberapa yang menjadi indikator dalam penilaian akuntabilitas, yaitu penerapan 

program kerja, dokumentasi target tujuan, dan pencapaian organisasi. Hal tersebut 

mengidentifikasi bahwa kinerja dari Kemkominfo sudah maksimal akan tetapi 

hasil dari LAKIP masih mendapat predikat B. Untuk itu diperlukan adanya 

penilaian kinerja pegawai dalam rangka untuk meningkatkan kinerja instansi yang 

lebih baik lagi. 

Penilaian atas pelaksaaan pekerjaan yang dilaksanakan pegawai atau 

sering disebut sebagai penilaian kinerja atau pelatihan prestasi kerja juga mutlak 

dilakukan sampai sejauh mana keberhasilan pendidikan, pelatihan, pengembangan 

dan motivasi kepada pegawai tersebut dalam lingkup tanggung jawabnya. 

Penilaian kinerja tentu mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang 

http://www.menpan.go.id/
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digunakan sebagai instrumen untuk mengukur, dan mempengaruhui sifat-sifat 

yang berkaitan dengan pekerjaan, mengedalikan prilaku pegawai, termaksuk 

tingkat kehadiran, hasil kerja, membuat keputusan keputusan yang berkaitan 

dengan kenaikan gaji, promosi, atau tunjangan kinerja  dan penempatan pegawai 

pada posisi yang sesuai. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 77 menyebutkan bahwa hasil penilaian 

kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) digunakan untuk menjamin objektivitas 

dalam pengembangan PNS dan dijadikan sebagai persyaratan dalam 

pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, 

mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pelatihan. 

Menurut Hasibuan (2005) Perencanaan SDM yang baik adalah jika ia 

dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis 

informasi yang diperolehnya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama 

sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pegawai harus 

dapat mengembangkan diri, salah satunya melalui program pendidikan dan latihan 

yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya (Andri 2011). Sosok PNS yang 

mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang 

diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan 

ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, profesional sadar akan 

tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut LAKIP Menpan 2014, untuk dapat 

membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan 

melalui jalur pelatihan yang mengarah pada upaya peningkatan : 

a) Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan 

masyarakat, bangsa dan negara serta tanah air. 

b) Kompetensi teknis, manajerial, dan atau kepemimpinannya. 

c) Efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan 

semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja 

organisasinya. 

Pelatihan juga merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan 

intelektual dan kepribadian pegawai. Oleh karena itu setiap organisasi atau 

instansi yang ingin berkembang, pendidikan dan pelatihan pegawainya harus 

memperoleh perhatian yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan kinerja 

pegawainya tersebut (Notoatmodjo 2003).  

Diklat dan Motivasi kerja mempunyai dampak yang cukup besar terhadap 

kinerja pegawai (Yusri 2015). Motivasi ini merupakan suatu unsur dorongan yang 

merubah sikap dan prilaku pegawai menjadi berdedikasi serta memiliki etika 

moral yang tinggi sehingga mampu melayani masyarakat secara optimal. Pegawai 

yang memiliki motivasi kerja yang tinggi biasanya memiliki dorongan internal 

yang tinggi untuk mewujudkan bentuk kerja nyata yang sudah ditetapkan. 

Pemberian motivasi ini tidak lepas dari pelatihan. Karena pelatihan tidak hanya 

ditujukan kepada tuntutan bahwa pegawai harus bekerja dengan tingkat kinerja 

yang tinggi atau sekedar agar mampu berkreatifitas dan berinovasi saja, akan 

tetapi ada faktor yang jauh lebih penting untuk meransang pegawai agar lebih 

berprestasi lagi yaitu memberikan motivasi dan kebebasan kepada pegawai untuk 

merampungkan pekerjaannya sesuai dengan bidang tugasnya serta menciptakan 
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lingkungan kerja yang kondusif agar pegawai dapat lebih optimal dalam 

mengexplorasi potensi yang dimiliki (Widhayu et al. 2013). 

Tinggi rendahnya pengetahuan, keterampilan dan motivasi kerja pegawai 

Kemkominfo dalam meningkatkan kinerjanya dapat memengaruhi kemampuan 

Kementerian khususnya pusdiklat dalam meningkatkan produktivitasnya dan hal 

ini berhubungan dengan penilaian LAKIP oleh Menpan. Pengetahuan, 

keterampilan dan motivasi ini merupakan nilai-nilai yang harus diinternalisasi 

kepada seluruh pegawai agar pegawai menyadari bahwa mereka adalah tenaga-

tenaga kerja terampil yang dibutuhkan untuk kemajuan organisasi.  

Penelitian ini dibuat untuk meneliti kedua hal tersebut, yaitu pelatihan dan 

motivasi kerja pegawai. Sejauh mana pengaruh pelatihan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai dan juga dampaknya terhadap kinerja organisasi yang 

dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

Kinerja organisasi diperlukan untuk memahami dan meningkatkan 

pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang optimal good coorporate 

governance (GCG). Kinerja pegawai tidak hanya berasal dan datang dari dalam 

diri pegawai, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor luar. Pelatihan merupakan salah 

satu bentuk cara organsisasi untuk memperbaki kinerja SDM dan mengelola SDM 

yang dimiliki sehingga organisasi memiliki keunggulan dan mampu berkerja 

dengan maksimal dengan SDM yang ada. Oleh karena itu berdasarkan latar 

belakang di atas, perumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah variabel pelatihan kerja memengaruhi motivasi pegawai 

Kementerian Komunikasi dan Informatika ? 

2. Apakah kegiatan pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika ? 

3. Bagaimana pelatihan dan kinerja pegawai dapat memengaruhi pencapaian 

kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika ? 

4. Sejauh mana tingkat keberhasilan/keefektivitas pelatihan yang telah 

dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Berkaitan dengan permasalah di atas maka tujuan penelitian dalam tesis ini 

adalah untuk: 

1. Mengetahui apakah kegiatan pelatihan berpengaruh terhadap motivasi 

Kemkominfo. 

2. Mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan pelatihan dan motivasi terhadap 

pencapaian kinerja pegawai Kemkominfo secara langsung dan tidak 

langsung. 

3. Memahami pengaruh pelatihan dan kinerja pegawai terhadap kinerja 

Kemkominfo secara langsung dan tidak langsung. 

4. Menganalisis tingkat keberhasilan/kefektivitasan pelatihan yang telah 

dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemkominfo. 



5 

 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaaat yang diharapkan dari penilitian ini bagi beberapa pihak yaitu: 

1. Bagi peneliti, sebagai penerapan hasil pembelajaran selama perkuliahan.  

2. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan masukan dan menambah cakupan 

penelitian mengenai kinerja pegawai. 

3. Bagi IPTEK, sebagai bencmark bagi penelitian lebih lanjut. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki batasan beberapa hal yaitu:  

1. Penelitian ini hanya berfokus pada aspek pelatihan, motivasi, kinerja 

pegawai dan kinerja organisasi. 

2. Objek penelitian ini adalah pada pegawai Kementerian Komunikasi dan 

Informatika yang sudah pernah dan telah selesai mendapatkan pelatihan di 

lembaga diklat. 

3. Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melihat  Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (LAKIP) 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Gambaran Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika 

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo 

RI) adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan 

yang berhubungan dengan komunikasi dan informatika. Kementerian Komunikasi 

dan Informatika sebelumnya bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999) 

oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, Abdurrahman Wahid menjadi Presiden 

RI pada tahun 1999, Departemen Penerangan dalam penjelasan yang diberikan 

secara terbuka pada sidang paripurna DPR dan di tetapkan pada keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 153 TAHUN 1999 menyebutkan 

pembentukan Badan Informasi Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai lembaga 

pengganti Departemen Penerangan pada pertengahan November 1999. Di era 

Presiden Megawati membentuk kembali di hidupkan dengan nama Kementerian 

Negara Komunikasi dan Informasi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 

Tahun 2000 menyebutkan tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan pada era 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 yang menyebutkan tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 

Indonesia, nama dari kementerian komunikasi Negara komunikasi dan 

informatika di ubah menjadi Departemen Komunikasi, dan Informatika. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Menteri 

Komunikasi dan Informatika (MenKemkominfo). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Informatika
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Komunikasi_dan_Informatika_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Komunikasi_dan_Informatika_Indonesia
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