
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar dari perusahaan, 

oleh karena itu kualitas sumber daya manusia (SDM) harus selalu dikembangkan 

dan diarahkan agar mencapai tujuan yang diharapkan kinerja aparatur pemerintah. 

Menurut Hardjana (2001) pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan-

kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar 

kemungkinan untuk meningkatkan kinerja, pengembangan tidak dibiarkan terjadi 

begitu saja tetapi betul betul dimaksudkan dan dirancang. Tujuan yang hendak 

dicapai dengan pengembangan adalah pertumbuhan kinerja, baik pada lembaga 

secara keseluruhan maupun pada diri masing-masing pekerja yang terlibat di 

dalamnya dari tingkat atas sampai ke bawah, dengan pengembangan itu 

diharapkan terjadi peningkatan produktivitas dan efektivitas dalam lembaga 

tersebut (Qustolani 2017).  

Pegawai negeri dalam organisasi sampai saat ini diakui memegang peranan 

yang sangat penting dalam keberhasilan mencapai tujuan organisasi 

(Meitaningrum 2013). Peranan pegawai negeri sipil sebagai pelaksana kegiatan 

pemerintahan harus mampu meningkatkan kinerjanya terutama dalam 

melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini belum 

efisien dan efektif. Efektifitas 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 (Erawati 2017) 

 Banyak sekali jenis pelatihan yang sering digunakan oleh perusahaan, salah 

satunya  yaitu pelatihan berbasis kompetensi atau biasa disebut dengan 

Competency Based Training (CBT). Pelatihan  tersebut bertujuan untuk 

memperluas wawasan tentang konsep  manajemen sumber  daya  manusia  

berbasis kompetensi dalam kaitannya  dengan manajemen SDM perusahaan. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006), terdapat tiga faktor utama yang 

mempengaruhi individu dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya. Faktor-

faktor tersebut adalah kemampuan (ability) individual untuk melakukan pekerjaan 

terseut, tingkat usaha (effort) yang dicurahkan, dan dukungan (support) 

organisasi. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB) adalah sebuah 

Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan dan 

penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan 

bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, pengkoordinasian pelaksanaan 

kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. 

Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia membuat peran BNPB berubah 

mulai tahun 2002 sampai dengan 2016, perubahan drastis dalam hal 

penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pasif jadi aktif, dari obyek jadi 

subyek, serta dari korban menjadi pelaku untuk mengurangi risiko bencana dan 

dampak kejadian bencana, Tabel 1 menjelaskan tentang data bencana nasional 

tahun 2016. 
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Tabel 1 Data bencana nasional tahun 2016 

Sumber: DIBI BNPB (2016) 

Dari data yang dikumpulkan terlihat bahwa jumlah bencana yang tercatat 

pada tahun 2016 mencapai 2.384 peristiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah 

bencana pada 2015, peristiwa bencana tahun 2016 meningkat 38%. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 92% bencana taphun ini adalah bencana hidrometeorologi yang 

didominasi oleh banjir, longsor dan puting beliung. Selama 2016 terjadi 775 

bencana banjir, 626 longsor, 687 puting beliung, 75 kombinasi banjir dan longsor, 

178 kebakaran hutan dan lahan, 13 gempa, tujuh gunung meletus, dan 23 

gelombang pasang dan abrasi. Dampak yang ditimbulkan bencana telah 

menyebabkan 522 orang meninggal dunia dan hilang, 3.16 juta jiwa mengungsi 

dan menderita, 48.363 unit rumah rusak dimana 9.086 rusak berat, 9.984 rusak 

sedang, 29.293 rusak ringan, dan 2.323 unit fasilitas umum rusak. 

Sesuai dengan Perka BNPB no 9 tahun 2008 tentang prosedur tetap tim 

reaksi cepat BNPB, penyelenggaraan pelatihan digunakan agar pegawai dapat 

melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap 

darurat, pelatihan tersebut meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), 

penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) serta 

memberikan dukungan pendampingan (membantu Satuan Koordinator Pelaksana 

Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam penanganan darurat/bencana. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu kompetensi dalam hal pendampingan serta koordinasi yang 

efektif antara tim dengan instansi-instansi pembantu saat terjadinya 

penanggulangan bencana.   

Menurut Hasibuan (2003) Perencanaan SDM yang baik adalah jika dapat 

meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi 

yang diperolehnya. Untuk dapat membentuk sosok pegawai seperti tersebut di atas 

perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan yang mcngarah pada upaya 

peningkatan : 

a) Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan 

perusahaan 

b) Kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinannya. 

c) Efisiensi, efektivilas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan 

dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dcngan 

lingkungan kerja organisasinya. 

Jenis Bencana 
Putting 

Beliung 

Tanah 

Longsor 

Banjir 

dan 

Tanah 

longsor 

Gempa 

Bumi 

Gelombang 

Pasang / 

Abrasi 

Kebakaran 

Hutan dan 

Lahan 

Banjir 

Jumlah 

kejadian 687 626 74 13 23 178 775 

Korban jiwa 3.056.493 

Korban unit 

rumah dan 

fasilitas 

umum 

71.598 
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Pegawai negeri dalam organisasi sampai saat ini diakui memegang 

peranan yang sangat penting dalam keberhasilan mencapai tujuan organisasi 

menurut Meitaningrum (2013). Peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana 

kegiatan pemerintahan harus mampu meningkatkan kinerjanya terutama dalam 

melaksanakan kegiatan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini 

belum efisien dan efektif (Jaffisa 2017). Efektifitas 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.  

Pelatihan yang efektif merupakan pelatihan yang berbasis kompetensi 

dimana pelatihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan 

pelaksanaannya dilakukan dengan manajemen pelatihan dimulai dari kebutuhan 

sampai evaluasi. Menurut Hariandja (2009), pentingnya pelatihan mengkehendaki 

kegiatan ini dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah tertentu, yaitu 

analisis kebutuhan (kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, kebutuhan pegawai), 

penentuan tujuan dan materi pelatihan, pemilihan metode latihan yang tepat, dan 

evaluasi pelatihan. Peningkatan kompetensi pegawai diantaranya melalui salah 

satu unsur dari peran SDM itu sendiri dalam organisasi yaitu unsur pelatihan. 

Program pelatihan di dalam organisasi atau perusahaan merupakan sebagai upaya 

dalam pengembangan SDM agar tingkat kompetensi pegawai dapat sesuai dengan 

pertumbuhan dan persaingan perusahaan (Makawi 2015). 

Banyak sekali jenis pelatihan yang sering digunakan oleh perusahaan, 

salah satunya yaitu pelatihan berbasis kompetensi atau Competency Based 

Training  (CBT) atau pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan tersebut bertujuan 

untuk  memperluas wawasan tentang  konsep  manajemen sumber  daya  manusia  

berbasis kompetensi dalam kaitannya  dengan manajemen SDM perusahaan, 

memberikan pemahaman yang  menyeluruh tentang  konsep  kompetensi dan  

pengukuran kompetensi yang dibutuhkan suatu jabatan serta kompetensi yang  

dimiliki individu  pemegang  jabatan dan strategi implementasinya  serta  

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang  metode  pengukuran  

kebutuhan kompetensi jabatan dan tingkat kompetensi individu. 

Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap merupakan harapan 

perusahaan dari pelaksanaan pelatihan. Pada akhirnya peningkatan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan tersebut dapat meningkatkan kinerja dari pegawai. Dalam 

meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pegawai Direktorat Tanggap 

Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan 

pelatihan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi (CBT) kepada 

pegawainya. Berdasarkan UU No. 24/Tahun 2007 Pasal 48 Huruf A, tentang 

pelaksanaan pelatihan kaji cepat merupakan bagian dari penyelenggaraan kaji 

cepat  penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat bencana & Peraturan 

Pemerintah No. 21/Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 1 tentang pengkajian 

penanggulangan bencana dilakukan secara cepat untuk menentukan kebutuhan 

dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat keadaan 

darurat bencana, dilihat dari hal tersebut pegawai Direktorat Tanggap Darurat 

BNPB tersebut memiliki tugas penting karena pegawai ditugaskan untuk 

melakukan pendampingan dan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan 

penanganan darurat bencana di wilayah kab/kota yang terdampak. Oleh karena itu, 
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diperlukan suatu ketrampilan pendampingan serta koordinasi yang efektif antara 

tim dengan instansi-instansi pembantu saat terjadinya penanggulangan bencana. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006) ada tiga faktor utama yang 

mempengaruhi individu dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya. Faktor-

faktor tersebut adalah kemampuan (ability) individual untuk melakukan pekerjaan 

terseut, tingkat usaha (effort) yang dicurahkan, dan dukungan (support) organisasi. 

Kinerja individu akan meningkat ketika kemampuan individu meningkat, ada 

usaha dari individu tersebut dan adanya dukungan dari lingkungan organisasinya. 

Sedangkan menurut Anyim et al. (2012) faktor-faktor yang memengaruhi kinerja 

adalah motivasi, kemampuan dan kesempatan. Penilaian kinerja atau pelatihan 

prestasi kerja juga mutlak dilakukan sampai sejauh mana keberhasilan pelatihan 

berbasis kompetensi kepada pegawai tersebut dalam lingkup tanggung jawabnya. 

Penilaian kinerja tentu mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang 

digunakan sebagai instrument untuk mengukur dan mempengaruhi sifat sifat yang 

berkaitan dengan pekerjaan, mengendalikan perilaku pegawai, termasuk tingkat 

kehadiran, hasil kerja, membuat keputusan keputusan yang berkaitan dengan 

kenaikan gaji, promosi, tunjangan kinerja  dan penempatan pegawai pada posisi 

yang sesuai.  

Berdasarkan latar belakang di atas studi kinerja pegawai di Direktorat 

Tanggap Darurat BNPB, penelitian ini penting dilakukan untuk dapat 

menganalisis seberapa besar faktor pelatihan berbasis kompetensi mempengaruhi 

kompetensi dan kinerja pegawai dan memberikan saran kepada BNPB agar dapat 

meningkatkan kinerja pegawai Direktorat Tanggap Darurat BNPB. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas studi kinerja pegawai di Direktorat 

Tanggap Darurat BNPB, penelitian ini penting dilakukan untuk dapat 

menganalisis seberapa besar faktor Competency Based Training memengaruhi 

kompetensi dan kinerja pegawai dan memberikan saran kepada BNPB agar dapat 

meningkatkan kinerja pegawai Direktorat Tanggap Darurat BNPB. Rumusan 

masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelatihan CBT yang diberikan memengaruhi kompetensi 

pegawai Direktorat Tanggap Darurat BNPB. 

2. Bagaimana pelatihan CBT yang diberikan memengaruhi kinerja pegawai 

Direktorat Tanggap Darurat BNPB. 

3. Bagaimana kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai Direktorat 

Tanggap Darurat BNPB. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas mengenai penelitian ini, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Menganalisis pengaruh program pelatihan CBT terhadap kompetensi 

pegawai Direktorat Tanggap Darurat BNPB. 
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2. Menganalisis pengaruh program pelatihan CBT terhadap kinerja pegawai 

Direktorat Tanggap Darurat BNPB. 

3. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai Direktorat 

Tanggap Darurat BNPB. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan di lingkungan 

Direktorat Tanggap Darurat BNPB dalam upaya peningkatan kompetensi bagi 

pegawai Direktorat Tanggap Darurat BNPB melalui perbaikan dan peningkatan 

program pelatihan.  

2. Dapat memberikan masukan atau menjadi bahan perbandingan bagi peneliti 

lain yang melakukan penelitian sejenis, ataupun penelitian yang lebih luas 

terutama penelitian di bidang SDM. 

3. Bagi peneliti sebagai salah satu wahana untuk menerapkan ilmu dan 

kemampuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam menyikapi 

kondisi dan permasalahan manajemen SDM. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Tanggap Darurat BNPB yang berada 

di Jl. Pramuka Raya, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sasaran 

penelitian dibatasi pada pegawai yang telah mendapatkan pelatihan CBT 

penanggulangan bencana. 

Penelitian menitik beratkan pada analisis pengaruh pelatihan terhadap 

kinerja pegawai, analisis pengaruh pelatihan terhadap kompetensi pegawai serta 

analisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi 

Pengembangan sumber daya manusia untuk jangka panjang, merupakan 

bagian penting dari departemen SDM. Pengembangan karyawan juga merupakan 

cara yang efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh 

perusahaan, termasuk ketertinggalan mutu karyawan, keragaman pekerjaan, 

perubahan teknik kegiatan yang disepakati dan perputaran karyawan. Menurut 

Hasibuan (2003) pengembangan SDM merupakan suatu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan atau pelatihan. Daya 

saing berkaitan dengan efektivitas perusahaan, yaitu apakah perusahaan dapat 

memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Menurut Noe et al (2010) 

manajemen sumber daya manusia mengacu pada kebijakan-kebijakan, praktik-
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