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A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi ditandai oleh tiga fenomena penting dalam

perkernbangan dmlia, yaitu pertumbuhan perekonomian yang tanpa

batas, pembahan palitik yang radikal dan inovasi teknologi yang

tinggi (Naisbitt dan Abmdene, 1990). Bagi OIganisasi pemerintal1an,

baik Lembaga Departernen Pernerintal1 mauplUl Lembaga Non-

Departemen Pemerintall, kondisi di era gIobaJisasi tersebut perlu

diantisipasi dengan me1ak'Ukan pembenahan di berbagai aspek

akhvitasnya agar jaJam1ya pemerintahan dan pembanglU1cm

nasional dapat mencapai tujuannya. Salah satu bentuk anhsipasi

tersebut diantaranya adalall dengan me1akukan pengembangan

slU11ber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh organisasi

pemerintahan. Pengernbangan SDM ini berlujllan agar organisasi

pernerintal1an tersebut mampu bekerja secara efektii dan efisien serta

memiliki integritas yang linggi. Kualitas SDM pemerintall yang

efekhf dan efisien serta berintegritas tersebul dillarapkan dapClt

mampll bersaing baik dih.l1gkat lokaJ, regional mauplUl

inte:rnasional.
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Bangsa Indonesia saat ini sedang melakukan proses

pembangunan, yaitu bangkit dan menempllh perjalamm dari kondisi

keludupan £eodalis-agraris ke arall keludllpan industrialis-

demokrahs. Peruballan kondisi ini dikenal dengan sebutan

transformasi sosiaI. Transformasi sosial yang terjadi dengan

menguahlya sektor industri dibandingkan dengan sektor pertatuan

dalam mendorong laju pembatlgunan term;ata menimbulkan

persoalatl tersendiri.

Berbagai pemmsaIallatl yatlg diakibatkan oleh era globalisasi

dan trattlormasi sosial tersebut hams ,ditatlgani secara rasional dan

bijaksana seiring dengan upaya mencapai kemajllan datl perbaikan

keltidupatl batlgsa. Dalam GBHN talum 1993 disebutkatl bahwa

kemajuatl datl perbaikatl keludupan batlgsa tersebnt mempakan

sasaran lID1Ulll PJP ll, yaitu dengan terciptanya 1:11alitas manllsia dan

kualitas masyarakat Indonesia yang majn dan mandiri.

Berdasarkatl £enomena dan pennasalahan di atas, maka Badan

Umsan Logistik (BULOG) sebagai Lembaga Pemerintall Non

Departemen (LPND) berada dibawah dan bertangglUlg jawab

langslUlg kepada Presiden. Konsentrasi tugas yang diemban
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BULOG dalam membantu Presiden adalah mengendalikan harga

dan mengelola persediaan beras, g1.l1a, gandum, terigl.l, kedelai,

palmn dan balum pangan lallmya, baik secara langstmg maupun

tidak langsung dalam rangka menjaga kestabilan harga dan nmtu

bahan pangan dan pakan bagi produsen dan kOl1StU1len serta

memenuhi kebnhthan pangan berdasarkan kebijaksanan unl1U1l

Pemerintall. Olell kan~na iht unhtk lebill meningkatkan peran

BULOG, maka kebl.ltuhan akan SDM di ling1.•.mgan BULOe

meIupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditawar lagi.

Dengan adanya KEPPRFS nomor 50 tahun 1995, telall terjadi

perubahan penyesuaian pada strukhlr organisasi dan tata kerja di

lingbmgan BULOe. Peruballan stmkhu organisasi dan tata kerja

BULOG tersebut diikuti dengan perubahan stahls kepegawaian, dari

status pegawai BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui

KEPPRES NomoI 51 tahun 1995. Dengan adanya perl.lbidlall

strukt-l.lr dan oIganisasi serta perubahan status kepegawaiannya

teIsebut, BULOe dihadapkan pada beberapa masalah mengenai

sllmber daya manllsianya, antara lain (1) Perllbahan strukhtr dan

organisasi BULOe menyebabkan banyaknya mutasi-ml.ltasi pejabat
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yang belunl clibekali dengan kompetensi bam yang dibutllhkan pada

jabatan baru yang didudukinya; (2) Pengalihan status pegawai

BULOG menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penllh, banyak

kompetensi yang dipersyaratkan oleh status tersebut ya.ng hams

dik..lasai; dan (3) sebagai konse1.Llensi dari kebijaksanaan "zero i1l

take" yaitu tidak adanya penerimaan pegawai bam dilingktmgan

BULOG, maka banyak pejabat BULOe yang memasllki masa

pensiun selungga jabatan tersebut bellml terisi oleh pejabat yang

sesuai dengan kompetensinya dan pengisiffil personil melallli

pengadaan pegawai banI.

Dengan demikian, permasalahffil yang dihaclapi BULOe

dala:m menyongsong PJP II dan era yang tanpa batas wilavah

terdapat dua dunerlSi, yaitu secara ultemal maupun secara ekstemal.

Seem'a eksternal, BULOG ditlUlhlt untuk mengantisipasi

permasalahan lingkLll1gan uldllstri (regional, nasional mallpLln

ultemasional). Sedangkan secara ulte.rnal, BULOe d:illadapkan pada

proses penyesllaian dengan dikelllarkaIU1ya KEPPRfS yang

menyangkut pembahan stntktur orgcuusasi dan tata kerja BULOG.

Olell karenanya agar BULOG dapat memiliki kinerja yang linggi,
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maka dihmtut tUlhlk membenahi berbagai aspek yang terdapat di

dalanl organisasinya, diantaranya adalah aspek sllmber daya

manl.lsia.

BULOG, seperti halnya lembaga pemerintah lainnya, memiliki

unit organisasi pendidikan dan latihan (Diklat) yang memiliki

kompetensi dalanl upaya meningkatkan kualitas SDM di jajaran

organisasi BULOG. Sebagai bagian dari organisasi BULOG, lembaga

Diklat juga men1iliki htjuan dan sasaran. Tlljllan ienlbaga Diklat ini

adalah :

1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan PNS kepada Pancasila,

UUD -15, Negara dan Pemerintah Repllblik indonesia,

2. Menananl.kan kesanlaan pola pikir yang dinamis dan bernalar

agar menliliki wawasan yang komprehensiJ Llnhtk melaksanakan

hlgas llnlllm penlerintahan dan pembang1.U1an,

3. Menlantapkan semangat pengabdian yang berorienlasi pada

pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi

lllaSya raka t- ,

-1. MeJ.1i.ngkatkan pengetalman, keahlian dan atau ketranlpilan serta

pembenlllkan kepribadian PNS.
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AdaplUl sasaran dari diklat adalah tersedianya PNS yang

memiliki kLlalitas tertenhl guna memenuhi salah satu persyaratan

unhrk diangkat dalam jabatan tertenhl. Oari hljuan dan sasaran

diklat ini, dapat dinyatakan balnva peningkatan kualitas SOM di

lingkl.mgan BULOe salah sahmya merupakan tanggl.mg jawab dari

lembaga Oiklat yang dimiliki BULOG.

Berdasarkan pada fenomena-fenomena yang terdapat pada

latar belakang d:i atas, maka terdapat beberapa masalall yang

terind:ikasi di lingb.lmgan BULOe, yaihl :

1. TImhltan pelayanan dari masyarakat semakin tinggi, baik

kualitas mauplUl jenis ragam pelayanannya. Oi lain pihak

tlUlhltan operasional BULOe yang semakin eiisien dalam

pengglUlaan dana pemerintah sehingga pengembaliatmya dapat

dilakukatl dellgan tepat jl.unlah dan waklu. Hal ini membawa

konsekuensi tlmhltan kelia yang lebih efektif sehingga dapat

menunjang pencapaiatl efisiensi seperti yang diharapkan

tersebut.

2. Pengembatlgatl SDM melalui pola katier yang ada saal ini masill

bellffil tertala secara baik, sehingga belum jelas pola karier dari
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masing-masing pegawai. Hal ini dikarenakan beltun

sempurnanya data dan inlolUtasi jalur karier. Selain itl!

inlormasi mengenai persyaratan jabatan, sebagai penjabaran dari

hasil lU'aian jabatan, masilt belum mampu menggambarkan

persyaratan jabatan yang baku, sehingga sulit lUltuk

meningkatkan kinerja pegawai sesuai jabatarutya.

3. Program pengembangan kualitas smnber daya manusia melalui

Diklat bellUll seimbang antara persyaratan pekerjaan dari jabatan

yang diembcUl oleh seseorang pegawai dengan kompetensi

pegawai yang bersangkutan. Progrant diklat juga belmn

meilgacu kepada progrant pengembangan karier, dan master plan

pusal pendidikan dan latiltan belum mengacu kepada master plan

manajemen sumber daya manusia di BULOe.

B. PERillvfUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat

dinUlluskan beberapa pelutasalahan, sebagai berihl.lt :

1. Apakah program pendidikan dan pelatihan yang ada telah sesuai

dengan kebutuhan ?
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2. Apakah SDM hasil keluaran Diklat BULoe telah mampu

melaksanakan tllgas dan hmgsinya, sehingga dapat

meningkatkan kinerja BULOe ?

3. Apakah hasu keluaran Diklat BULOe dapat memmjang

perencanaan karir pegawai ?

4. Apa implikasi pennasalahan diatas terhadap llpaya atall strategi

pengembangan kualitas sumber daya manusia yang seharusnya

diterapkan Olell BULOe melalui program-program Diklatnya,

agar terdapat kesesuaian antara persyaratan jabatan dan

kompetensi pegawai yang menjabat serta mmnpu mencermi.nkml

slandar kualitas SDM BULOe.

C. TUTUAN PENELITIAN

Berdasarkan pennasalahan ymlg telah c1inmmskml tersebut,

maka penelitian ini memiliki tujllan, seperti yang diungkapkan

berikut ini.

1. Mengkaji program pendidikan dan pelClti.llatl ymlg dilClksanClkcll1

oleh PusdiklClt BULOe ycmg selama ini diJaksanClkan lelClh sesllCii

dengan keblltllhan.
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