
L PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Prop. Kep. Babel) merupakan 

Propinsi ke-31 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. 

Peresmiannya sekaligus dengan pelantikan Pejabat Gubernur 

dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2001. Status daerah yang semula 

pada jenjang KabupatenIKota berubah manjadi propinsi memerlukan 

penyesuaian, peningkatan maupun sarana dan prasarana yang diperlukan 

untuk mendukung terselenggaranya roda pemerintahan. 

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, peran sumberdaya 

manusia sangat penting, karena dinamika organisasi dipengaruhi oleh 

kinerja sumberdaya manusianya. Kinerja organisasi dapat dicapai apabila 

pengembangan sumberdaya manusia dilakukan secara akurat, 

terprogram dan terpadu, yang pada akhirnya dapat memotivasi untuk 

bekerja secara produktif, inovatif dan kreatif. 

Semakin disadari bahwa dunia bisnis akan menjadi industri yang 

"digerakkan" oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(knowledge and technology based industry), tidak lagi hanya bergantung 

pada melimpahnya sumberdaya alam (resource intensive industry) dan 

upah buruh yang murah (Handoko, 2002). Menghadapi kondisi seperti ini, 

organisasi yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya atau 

pertumbuhannya akan semakin tergantung pada cara pengelolaan 
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sumberdaya manusia (SDM). Melalui cara pengelolaan yang baik, pihak 

manajemen mulai berfikir untuk mencanangkan slogan "orang adalah aset 

paling penting" dan merumuskan strategi-strategi yang tepat agar concern 

ini menjadi sentral. 

Mangkuprawira (2003) menambahkan ada enam unsur penting 

dalam pendekatan manajemen sumber daya manusia strategik yang 

diantaranya adalah: 1). Pemahaman tentang pengaruh lingkungan luar, 

dimana lingkungan luar dapat berupa kesempatan dan ancaman dalam 

bentuk hukum, kondisi ekonomi, perubahan sosial dan demografi, tekanan 

politik dalam negeri dan internasional, teknologi dan sebagainya, 2). 

Dinamika dan persaingan pasar kerja dapat dilihat dari tingkat upah, 

tingkat pengangguran, kondisi pekerjaan, tingkat manfaat, peraturan upah 

minimum dan reputasi pesaing di pasar tenaga kerja. 3). Fokus jangka 

panjang yang menggambarkan bagaimana perusahaan (organisasi 

kedinasan) mengembangkan strategi yang taat asas untuk mengarahkan 

suatu perusahaan (organisasi kedinasan) menuju masa depan. 4). Fokus 

terhadap pilihan dan pengambilan keputusan. Setiap pengambilan 

keputusan tentang SDM harus komit dengan sumber daya organisasi 

menuju arah yang utama. 5). Pertumbuhan seluruh personil, pendekatan 

kepentingan kepada seluruh katyawan 1 personil perusahaanlorganisasi, 

minimal dari pimpinan top sampai pada katyawan yang tidak terdidik 

(operator) dan 6) .  lntegrasi dengan strategi perusahaan yang merupakan 

suatu Strategi SDM yang utama diterapkan oleh sebuah perusahaan 

(organisasi kedinasan) seharusnya diintegrasikan dengan strategi 
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perusahaan (organisasi kedinasan). Jadi sangat terkait erat dengan 

perencanaan strategik dari isu-isu global. 

Serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan 

ketenagakerjaan secara optimal mulai dari rekrutmen, seleksi, 

penempatan, pemeliharaan dan pengembangan dengan memanfaatkan 

informasi kebutuhan kompetensi dan tingkat kompetensi individu secara 

terintegrasi untuk mencapai tujuan. organisasi. SDM yang berkualitas 

merupakan motor penggerak utama dalam pencapaian visi dan misi Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Prop. Kep. Babel dalam era otonomi daerah 

saat ini. 

Praktek pengelolaan SDM dan komitmen manajemen tersebut 

menunjukkan bahwa dunia kerja masa kini dan yang akan datang telah 

mengalami perubahan. Peran SDM dalam organisasi mempunyai arti 

yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga interaksi 

antara organisasi dan SDM menjadi fokus perhatian manajemen. Oleh 

sebab itu dalam pengelolaan SDM dibutuhkan perhatian khusus dalam 

menyiapkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan perubahan eksternal dan internal perusahaan. 

Keberhasilan suatu target sangat tergantung pada kebutuhan dari 

kemampuan yang diperlukan agar target tersebut dapat tercapai. Dalam 

sehari-hari ha1 kondisi tersebut biasanya dikatakan dengan kebutuhan 

standar kerja. Kondisi perubahan lingkungan organisasi telah menuntut 

peran SDM untuk meningkatkan kualitasnya. Spencer (1993) menyatakan 

bahwa pengembangan SDM saat ini lebih difokuskan pada 
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pengembangan aspek kompetensi pegawai. Dimana menurutnya 

kompetensi pegawai saat ini menjadi aspek yang menentukan 

keberhasilan organisasi dalam menghadapi perubahan kondisi 

lingkungan. 

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. 

Dinas Pertanian dan Kehutanan Prop. Kep. Babel yang mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang 

pertanian dan kehutanan merupakan organisasi pemerintah yang harus 

mampu memberikan kinerja dan standarisasi pelayanan yang tinggi di 

bidang pertanian dan kehutanan. Kinerja pelayanan dapat dilakukan 

dengan dibentuknya pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi sesuai 

dengan perkembangan organisasi dinas. dari uraian tersebut diatas 

terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi yaitu: 

a. Pelatihan yang diberikan selama ini kepada pegawai tidak pernah 

dievaluasi pengaruhnya terhadap kinerja pegawai. Sehingga dapat 

memberikan peningkatan pengetahuan dan kompetensi pegawai 

dalam menunjang pekerjaannya sehari-hari; 

b. Masalah kompetensi jabatan pada setiap instansi pemerintah belumlah 

tepat pada sasarannya, khususnya jabatan struktural pada Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Prop. Kep. Babel. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut, peneliti dapat 

merumuskan beberapa masalah, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana program pelatihan yang ada pada Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Prop. Kep. Babel; 

b. Bagaimana tingkat kompetensi pegawai pada Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Prop. Kep. Babel; : 

c. Bagaimana hubungan pelatihan dengan peningkatan kompetensi 

pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Prop. Kep. Babel. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa ha1 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis program pelatihan yang ada pada Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Prop. Kep. Babel; 

b. Menganalisis tingkat kompetensi pegawai pada Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Prop. Kep. Babel; 

c. Menganalisis hubungan pelatihan dengan peningkatan kompetensi 

pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Prop. Kep. Babel. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan 

sebagai berikut: 

a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan di 

lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan Prop. Kep. Babel dalam 
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upaya peningkatkan kompetensi pegawai melalui perbaikan dan 

peningkatan program pelatihan; 

b. Dapat memberikan masukan atau menjadi bahan perbandingan bagi 

peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis, ataupun penelitian 

yang lebih luas terutama penelitian di bidang SDM; 

c. Bagi peneliti sebagai salah satu wahana untuk dapat menerapkan ilmu 

dan kemampuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam 

menyikapi kondisi dan permasalahan manajemen SDM, baik yang 

dihadapi langsung oleh pegawai Dinas Pertanian dan Kehutanan Prop. 

Kep. Babel maupun bagaimana solusi pemecahannya. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2002 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Prop. Kep. 

Babel merupakan penyempurnaan dari Keputusan Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor : 01 tahun 2001 tanggal 12 Februari 2001 

sebagai dasar hukum pembentukan Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Prop. Kep. Babel. Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai peranan 

yang luas dalam pembangunan pertanian dan kehutanan khususnya 

pada peningkatan kompetensi pegawainya. 

Dengan adanya banyak keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam 

ha1 waktu, biaya dan tenaga serta untuk lebih memfokuskan kajian 

penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas menganalisis 

hubungan pelatihan dengan tingkat kompetensi pegawai Dinas Pertanian 

dan Kehutanan Prop. Kep. Babel. 
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