
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi diperlukan kualitas sumberdaya manusia yang

mampu bersaing baik ditingkat nasional, regional maupun internasional.

Oleh karena itu dilingkungan pemerintah, perusahaan dan organisasi lainnya

diperlukan adanya pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pengem

bangan sumberdaya manusia dapat dilaksanakan antara lain melalui kegiatan

pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan

pengetahuan, sikap, motivasi kerja, produktivitas kerja dan kemampuan

manajerial serta penghargaan. Dengan demikian, kegiatan pelatihan

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan sumberdaya

manusIa.

Salah satu kelompok petugas atau aparat yang memiliki potensi untuk

berkembang dan berperan penting dalam jajaran Departemen Transmigrasi

dan Pemukiman Perambah Rutan adalah jabatan fungsional Penggerak

Swadaya Masyarakat (PSM). Sesuai dengan fungsinya PSM ini dapat

dibedakan menjadi tiga yaitu PSM bidang penyuluhan, PSM bidang pelatihan

dan PSM bidang pengembangan transrnigrasi. Pada prinsipnya PSM bidang

penyuluhan transmigrasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan

menggerakkan swadaya masyarakat dan berkedudukan sebagai pelaksana

teknis fungsional penyuluhan transrnigrasi pada Departemen Transmigrasi

dan Pemukiman Perambah Rutan. PSM bidang pelatihan transmigrasi

bertugas untuk melaksanakan kegiatan menggerakkan swadaya masyarakat

dan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pelatihan

transmigrasi, sedangkan PSM bidang pengembangan transmigrasi bertugas

untuk melaksanakan kegiatan menggerakkan swadaya masyarakat dan

berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengembangan di daerah
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transmigrasi. Dalam tesis ini yang dibicarakan lebih lanjut adalah khusus

yang berkaitan dengan PSM bidang penyuluhan transmigrasi (PSMBPT).

Para PSMBPT ini merupakan ujung tombak bagi pengerahan

transmigrasi, karena didalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan

dengan masyarakat. Sebagai ujung tombak, maka peranan penyuluhan

transmigrasi mempakan faktor yang penting didalam mewujudkan

keberhasilan pembangunan dibidang transmigrasi. Oleh karena itu PSMBPT

perlu mendapat pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang

sungguh-sungguh, sehingga dalam menjalankan tugasnya mampu pula

meningkatkan partisipasi dunia usaha/swasta, lembaga masyarakat dan

masyarakat umum disamping memperoleh calon transmigran yang lebih

berkualitas sesuai dengan sasaran. Kebutuhan pelatihan bagi PSMBPT

dirasakan sangat mendesak dalam upaya meningkatkan keragaan PSMBPT.

Program pelatihan bagi PSMBPT sudah mulai dilaksanakan pada tahun

anggaran 1994/1995 baik di daerah asal maupun daerah transmigrasi.

Kegiatan pelatihan PSMBPT mempakan suatu pelatihan formal dan

aktivitas investasi non materi yang hams dapat memberikan dampak positip

bagi pelaksanaan program transmigrasi. Oleh karena itu, sangat diperlukan

penelitian terhadap pelaksanaan pelatihan ini untuk dapat mengetahui

sejauhmana peranan pelatihan terhadap peningkatan keragaan PSMBPT,

khususnya yang menyangkut peningkatan pengetahuan, sikap, motivasi kerja,

produktivitas kerja, kemampuan manajerial dan penghargaan. Selama ini

belum pernah dilakukan penelitian yang mendalam tentang sejauhmana

peranan pelatihan terhadap keragaan (performansi) para PSMBPT tersebut

dan yang dilakukan hanya monitoring secara garis besar.

B. Identifikasi Masalah

Pembangunan transmigrasi sejak awal PELITA V lebih diarahkan
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kepada kegiatan yang berdampak ekonomi dan diharapkan memiliki arti

yang strategis untuk pertumbuhan dan perkembangan daerah, khususnya di

daerah transmigrasi yang selama ini banyak bergerak dibidang pertanian

dalam arti luas.

Dalam PELITA VI dicanangkan transmigrasi swakarsa mandiri

(TSM) dan diupayakan agar transmigrasi menjadi gerakan masyarakat.

Sebagai gerakan masyarakat, diharapkan opini, partisipasi dan animo

masyarakat dalam program transmigrasi semakin meningkat. Dalam kaitan

ini, peranan dunia usaha atau pihak swasta, peran lembaga masyarakat dan

masyarakat luas umumnya, akan semakin didorong dan dipacu

keterlibatannya dalam pelaksanaan program transmigrasi. Disamping itu

dalam PELITA VI akan dipindahkan atau berpindah sebanyak 600.000

kepala keluarga (KK), yang terdiri dari 350.000 KK transmigrasi umum (TU)

dan transmigrasi swakarsa berbantuan (TSB), serta 250.000 KK transmigrasi

swakarsa mandiri (TSM). Tugas-tugas tersebut sangat berat, oleh karena itu

dibutuhkan adanya petugas PSMBPT yang bekerja secara efektif dan efisien

baik di daerah asal maupun daerah transmigrasi. Tugas para PSMBPT pada

hakekatnya menyampaikan informasi ketransmigrasian yang benar dan

menarik untuk menumbuhkan motivasi masyarakat, sehingga berpartisipasi

dalam program transmigrasi. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan

tugas PSMBPT dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan

PPH Propinsi Jawa Barat pada saat ini antara lain menyangkut keragaan,

jumlah dan pelaksanaan jabatan fungsional serta sarana dan prasarana

bagi PSMBPT.

1. Keragaan (performansi) PSMBPT

Pada umumnya keragaan para PSMBPT dilingkungan Kantor Wilayah

Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Jawa Barat masih belum

memadai, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, motivasi kerja,

produktivitas kerja maupun kemampuan manajerial. Sebagian besar

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



4

kondisi para PSMBPT pada saat ini adalah :

a. masih kurang menguasai pengetahuan tentang kebijaksanaan dan

missi pembangunan transrnigrasi beserta perkembangannya.

b. masih kurang merniliki sikap yang objektif dalam memberikan

penyuluhan terhadap masyarakat sebagai kalayak sasaran

penyuluhan.

c. masih kurang memiliki motivasi kerja yang tinggi.

d. masih kurang menunjukkan produktivitas kerja yang tinggi.

e masih kurang memahami kondisi sosial, ekonomi dan budaya,

masyarakat sasaran penyuluhan.

f. masih kurang memaharni metode dan teknik komunikasi sebagai

modal dasar bagi pelaksanaan penyuluhan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan kerja nyata PSMBPT

belum sesuai dengan kemampuan kerja patokan. Dengan demikian

keragaan PSMBPT masih belum memadai dan perlu peningkatan. Upaya

untuk meningkatkan keragaan PSMBPT telah dilakukan, antara lain

melalui kegiatan pelatihan. HasH pelatihan tersebut belum dapat

diketahui sejauhrnana peranannya terhadap peningkatan keragaan

PSMBPT, terutama yang menyangkut peningkatan pengetahuan,

peningkatan sikap, peningkatan motivasi kerja, peningkatan

produktivitas kerja, dan peningkatan kemampuan manajerial.

2. Jurnlah PSMBPT

Dari segi jurnlah PSMBPT di Daerah Asal pada saat ini terdapat 815

orang. (lihat Tabell).
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Tabel 1. Jumlah PSMBPT di Kanwil Deptrans dan PPH Daerah Asal

Jumlah Jumlah Jurnlah Jumlah
No Propinsi Kab/ Kandeptrans PSMBPT PSMBPT

Kodya danPPH

1. DKIJakarta 5 2 43 39
2. Jawa Barat 31 19 526 165
3. Jawa Tengah 38 30 532 242
4. DI Yogyakarta 5 5 73 89
5. Jawa Timur 38 30 73 232
6. Bali 9 4 709 28
7. NTB 4 3 40 8
8. NIT 11 1 99 18

Jumlah 141 94 1.973 815

Sumber : Direktorat Bina Masyarakat dan Penyuluhan, 1995

Secara ideal rata-rata setiap kecamatan di daerah Asal membutuh

kan satu orang tenaga PSMBPT, maka seharusnya diperlukan tanaga

PSMBPT sebanyak 1.973 orang. Namun kenyataan baru tersedia 815

orang (41 %). Demikian pula di Propinsi Jawa Barat terdapat 536 buah

kecamatan, sedangkan jurnlah PSMBPT baru tersedia 165 orang

(± 31 %).

Mengenai jurnlah PSMBPT yang telah mengikuti pelatihan, dapat

dilihat pada Tabel 2. Tenaga PSMBPT di Daerah Asal yang berjumlah

815 orang, ternyata yang mengikuti pelatihan baru mencapai 258 orang

(31,6 %). Sedangkan jumlah PSMBPT dilingkungan Kantor Wilayah

Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi

Jawa Barat berjumlah 165 orang, yang telah mengikuti pelatihan 51

orang (30,9 %).
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Tabel2. Jumlah PSMBPT di Daerah Asal yang telah mengikuti
pelatihan.

No. Propinsi Jumlah Telah Mengikuti Pelatihan
PSMBPT 1994/1995 1995/1996 Jumlah

1. DKIJakarta 39 7 - 7
2. Jawa Barat 135 21 30 51
3. Jawa Tengah 89 16 30 46
4. DIY 242 19 60 79
5. Jawa Timur 232 25 60 55
6. Bali 28 12 - 12
7. NfB 8 4 - 4
8. NIT 12 4 - 4

Jumlah 815 108 150 258

Sumber: Direktorat Bina Masyarakat dan Penyuluhan, 1995

3. Pelaksanaan Jabatan Fungsional PSMBPT

Mengingat jabatan fungsional bagi PSMBPT relatip masih barn,

yaitu mulai tahun 1994, maka dirasa belum ada kesatuan visi dan persepsi

dari aparat Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Rutan

baik PSM yang bersangkutan, pejabat pengelola maupun pejabat

struktural terkait terhadap prinsip-prinsip jabatan fungsional. Rak dan

kewajiban yang diberikan kepada pejabat fungsional PSMBPT, belum

sepenuhnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor: 05/1994 tentang Jabatan fungsional penggerak swadaya

masyarakat dan perhitungan angka kreditnya dilingkungan Departemen

Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Rutan.

4. Sarana dan Prasarana PSMBPT

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para PSMBPT dilingkungan

Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah

Rutan Propinsi Jawa Barat didalam melaksanakan tugasnya masih sangat
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minim antara lain berupa kendaraan bermotor roda dua, bahan-bahan

penyuluhan berupa leaflet, booklet, video dan film. Hal ini disebabkan

masih terbatasnya dana yang tersedia. Akibat dari beberapa permasalahan

tersebut, maka para PSMBPT belum dapat bekerja secara optimal. Disisi

lain beban tugas pengerahan dan pernindahan transrnigrasi dari Daerah

Asal Jawa Barat semakin besar (lihat Tabel 3). Dari tabel tersebut dapat

dilihat bahwa selama PELITA V target pemindahan setiap tahun tidak

dapat direalisasi 100 % dan bahkan menunjukkan gejala realisasi yang

menurun.

Tabel 3. Target dan realisasi pemindahan transmigran
di Propinsi Jawa Barat selama PELITA V.

Tahun Realisasi Sisa
No. Anggaran Target KK % Jiwa Target (KK)

1. 1989/1990
- Trans. Umum 989 989 (100) 4.255 0
- TSB 2.850 2.779 '(97\ 11.826 71
Jumlah TV + TSB 3.839 3.768 (98,15 16.081 71

2. 1990/1991
- Trans. Umum 4.034 3.534 (88) 13.732 500
- TSB 4.405 4.060 (92' 16.226 345
Jumlah TV + TSB 8.439 7.594 (89,98 29.958 845

3. 1991/1992
- Trans. Umum 5.389 4.888 (98) 16.119 501
- TSB 6.400 6.085 (95' 23.422 315
Jumlah TV + TSB 11.789 10.973 (93,07 39.541 816

4. 1992/1993
- Trans. Umum 4.188 4.113 (98) 14.282 501
- TSB 6.619 4.979 (75' 18.732 1.640
Jumlah TU + TSB 10.807 9.092 (84,38' 33.014 2.141

5. 1993/1994
- Trans. Umum 3.168 2.654 (83) 9.535 42
- TSB 4.104 3.184 (77\ 12.192 920
Jumlah TV + TSB 7.272 5.838 (77,55 21.727 963
Total Pelita V
- Trans. Umum 17.734 16.178 (91) 60.130 1.556
- TSB 24.378 21.087 (86 82.398 3.291
Jumlah TU + TSB 24.378 21.087 (88,49) 142.528 4.847

Surnber: Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi
Jawa Barat, 1995.
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c. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan judul tesis dan adanya keterbatasan waktu, dan tenaga

maka permasalahan yang diteliti dibatasi pada peranan pelatihan terhadap

peningkatan keragaan (performansi) PSMBPT, terutama peranannya

terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, motivasi kerja, produktivitas

kerja, peningkatan kemampuan manajerial dan peningkatan penghargaan

sebelum dan setelah dilatih.

Jenis responden adalah sebagai berikut :

1. PSMBPTyang telah mengikuti pelatihan pada tahunanggaran 1994/1995 dan

1995/1996 dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan

PPH Propinsi Jawa Barat.

2. Petugas Pelaksanan Teknis Pengerahan dan Peminahan Transmigrasi

(PTP2T) dan Pos Pelayanan Transmigrasi (Posyantrans) sebagai mitra

kerja PSMBPT di Propinsi Jawa Barat.

3. Calon transmigran asal Jawa Barat yang belum berangkat ke daerah

transmigrasi.

4. Transmigran yang telah berada dilokasi transmigrasi yang berasal dari

Propinsi Jawa Barat.

5. Kepala Kantor Departemen/Dinas Transmigrasi dan PPH Kabupaten/

Kodya di Propinsi Jawa Barat.

6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi

Jawa Barat.

7. Kepala Pusat Pendidikan dan latihan Departemen Transmigrasi dan

PPH di Jakarta.

8. Direktur Penyuluhan dan Motivasi, Direktorat Jenderal Pengerahan dan

Penempatan, Departemen Transmigrasi dan PPH.
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D. Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah disampaikan dapat dikemukakan bahwa perumusan

masalah yang perlu dibahas lebih lanjut adalah sejauhmana peranan

pelatihan terhadap :

1. Peningkatan pengetahuan PSMBPT

2. Perubahan sikap PSMBPT

3. Peningkatan motivasi kerja PSMBPT

4. Peningkatan produktivitas kerja PSMBPT

5. Kemampuan manajerial PSMBPT

6. Penghargaan terhadap PSMBPT.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana peranan pelatihan selama ini terhadap

keragaan PSMBPT, terutama terhadap peningkatan pengetahuan

peningkatan sikap, peningkatan motivasi kerja, peningkatan

produksivitas kerja, peningkatan kemampuan manajerial dan

peningkatan penghargaan.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai bahan

pertimbangan dalam menentukan langkah-Iangkah strategis pada

pelatihan PSMBPT masa mendatang dilingkungan Kantor Wilayah

Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Jawa Barat atau propinsi

lain.

F. Keterbatasan Penelitian
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II. KERANGKA TEORITIKAL DAN KONSEPTUAL

A. Landasan Operasional

Landasan operasional dalam pelaksanaan pelatihan bagi PSMBPT

adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok

Kepegawaian.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 16 Tahun 1996 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

4. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor : 304NIX/6/

4/1995 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Nomor : 05/1994 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya

Masyarakat dan angka kredidnya dalam lingkungan Departemen

Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Rutan.

6. Keputusan bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman

Perambah Rutan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara, Nomor: SKB.94/MEN/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan

31 Tahun 1994

Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan angka

kredidnya dalam lingkungan Departemen Transmigrasi dan PPR.

7. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Rutan

RI Nomor : Kep. 131A/MEN/SJ/1994 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan

angka kreditnya dalam lingkungan Departemen Transmigrasi dan PPR.
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Pendidikan dan pelatihan fungsional dimaksudkan sebagai bekal bagi

Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengetahuan yang diperlukan

dalam menduduki jabatan fungsional. Pendidikan dan pelatihan fungsional

merupakan persyaratan bagi pegawai negeri sipil yang akan dan telah

menduduki jabatan fungsional.

Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah :

a. Meningkatan kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah

Republik Indonesia.

b. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinarnis dan bernalar agar

meliliki wawasan yang komprehensip untuk melaksanakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan.

c. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,

pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat.

d. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan/atau ketrampilan serta

pembentukan sedini mungkin kepribadian Pegawai Negeri Sipil.

Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya Pegawai Negeri Sipil

yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk

diangkat dalam jabatan tertentu.

B. Kerangka Teoritikal

1. Manajemen sumberdaya manusia (MSDM)

Definisi tentang MSDM dalam perspektif makro menurut Kiggundu

didalam Gomes (1995) adalah pengembangan dan pemanfaatan personil

(pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran- sasaran dan

tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional dan

internasional. Sedangkan pengertian MSDM dalam perspektif mikro

menurut Flippo adalah perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan
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pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian

konpensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya

manusia agar tercapai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Menurut Winardi (1992) bahwa MSDM adalah mencakup penarikan,

seleksi, pengernbangan, perneliharaan dan pendayagunaan surnberdaya

rnanusia untuk rneneapai tujuan, baik tujuan individu rnaupun organisasi.

Sedangkan menurut Notoatmodjo (1992) pengertian MSDM adalah seni

untuk rnerencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi

kegiatan-kegiatan sumberdaya manusia atau karyawan dalam rangka

mencapai tujuan organisasi.

MSDM diperlukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

surnberdaya manusia dalarn organisasi, dengan tujuan untuk mernberikan

kepada organisasi suatu satuan kerja yang efektif. Tujuan utarna MSDM

adalah untuk rneningkatkan kontribusi sumberdaya manusia (karyawan)

terhadap organisasi dalam rangka rnencapai produktivitas organisasi

yang bersangkutan. Hal ini dapat dipaharni bahwa sernua kegiatan

organisasi dalarn mencapai missi dan tujuannya adalah sangat tergantung

kepada manusia yang mengelola organisasi. Oleh sebab itu sumberdaya

manusia harus dikelola sedemikian rupa sehingga berdaya guna dan

berhasil guna dalarn mencapai rnissi dan tujuan organisasi.

Akhir-akhir ini MSDM semakin mendapat perhatian dan sorotan yang

sungguh-sungguh dari berbagai pihak. Berbagai penyelenggaraan

seminar, pelatihan dan kursus-kursus, lokakarya dan yang sejenisnya

sernuanya menekankan manajernen sumberdaya manusia. Semua pihak

agaknya menyadari betapa pentingnya MSDM, dan tarnpaknya telah

rnenjadi kebutuhan pokok bagi organisasi baik organisasi besar atau

keeil, organisasi publik atau swasta, organisasi sosial atau bisnis,
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semuanya berusaha membenahi diri melalui MSDM agar mampu

menjawab tantangan jaman.

2. Pengembangan sumberdaya manusia (PSDM)

Para ahIi yang mendalami bidang pengembangan sumberdaya manusia

pada umumnya sependapat bahwa investasi yang teramat penting yang

dapat dibuat oleh suatu organisasi dalam memperlancar jalannya roda

organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya ialah investasi dalam

bidang SDM. Investasi tersebut demikian pentingnya sehingga

sesungguhnya dapat dikatakan bahwa apabila suatu organisasi ingin

bertambah dan berkembang sesungguhnya bagi organisasi yang bersang

kutan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan investasi tersebut. Alasan

untuk mengatakan demikian, antara lain bahwa salah satu kebutuhan

manusia pekerja yang sangat mendasar ialah kebutuhan untuk mening

katkan kemampuan intelektual dan operasional seseorang sedemikian

rupa sehingga ia semakin mampu untuk merealisasikan potensi kerja

secara inherent terdapat dalam dirinya (Siagian, 1984).

Menurut Gomes (1995), sumberdaya manUSla merupakan salah satu

sumberdaya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang

melakukan aktivitas. Secara umum, sumberdaya yang terdapat dalam

suatu organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu

sumberdaya manusia (human resource) dan sumberdaya non manusia

(non human resource). Yang termasuk dalam kelompok sumberdaya non

manusia antara lain modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (materiiI) dan

lain-lain. Dari keseluruhan sumberdaya yang tersedia dalam suatu

organisasi, baik organisasi publik maupun swasta, sumberdaya

manusialah yang paling penting dan sangat menentukan. Sumberdaya

manusia merupakan satu-satunya sumberdaya yang memiliki akal,
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perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan,

daya dan harga.

Semua potensi sumberdaya manusia tersebut sangat berpengaruh

terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Betapapun

majunya teknologi, berkembangnya informasi, tersedianya modal dan

memadainya bahan namun jika tanpa sumberdaya manusia maka

akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Walaupun

bagusnya perumusan tujuan dan rencana organisasi, agaknya akan

hanya sia-sia belaka jika unsur sumberdaya manusianya tidak

diperhatikan, apalagi kalau ditelantarkan.

Menurut Notoatmodjo (1992) pengertian PSDM secara makro,

adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manUSIa

dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Proses

peningkatan disini mencakup perencanaan, pengembangan dan pengelo

laan sumberdaya manusia. Secara mikro, PSDM adalah suatu proses

perencanaan pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan tenaga atau

karyawan untuk mencapai suatu hasH optimum. Hasil ini dapat berupa

jasa maupun benda atau uang. Dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa

proses pengembangan sumberdaya manusia itu terdiri dari perencanaan

(planing), pendidikan dan pelatihan (education and training) dan

pengelolaan (management).

Menurut Simanjuntak (1989), PSDM dapat dilakukan melalui tiga jalur

yaitu jalur pendidikan formal, jalur latihan kerja dan jalur pengembangan

dalam masyarakat terutama dilingkungan kerja. Ketiga jalur tersebut

saling melengkapi dan saling mengisi serta saling terkait yang satu

dengan yang lain sehingga masing-masing merupakan sub sistem dari

sistem PSDM. Ketiga jalur PSDM tersebut pada dasarnya dimaksudkan
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untuk mempersiapkan seseorang dengan kualifikasi yang diperlukan

untuk memenuhi persyaratan kerja. Namun pengalaman menunjukkan

bahwa jalur pendidikan formal umumnya kurang dapat memenuhi

persyaratan jabatan yang ada sehingga jalur pelatihan diperlukan untuk

menjembatani dunia pendidikan tersebut dengan dunia kerja.

3. Pelatihan sumberdaya manusia

Menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa untuk mencapai daya dan

hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyeleng

garaan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk

pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan. Oleh karena

itu tujuan pendidikan dan pelatihan pada dasarnya meliputi :

a. Menyesuaikan kecakapan, pengetahuan dan kepribadian pegawai

dengan pekerjaan yang harus dilakukan dalam jabatannya untuk

mendapatkan hasil dan efisiensi kerja yang sebaik-baiknya.

b. Untuk mempertinggi mutu pekerjaan yang harus dilakukan dan

mendapatkan hasil sebagaimana diharapkan menurut bidangnya

masing-masing.

c. Untuk menguasai dan menciptakan serta mengembangkan

metode kerja serta cara-cara kerja yang lebih baik.

d. Menciptakan pola berpikir yang sarna.

e. Meningkatkan kecakapan, pengetahuan dan pengabdian,

keahlian serta ketrampilan kearah pembinaan karier pegawai

negeri sipil yang sebaik-baiknya.

Simanjuntak (1989) menekankan bahwa pelatihan merupakan salah satu

faktor yang penting dalam pengembangan sumberdaya manusia. Pelatih

an tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan
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ketrampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja.

Pelatihan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat diperoleh

beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja.

Bentuk investasi dibidang pelatihan seperti ini dinamakan human

capital. Oleh karena itu pelatihan adalah salah satu aspek human capital.

Pelatihan dapat dilakukan diluar pekerjaan. Pelatihan dilakukan di luar

pekerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan pegawai baik

secara horizontal maupun vertikal. Peningkatan secara horizontal berarti

memperluas aspek-aspek atau jenis pekerjaan yang diketahui. Peningkat

an secara vertikal berarti memperdalam pengetahuan mengenai suatu

bidang tertentu.

Musanef (1983) menekankan bahwa didalam rangka pembinaan pegawai

negeri berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja, maka pelatihan

merupakan salah satu aspek yang perlu ditangani secara terencana dan

berkelanjutan. Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan mutu, keahlian,

kemampuan dan ketrampilan pegawai sesuai dengan kebutuhan

organisasi.

Menurut Frank dan Wallace didalam Moekijat (1991) pelatihan adalah

proses membantu pegawai untuk memperoleh efektivitas dalam

pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang, melalui

pengembangan kebiasaan pikiran dan tindakan, kecakapan, pengetahuan

dan sikap. Keperluan pertama pelatihan harus membantu pegawai

menambah kecakapan dan pengetahuan, keperluan kedua adalah bahwa

kecakapan dan pengetahuan harus berhubungan erat dengan pekerjaan,

keperluan ketiga adalah bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu

direncanakan dan diorganisasikan. Moekijat (1991) menyatakan bahwa

ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat disebut
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pelatihan yaitu:

a. Pelatihan harus membantu pegawai menambah kemampuannya.

Apabila seorang pegawai menjadi lebih efektif clalam semua

pekerjaannya melalui usaha-usahanya sendiri untuk memperbaiki

dirinya sendiri, maka hal ini tidak disebut pelatihan.

b. Pelatihan hams menimbulkan perubahan dalam kebiasaan bekerja

pegawai, dalam sikapnya terhadap pekerjaan dalam informasi dan

pengetahuan yang ia terapkan dalam pekerjaannya sehari - hari.

Pelatihan hams berhubungan dengan pekerjaan tertentu.

c. Pegawai dapat ikut mengambil dalam berbagai program pendidikan

yang tidak disebut pelatihan, karena hubungan dengan pekerjaannya

yang sekarang atau dengan tugas dimasa yang akan datang adalah

sedikit atau tidak ada.

Menumt Bernandian dan Russell didalam Gomes (1995) pelatihan

adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu

pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu

pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Supaya efektif,

pelatihan biasanya hams mencakup pengalaman belajar (learning

experience), aktivitas-aktivitas yang terencana (be a planned

organizational activity) dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan 

kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan. Secara ideal pelatihan hams

didesain untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi, yang pada waktu

bersamaan juga mewujudkan tujuan-tujuan dari para pekerja secara

perorangan.

Menumt Gomes (1995) istilah pelatihan sering disamakan dengan istilah

pengembangan. Pengembangan (development) menunjuk kepada

kesempatan-kesempatan belajar (learning opportunities) yang didesain
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guna membantu pengembangan para pekerja, kesempatan yang demikian

tidak terbatas pada apapun perbaikan performansi pekerja pada

pekerjaannya yang sekarang. Jadi pelatihan langsung berkaitan dengan

performansi kerja, sedangkan pengembangan (development) tidaklah

hams, pengembangan mempunyai mang lingkup yang lebih luas

dibandingkan dengan pelatihan.

Menurut Notoatmodjo (1992) perlu dibedakan penggunaan istilah

pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pada umurnnya berkaitan dengan

mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau

organisasi sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan

kemampuan atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki suatu

pekerjaan atau tugas tertentu. Dalam suatu pelatihan orientasi atau

pemekarannya pada tugas yang hams dilaksanakan Gob orientation).

Sedangkan pendidikan lebih pada pengembangan kemampuan umum.

Pelatihan pada umumnya menekankan kepada kemampuan psikomotor,

meskipun didasari pengetahuan dan sikap, sedangkan pendidikan ketiga

area kemampuan tersebut (kognitif, afektif dan psikomotor)

memperoleh perhatian yang seimbang. Oleh karena itu pelatihan

orientasinya kepada pelaksanaan tugas serta kemampuan khusus pada

sasaran, maka jangka waktu pelatihan pada umurnnya lebih pendek dari

pada pendidikan.

Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling dapat dilihat dan

paling umum dari semua aktivitas kepegawaian. Para pimpinan

mendukung adanya kegiatan pelatihan karena melalui pelatihan para

pegawai akan menjadi lebih terampil dan karenanya lebih produktif,

sekalipun manfaat tersebut hams diperhitungkan dengan waktu yang

tersita ketika para pegawai yang sedang dilatih. Para pekerja menyukai
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pelatihan karena pelatihan dapat meningkatkan kecakapan yang bisa

digunakan untuk menguasai kedudukan yang sedang mereka duduki atau

yang akan mereka duduki. Pelatihan juga sering dianggap sebagai

imbalan dad organisasi suatu simbol status, atau suatu liburan dad

kewajiban kerja sehari-hari. Beberapa komentator yang menekankan arti

simbolis dari pelatihan mengemukakan bahwa orang-orang menerima

pristige dan balasan-balasan yang tidak dilihat lainnya melalui pelatihan.

Oleh karena itu pelatihan juga dapat memperbaiki kepuasan kerja.

Pelatihan bermanfaat dalam situasi dimana para pegawai kekurangan

kecakapan dan pengetahuan.

Pelatihan lebih sebagai sarana yang ditujukan pada upaya untuk lebih

mengaktifkan kerja para anggota organisasi yang kurang aktif sebelum

nya, mengurangi dampak-dampak negatif yang dikarenakan kurangnya

pendidikan, pengalaman yang terbatas, atau kemampuan kepercayaan

did dad anggota atau kelompok anggota tertentu. Konsepsi baru tentang

pelatihan yang ditawarkan oleh Lynton dan Pareek (1992) adalah

sebagai berikut :

a. Motivasi dan keterampilan mengarah pada tindakan. Keterampilan

diperoleh melalui praktek.

b. Pelatihan adalah suatu fungsi yang rumit dad motivasi dan kemam

puan masing-masing peserta, norma kelompok pelatihan, metoda

pelatihan dan prilaku para penatar, serta suasana umum dalam

lembaga. Motivasi dan cara penggunaan pelatihan oleh peserta

dipengaruhi oleh suasana dan dukungan organisasi kerjanya.

c. Perbaikan dalam pekerjaan merupakan fungsi yang rumit dad

pengetahuan perorangan, norma kelompok kerja dan suasana umum

organisasi.
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d. Pelatihan adalah tanggung jawab dari ketiga patner organisasi

peserta, peserta dan lembaga pelatihan.

Moekijat (1991) menyebutkan bahwa tujuan umum pelatihan

adalah :

a. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat

diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif.

b. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat

diselesaikan secara rasionaI.

c. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerja

sarna dengan ternan-ternan pegawai dan manajemen.

Beberapa metoda pendidikan dan pelatihan menurut Notoatmojo (1992)

adalah sebagai berikut :

a. Metoda di!uar pekerjaan (off the job training)

1) Pada umurnnya metoda ini mempunyai dua macam teknik, yaitu:

Teknik presentasi informasi, teknik permodelan dan pri!aku

(behavior modeling).

2) Metoda-metoda simulasi, mencakup simulator alat-alat, studi kasus,

permainan peran.

b. Metoda didalam pekerjaan (on the job training)

Pelatihan ini berbentuk penugasan pegawai-pegawai baru kepada

pegawai lama atau supervisor yang telah berpengalaman (senior).

Cara ini banyak mempunyai keuntungan antara lain sangat ekonornis,

para peserta sekaligus berada pada kondisi kerja yang sesungguhnya,

memberikan praktek aktif bagi para peserta terhadap pengetahuan

yang dipelajari serta para peserta dapat belajar sambi! berbuat dan

dengan segera dapat mengetahui apakah yang dikerjakan itu benar

atau salah.
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Lynton dan Pareek (1992) merumuskan beberapa metoda pelatihan

sebagai berikut :

a. Metode pelatihan di!apangan

Pelatihan di!apangan merupakan langkah balik yang pertama

dari belajar sambi! kerja. Hal ini dapat memberikan kepada

peserta peluang untuk menguji ide dan teknik tertentu yang

dipelajarinya dari kehidupan sehari-hari. Disamping itu, juga

untuk mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan suatu

organisasi sesuai perkembangannya.

b. Metoda simulasi kehidupan sebenarnya Metoda ini juga disebut

sebagai metoda pengalaman yang dikendalikan. Tiga metoda

simulasi yang biasa digunakan adalah main peran, permainan

dan latihan kotak surat.

c. Metoda pelatihan laboratorium untuk pengembangan pribadi

dan organisasi.

Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman intensif

kepada peserta dalam proses saling pengaruh dan proses pem

bentukan kelompok, mempertahankan hidup dan menghadapi

masalah-masalah hubungan yang khas juga bagi organisasi yang

besar.

d. Metoda percontohan kehidupan sebenarnya yaitu insiden dan

kasus.

Para peserta tidak lagi dapat berbicara dengan orang-orang

dalam keadaan yang mereka teliti, karena orang-orang tersebut

tidak mengikuti kegiatan. Mereka tidak dapat mempengaruhi

keadaan, karena semuanya sudah lewat.

e. Metoda pelatihan perorangan

Mengajar pribadi, latihan keterampilan khusus perorangan, tugas
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membaca serta tugas tertulis merupakan metoda-metoda

pelatihan perorangan tradisionaI. Untuk tugas yang pada

umumnya melibatkan seorang senior dan seorang yunior

sendirian, dan untuk tugas-tugas yang hanya untuk satu orang

saja sendirian, metoda ini merupakan simulasi keadaan kerja.

f. Metoda seminar dan sindikat

Tujuan seminar, sindikat dan metoda diskusi umum lainnya

adalah menyediakan peluang bagi para peserta untuk bertukar

pikiran dan mengingat kembali berbagai pengalaman.

g. Metoda ceramah

Metoda ini membiarkan data tetap abstrak dan sekali lagi

menghilangkan dimensi sosial belajar.

Singer didalam Jas (1994) rnengatakan bahwa pada umumnya

metoda-metoda pelatihan dikatagorikan berdasarkan lokasi

penginstruksiannya. Pelatihan dilapangan (on the job training)

dijalankan saat karyawan diajarkan pengetahuan yang reievan,

keterampilan dan kemampuan kerja ditempat aktuaI. Sedangkan

pelatihan diluar (off the job training) merupakan pelatihan dimana

karyawan belajar dilokasi lain dari tempat kerja aktuaI. Selanjutnya

Singer mengatakan bahwa pelatihan dilapangan merupakan metoda

pelatihan yang paling sering digunakan dalam bisnis karena memiliki

beberapa keuntungan, seperti efisiensi biaya karena karyawan tetap

bekerja selama pelatihan, dapat memancing umpan batik secara

langsung serta meningkatkan rnotivasi karyawan dan meminimasi

masalah yang ditimbuIkan oleh pelaksanaan pelatihan.

Pelatihan diluar (off the job training) terdiri dari beberapa metoda,

antara lain:
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a. Ceramah atau perkuliahan

b. Metoda studi kasus

c. Metoda permainan peran

d. Metoda sensitivitas

e. lnstruksi yang terprogram

Notoatmojo (1992) mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan

dalam suatu organisasi sebagai upaya untuk pengembangan sumber

daya manusia, adalah suatu siklus yang harus terjadi terns menerus.

Siklus tersebut secara garis besamya adalah sebagai berikut :

a. Analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan

Tujuan dari kegiatan ini antara lain untuk mencari atau

mengidentifikasi kemampuan-kemampuan apa yang diperlukan

oleh karyawan dalam rangka menunjang kebutuhan organisasi.

Tahap ini mencakup tiga jenis analisis, yaitu analisis organisasi,

analisis pekerjaan dan analisis pribadi.

b. Menetapkan tujuan

Tujuan pendidikan dan pelatihan dirumuskan dalam bentuk

perilaku (behavior objective). Dasar untuk menyusun tujuan ini

adalah hasil dari analisa kebutuhan pelatihan yang telah

dilakukan.

c. Pengembangan kurikulum

Proses pengembangan kurikulum mencakup identifikasi materi

materi atau bahan pelajaran yang akan diberikan, identifikasi

waktu pemberian materi, penentuan metoda belajar mengajar

dan alat bantu yang akan digunakan.

d. Persiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Persiapan diklat merupakan kegiatan-kegiatan administrasi yang

mencakup penyusunan silabus dan jadwal diklat, pemanggilan
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dan seleksi peserta, menghubungi pengajar, penyusunan materi

dan penyiapan bahan-bahan referensi, dan penyiapan tempat,

akomodasi dan sebagainya.

e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

Hal-hal yang perlu diperhatikan disini adalah adanya penanggung

jawab harian, monitoring pelaksanaan dan kelengkapan alat-alat

bantu yang diperlukan.

f. Evaluasi pendidikan dan pelatihan

Evaluasi mencakup evaluasi terhadap proses dan evaluasi

terhadap hasil pendidikan dan pelatihan itu sendiri.

Menurut Siagian (1984) bahwa komponen utama dari suatu siklus

pelatihan adalah :

a. Analisis kebutuhan pelatihan

b. Keputusan tentang penyelenggaraan pelatihan

c. Seleksi peserta pelatihan

d. Penyusunan program baik yang sifatnya kurikulum maupun

ekstrakurikuler

e. Penyusunan bahan pelajaran yang benar-benar disesuaikan

dengan kebutuhan organisasi

f. Seleksi pengajar/pelatih

g. Penentuan teknik dan metoda pengajaran

h. Penyusunan program pelaksanaan

1. Penyelenggaraan pelatihan

J. Evaluasi hasil kegiatan pelatihan.

Menurut Proctor dan Thartor didalam Manullang (1990) manfaat

pelatihan adalah :

a. Menaikkan rasa puas pegawai
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b. Pengurangan pemborosan

c. Mengurangi ketidak-hadiran dan turn - over pegawai

d. Memperbaiki metoda dan sistim kerja

e. Menaikkan tingkat penghasilan

f. Mengurangi biaya-biaya lembur

g. Mengurangi biaya pemeliharaan mesin-mesin

h. Mengurangi keluhan-keluhan pegawai

1. Mengurangi kecelakaan-kecelakaan

J. Memperbaiki komunikasi

k. Meningkatkan pengetahuan serbaguna pegawai

1. Memperbaiki moral pegawai

m. Menimbulkan kerja sarna yang lebih baik

Menurut Gomes, (1995) beberapa tipe kriteria untuk mengetahui

efektivitas proses pelatihan antara lain:

a. Reaksi (reaction), seberapa jauh peserta pelatihan merasa puas

terhadap pelatihan secara keseluruhan yang telah diikutinya.

. b. Belajar (learning), seberapa jauh para peserta menguasai konsep

konsep pengetahuan dan keterampilan - keterampilan yang

diberikan selama pelatihan.

c. Perilaku (behavior), seberapa jauh perilaku kerja para peserta

pelatihan berubah setelah mengikuti pelatihan. Perilaku dari

para peserta, sebelum dan sesudah pelatihan, dapat dibandingkan

guna mengetahui tingkat peranan pelatihan terhadap perubahan

perilaku.

d. Hasil-hasil (organizational results), seberapa jauh peningkatan

kualitas peserta pelatihan (antara lain berupa produktivitas

kerja) sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. Selanjutnya

Gomes, (1995) menyatakan bahwa untuk mengetahui dampak
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dari pelatihan secara keseluruhan terhadap performansi

seseorang atau suatu kelompok tertentu dapat dilakukan dua

model penilaian yaitu uncontroleled model dan controlled model.

Uncontrolled model ialah melakukan penilaian terhadap

efektivitas program pelatihan dengan cara "membandingkan

sendiri" antara performansi peserta sebelum dengan sesudah

mengikuti pelatihan (membandingkan hasil pre-test dan post

test). Sedangkan controlled model yaitu melakukan penilaian

dengan cara membandingkan seseorang atau suatu kelompok

yang tidak mengikuti pelatihan dengan yang telah mengikuti

pelatihan. Model penilaian terhadap hasil pelatihan yang umum

dipakai adalah uncontrolled model.

Menurut Donaldson dan Scannell (1993) ada lima langkah yang

dapat menjamin tercapainya tujuan program pelatihan yaitu:

a. Diagnosis masalah - masalah untuk menentukan peranan

pelatihan.

b. Definisikan tujuan-tujuan dan saran-saran.

c. Seleksi metode dan teknik instruksional

d. Rencanakan suasana belajar yang menyenangkan

e. Lakukan pra-seleksi kriteria evaluasi.

C. Kerangka Konseptual

1. Penataan Program Pelatihan

Ada tiga tahap dalam penataan sesuatu program pelatihan, yaitu

perencanaan, pelaksanaan dan bimbingan lanjutan. Menurut Haris

(1994) hubungan antara ketiga tahap dalam penataan program

pelatihan dapat digambarkan sebagai berikut :
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Perencanaan

1. Penelahan kebutuhan

pelatihan.
2. Perancangan Kurikulum
3. Pengorganisasian kualitas

pelatihan.

4. Perancangan evaluasi.

Evaluasi dan Bimbingan
l>o

<--
umpan balik laniutan

A

"- Pelaksanaan

Gambar 1. Penataan Program Pelatihan.

Terlihat pada gambar tersebut bahwa evaluasi adalah merupakan proses

yang kontinyu yang dilakukan pada setiap tahap (perencanaan,

pelaksanaan dan bimbingan lanjutan). Hasil evaluasi akan memberikan

umpat balik yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan

yang ditemui pada setiap tahap.

Langkah-langkah perencanaan pelatihan dari seperti yang tercantum

pada gambar diatas adalah :

a. Menelaah kebutuhan pelatihan dari sasaran tertentu, untuk

mengetahui dengan tepat kemampuan kerja apa saJa yang

memerlukan peningkatan agar yang bersangkutan dapat mencapai

kinerja sesuai dengan tuntutan jabatannya.

b. Menyusun rancangan kurikulum berdasarkan hasil penelaahan

kebutuhan pelatihan komponen-komponen dalam rancangan

kurikulum antara lain jenis kemampuan yang perlu dilatihkan, tujuan

berlatih yang ingin dicapai, pokok-pokok materi pelatihan, metode,

alat bantu dan bahan pelatihan, waktu yang diperlukan untuk proses

berlatih melatih.
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c. Menyusun atau mengernbangkan sistern pengorganisasian proses

berlatih melatih, berupa modul, paket ketrarnpilan dan sebagainya.

Dalam sistem ini kegiatan lebih difokuskan kepada peserta,

sedangkan pelatih bertindak sebagai fasilitator. Dengan sistern ini

peserta akan berlatih secara sistirnatis dan bertahap untuk mencapai

ketrarnpilan yang diinginkan sesuai dengan tujuan berlatih yang telah

ditetapkan.

d. Merancang evaluasi pelatihan yang mencakup evaluasi

pendahuluan, evaluasi kernajuan berlatih, evaluasi akhir, evaluasi

pasca pelatihan, evaluasi penyelenggaraan.

Pada prinsipnya pelatihan bertitiktolak dari mengetahui kekurangan

kernarnpuan kerja sesearang pegawai. Hal ini dapat digambarkan

sebagai berikut :

Kemampuan
kerja patokan

Kemampuan
kerja nyata

Kekurangan
kernarnpuan yang

perlu dilatih

Mengatasi kekurangan kernampuan
yang perlu dilatih

Kernampuan
keria nvata + 1__p_e_Ia_tih_'_a_n__1 =

__p_e_Ia_tJ._'h_a_n_----J1 =

Kemampuan
keria patokan

Gambar 2. Kemampuan kerja patokan dan kemampuan kerja'nyata.

2. Pola poor dan alur pikir peranan pelatihan terhadap keragaan PSMBPT.

a. Pola pikir peranan pelatihan terhadap keragaan PSMBPT.

Untuk memperoleh gambaran tentang pala pikir kegiatan pelatihan

bagi PSMBPT maka dilihat pada gambar 3.
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Pancasila
UUD1945

GBHN
Undan -Undang

Subjek Objek Metode

- Pemerintah PSMBPT Pelalilian Kondisi
Kondisi (Departemen - Kognitif - On the job PSMBPT

PSMBPT Transmigrasi - Afektif Training Ipi yang
Awal iharapkan

dan PPH) - Psikomotor - Off the job
TraininQ

i
I Lingkungan I

Urnpan balik

Garnbar 3. Pola pikir peranan pelatihan terhadap keragaan PSMBPT.

Garnbar tersebut menunjukkan bahwa dari kondisi PSMBPT awal

untuk rnenjadi PSMBPT yang diharapkan perlu dilakukan oleh

pernerintah upaya sebagai subjek. Adapun sebagai obyek adalah

petugas PSMBPT yang perlu ditingkatkan kualitasnya yang

rnencakup kognitif, afektif dan psikomotor.

Dalam kegiatan pelatihan khususnya diluar teknis pelatihan,

berdasarkan kepada pancasila, DUD 1945, peraturan perundang

undangan yang berlaku, dan dipengaruhi pula oleh keadaan

lingkungan. Sebelum mencapai kepada 5MBPT yang diharapkan

perlu dilakukan pengendalian atau evaluasi sebagai umpan balik

(feedback) bagi perbaikan kegiatan berikutnya.

Mengenai alur pikir tentang peranan pelatihan PSMBPT dapat

dilihat pada gambar 4.

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



31

SaranaDana

KERAGAAN
5MBPTYANG

MENINGKAT

PSMBPT

Tenaga Pelatih

Kondisi ~ 1 /
;MBPT Awal I I
Kemampuan + PELATllIAN-t
Cerja Nyata) /- I ~

Metode Materi Waktu

Gambar 4. Alur pikir peranan pelatihan terhadap keragaan PSMBPT.

D. Tinjauan Studi Terdahulu

1. Jas (1994) merancang sistem perencanaan strategi manajer .operasional

pada PT. Buana Grahakreasi Semarang.

Tujuan penelitihannya antara lain menganalisis pengaruh pelatihan yang

telah dilaksanakan terhadap peningkatan produktifitas, motivasi kerja,

kemampuan manajerial dan penghargaan prestasi kerja yang diperoleh

oleh manajer operasional. Hasil penelitian diolah melalui uji jenjang

bertanda Wilcoxon untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh program

pelatihan terhadap produktivitas kerja, motivasi kerja, kemampuan

manajerial dan penghargaan prestasi kerja. Ternyata telah terjadi

perubahan posistif terhadap produktivitas kerja, motivasi kerja,

kemampuan menejerial dan penghargaan prestasi kerja manajer

operasional antara sebelum dan sesudah pelatihan.

2. Soefihara, (1993) melakukan penelitian terhadap studi penyusunan pola

pelatihan

penelitian

Nusantara

bagaimana

dilingkungan PT. Rajawali Nusantara Indonesia. Hasil

menekankan bahwa untuk menjadikan PT. Rajawali

Indonesia tetap bertahan kini dan mendatang terletak

melaksanakan manajemen sumberdaya manusia dan
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pengembangan sumberdaya manusia secara optimal. Dari pelatihan

diharapkan mampu melahirkan generasi bam pemsahaan yang memiliki

kemampuan, sikap dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan

pemsahaan masa mendatang. Hal ini terutama untuk menjawab

problematika kehidupan dunia usaha dalam kaitannya dengan kehidupan

masyarakat luas.

3. Slamet (1995), melakukan analisis pelatihan jangka pendek di Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam usaha peningkatan

kemampuan peneliti (studi kasus pelatihan alih teknologi penelitian

hortikultura). Hasil penelitian menekankan bahwa untuk meningkatkan

kemampuan tenaga peneliti perlu adanya kegiatan pelatihan yang

terpadu dengan berbagai disiplin ilmu terkait. Diharapkan para tenaga

peneliti semakin meningkat kualitasnya baik dalam ketrampilan maupun

penguasaan daya inovasi dalam penelitian dan pengembangan.

Mekanisme perencanaan pelatihan disarankan agar lebih ditekankan

kepada bottom up, dalam arti materi pelatihan yang diberikan sesuai

dengan kebutuhan bagi para peserta pelatihan. Disamping itu

pengiriman peserta pelatihan sebaiknya melalui seleksi, sedangkan

penunjukan tenaga pelatih hams benar-benar profesionalisme dalam

penguasaan materi. Evaluasi terhadap hasil pelatihan sangat diperlukan

baik terhadap peserta, penyelenggara dan pelatihan serta pasca pelatihan.

E. Pengajuan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan, maka dapat

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang nyata terhadap pengetahuan PSMBPT sebelum

dan setelah mengikuti pelatihan.
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2. Terdapat perbedaan yang nyata terhadap sikap PSMBPT sebelum dan

setelah mengikuti pelatihan.

3. Terdapat perbedaan yang nyata terhadap motivasi kerja PSMBPT sebelum

dan setelah mengikuti pelatihan.

4. Terdapat perbedaan yang nyata terhadap produktivitas kerja PSMBPT

sebelum dan setelah mengikuti pelatihan.

5. Terdapat perbedaan yang nyata terhadap kemampuan manajerial PSMBPT

sebelum dan setelah mengikuti pelatihan.

6. Terdapat perbedaan yang nyata terhadap penghargaan PSMBPT

sebelum dan setelah mengikuti pelatihan.
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