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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah unsur utama sumber daya manusia 

aparatur negara yang mempunyai peranan penting dalam menentukan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena 

itu tidak dapat dipungkiri bahwa faktor manusia menjadi modal utama yang 

perlu diperhatikan dalam pemerintahan. Keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi 

keberlangsungan hidup dan perkembangan organisasi. Sumber daya manusia 

berguna dalam penguasaan teknologi, penggunaan modal, pengaturan dana, 

dan dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Seberapa canggih 

teknologi yang dimanfaatkan oleh organisasi dalam menjalankan pekerjaan 

sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang 

mengoperasikannya. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber 

daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik 

dalam bekerja. Pegawai diharapkan selalu menambah pengetahuan, 

keterampilan dan sikap agar lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman serta 

dapat meningkatkan kinerjanya di dalam organisasi. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara harus 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di 

pasal 11 disebutkan bahwa salah satu tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan 

publik yang profesional dan berkualitas. Ciri-ciri profesional adalah memiliki 

wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi 

di bidangnya, memiliki jiwa berkompetisi/bersaing secara jujur dan sportif, 

serta menjunjung tinggi etika profesi. 
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Kompetensi dan etika profesi adalah prasyarat dasar dari profesionalisme 

yang harus ditetapkan sebagai landasan dasar dalam rangka pembangunan 

profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu untuk 

membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional perlu ditetapkan 

standar kompetensi jabatan dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 

seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, 

efektif, dan efisien. Standar kompetensi adalah persyaratan kompetensi 

minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam 

pelaksanaan tugas organisasi. Kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 

kewajiban, tanggung jawab, tingkah laku, dan perbuatan sesuai dengan nilai-

nilai hakiki profesinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dan 

berkembang di masyarakat serta pandangan hidup Bangsa dan Negara 

Indonesia. 

Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberbagai instansi saat ini masih 

cukup memprihatinkan. Kompetesi pegawai yang tidak memenuhi standar 

kompetensi menjadi penyebab kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

buruk dan kurang maksimal dalam melakukan pelayanan publik.   

 

Gambar 1.1 Indeks Efektivitas Pemerintahan di Asia Tenggara  
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(World Bank, 2016)  

Berdasarkan data dari world bank terlihat nilai rata-rata indeks efektivitas 

pemerintah (Government Effectiveness) Negara Indonesia masih lebih rendah 

dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Thailand, Malaysia dan 

Singapura. Indeks efektivitas pemerintah adalah salah satu ukuran dari 

kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Perolehan nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintah Indonesia adalah 0,01 

sedangkan Thailand memiliki nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintah 

sebesar 0,34, Malaysia memiliki nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintah 

sebesar 0,88 dan Singapura memiliki nilai rata-rata indeks efektivitas 

pemerintah sebesar 2,21.  

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Asman Abnur mengatakan bahwa 64 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

memiliki kompetensi yang rendah (Putra, 2016). Ketua Komisi Aparatur Sipil 

Negara (KASN) Sofiandi Effendi Menyatakan "Lebih dari sepertiga pegawai 

negeri sipil (PNS) low competence dan harus digaji" (Sabandar, 2017). 

Pengembangan potensi dan kemampuan sangat diperlukan bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS)  di Indonesia. Pernyataan Mantan Presiden RI Susilo 

Bambang Yudhoyono dikutip dalam situs http://bphn.go.id bahwa “Dalam 

rangka membangun good governance dan birokrasi yang mempuyai 

kapabilitas, kita persyaratkan integritas dan kapabilitas pegawai karena 

mereka penggerak administrasi dan birokrasi.” Capacity Building disini 

diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan eksistensi kinerja pegawai 

negeri. 

Kinerja menurut Mangkunegara (2005) ialah hasil kerja baik secara 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melakukan 

tugas dan tanggung jawab serta apa yang dilakukan pegawai sehingga 

mempengaruhi seberapa banyak kontribusi mereka kepada instansi atau 

organisasi termasuk kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam meningkatkan 

kinerja pegawai sebuah organisasi memerlukan adanya pengembangan 
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sumber daya manusia yang tepat dengan lingkungan kerja yang mendukung. 

Faktor-faktor yang digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai 

diantaranya kemampuan individual (pengetahuan, keterampilan dan sikap), 

usaha yang dilakukan, dan dukungan secara organisasi. Kinerja pegawai 

merupakan hasil olah pikir dan tenaga dari seorang pegawai terhadap 

pekerjaan yang dilakukan dapat berwujud, dilihat, dihitung jumlahnya. Tetapi 

dalam banyak hal hasil olah pikir dan tenaga tidak dapat dihitung dan dilihat 

misalnya seperti ide-ide dan inovasi dari pegawai dalam rangka 

meningkatkan kemajuan instansi pemerintahan. Peningkatan kualitas pegawai 

tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan 

pelatihan merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) secara menyeluruh. Dalam Undang-undang Nomor 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 dijelaskan Setiap 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk 

mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, 

kursus, dan penataran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 203 dan Pasal 210 

dijelaskan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki hak dan 

kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan 

kompetensi dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan. 

Pelatihan merupakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam 

meningkatkan kinerja pegawai. Pendidikan dan pelatihan berupaya 

mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian pegawai. Oleh 

karena itu setiap organisasi yang ingin berkembang harus benar-benar 

memperhatikan pendidikan dan pelatihan pegawai sehingga dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai. 

Fauzi (2011, hlm.7) mengemukakan bahwasanya “pelatihan atau training 

memiliki makna sebagai kegiatan untuk mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan kepada seseorang dalam upaya meningkatkan kapasitas dirinya 
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di tempat kerja atau tempatnya beraktivitas”. Pendapat Fauzi tersebut 

diperkuat dengan fakta bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan sumber 

daya manusia di lingkungan pemerintahan, terutama untuk pegawai adalah 

melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan.  

Program pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di lingkungan 

pemerintahan sangat diperlukan karena akan berpengaruh pada kinerja 

pegawai di tempatnya bekerja. Namun, dalam perencanaan kegiatan diklat 

tersebut, kita tak bisa memaksakan pelatihan yang bersifat konvensional yang 

lebih cenderung menggunakan pola top-down. Pelatihan konvensional ini 

sebaiknya diubah menjadi pelatihan yang lebih partisipatif dan didasarkan 

dengan kebutuhan (need) yang dirasakan kurang oleh para pekerja (dalam hal 

ini, pegawai) yang tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dirinya 

sehingga memberikan dampak baik setelah mengikuti pelatihan tersebut. 

Intinya, dalam pelatihan tersebut harus memungkinkan peserta dihargai 

kebutuhannya agar dapat meningkatkan pengembangan dirinya secara 

optimal sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas kerja, 

produktivitas dan rasa percaya diri yang pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap pengembangan lembaga tempat yang bersangkutan bekerja atau 

beraktifitas.  

Banyak diklat yang diselenggarakan oleh suatu organisasi belum 

memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya. Fisher (dalam wulandari, 2005, 

hlm.75) mengungkapkan tentang program pelatihan yang gagal memberikan 

kontribusi terhadap tujuan organisasi: 

“Sering manajer kecewa terhadap hasil pelatihan karena investasi yang 

telah banyak dikeluarkan untuk program pelatihan tidak memberi 

kemajuan ataupun perubahan bagi organisasi. Tidak semua hasil 

penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Investasi yang dikeluarkan untuk program pelatihan akan sia-sia jika 

pelatihan gagal menghasilkan kontribusi terhadap tujuan organisasi”.  

 

Analisis kebutuhan pelatihan merupakan langkah awal dari fungsi 

perencanaan dalam manajemen pelatihan untuk menentukan kebutuhan 
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pelatihan yang dirasakan perlu dan mendesak oleh suatu lembaga/instansi. 

Analisis kebutuhan pelatihan dilakukan untuk melacak informasi tentang 

harapan dan kenyataan, yakni kemampuan yang harus dimiliki dengan 

kemampuan yang telah dimiliki. Apabila proses penentuan kebutuhan 

pelatihan dilakukan dengan cermat dan detail, maka program pelatihan akan 

berjalan dengan baik dan tujuan pelatihan dapat tercapai seperti yang 

diharapkan.  Kaufman (1972, hlm.28) mengungkapkan tentang analisis 

kebutuhan sebagai berikut: “A need assessment is a discrepancy analysis. The 

identification of needs is a discrepancy analysis that identifies the two polar 

positions of  : What are we now? Where are we to be?”. 

Popu (dalam Fitrihana, 2004, hlm.3) menjelaskan tentang pentingnya 

analisis kebutuhan pelatihan :  

“Tanpa analisis kebutuhan yang sungguh-sungguh maka dapat dipastikan 

bahwa program pelatihan yang dirancang hanya akan berlangsung sukses 

di ruang kelas atau tempat pelaksanaan pelatihan semata. Artinya 

pelaksanaan pelatihan mungkin berjalan dengan sangat baik, tetapi pada 

saat partisipan (peserta pelatihan) kembali ke tempat kerja masing-masing 

mereka menjadi tidak tahu atau bingung bagaimana menerapkan apa yang 

telah mereka pelajari dari pelatihan. Kondisi seperti ini tidak jarang 

memberikan citra yang negatif bagi pihak penyelenggara pelatihan (HRD 

Internal atau pun HR Consultant, lembaga diklat dari luar perusahaan) 

karena dinilai tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada 

partisipan”. 

 

Wulandari (2005, hlm.77) menguraikan pendapat beberapa ahli tentang 

pentingnya analisis kebutuhan pelatihan : 

1. Penilaian kebutuhan merupakan langkah awal sebelum mengadakan 

program pelatihan dan cara penting untuk mengalokasikan pelatihan 

secara efektif (Schuler, 1993). 

2. Selain sebagai dasar menentukan pelatihan, penilaian kebutuhan juga 

menyediakan ukuran untuk mengantisipasi masalah-masalah yang 

akan datang (Cline, 1993). 

3. Penilaian kebutuhan merupakan “road map” untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan (Doliver, 1993). 

 

Analisis kebutuhan pelatihan direncanakan dan dilaksanakan untuk 

memperoleh sejumlah data atau informasi tentang kondisi dan kebutuhan 
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pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Analisis kebutuhan membantu 

organisasi maupun individu dalam mencari solusi masalah untuk 

meningkatkan kinerja. Oleh karena itu analisis kebutuhan pelatihan yang 

dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan harus melibatkan tiga kegiatan 

analisis yaitu analisis organisasi, analisis kinerja dan analisis individu. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menegaskan tentang kewajiban melakukan 

analisis kebutuhan pelatihan dalam pengembangan kompetensi dalam Pasal 

203 ayat 5 dijelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian wajib 

menetapkan kebutuhan  untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi.  

Analisis kebutuhan pelatihan merupakan langkah awal dan strategis dalam 

penyelenggaraan sebuah program pelatihan, sehingga perlu perhatian khusus 

dalam pengelolaannya. Proses need analysis (analisis kebutuhan) yang akan 

dilakukan kepada para pegawai ini menjadi ujung tombak keberhasilan 

program diklat di dalam suatu instansi pemerintahan. Hal tersebut, akan 

menjadi fokus utama yang akan coba diungkap oleh penulis dalam bagian 

akhir penelitian ini. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka melalui penelitian ini akan 

diungkap “Studi Analisis Kebutuhan Pelatihan Untuk Pengembangan 

Desain Program Diklat Teknis Capacity Building Bagi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah umumnya 

adalah “Bagaimana proses analisis kebutuhan pelatihan untuk pengembangan 

desain program diklat teknis capacity building bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS)?”.  
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C. Pertanyaan Penelitian 

Dengan mengacu latar belakang dan rumusan masalah umum, maka 

secara khusus  penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana langkah-langkah analisis kebutuhan pelatihan pada desain 

program diklat teknis capacity building bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi 

Selatan? 

2) Bagaimana implementasi analisis kebutuhan pelatihan pada desain 

program diklat teknis capacity building bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi 

Selatan? 

3) Bagaimana cara menetapkan pilihan kompetensi pada diklat teknis 

capacity building bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan 

analisis kebutuhan pelatihan? 

4) Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi proses analisis 

kebutuhan pelatihan pada desain program diklat teknis capacity 

building bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah yang telah disampaikan dan 

pertanyaan penelitian yang diajukan, maka tujuan penelitian pada karya 

ilmiah ini terbagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

bagaimana proses analisis kebutuhan pelatihan untuk desain program 

diklat teknis capacity building bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan.  

2. Tujuan Khusus 
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Secara rinci tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk: 

1) Mendeskripsikan langkah-langkah analisis kebutuhan pelatihan 

pada desain program diklat teknis capacity building  bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LPMP) Sulawesi Selatan. 

2) Mendeskripsikan implementasi analisis kebutuhan pelatihan pada 

desain program diklat teknis capacity building  bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LPMP) Sulawesi Selatan. 

3) Mendeskripsikan cara penetapan pilihan kompetensi pada diklat 

teknis capacity building  bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan. 

4) Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menghambat 

implementasi proses analisis kebutuhan pelatihan pada desain 

program diklat teknis capacity building  bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 

Sulawesi Selatan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah dengan melalui studi 

analisis kebutuhan pelatihan ini akan mengungkapkan langkah-langkah, 

implementasi, penetapan kompetensi serta faktor yang menghambat analisis 

kebutuhan pelatihan untuk desain program diklat teknis capacity building 

bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebuah program pelatihan yang efektif 

dimulai dari analisis yang akurat mengenai kebutuhan pelatihan diyakini akan 

mampu meningkatkan kualitas dari penyelenggaran program pelatihan. Oleh 

karena itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan 

masukan untuk instansi pemerintah akan urgensi dari proses analisis 
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kebutuhan pelatihan saat menyusun program diklat agar tujuan yang 

diharapkan bisa tercapai dengan baik. 

Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

penulis pada khususnya dan juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi 

yang berarti bagi pihak-pihak tertentu diantaranya.: 

1) Bagi pengelola pendidikan dan pelatihan, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menghimpun data dan informasi tentang  proses 

analisis kebutuhan pelatihan untuk penetapan kompetensi dalam 

program diklat. 

2) Menjadi pedoman bagi pihak terkait terutama unit pelaksana teknis di 

bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ataupun 

stakeholder dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 

Sulawesi Selatan dalam melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan 

agar tujuan diklat bisa tercapai dengan baik.   

3) Bagi peneliti dan pembaca lainnya, diharapkan setelah menyimak 

penelitian ini dapat membuka ide-ide lainnya untuk melakukan 

pendalaman terhadap proses analisis kebutuhan ataupun terhadap 

proses pendidikan dan pelatihan lainnya yang sama-sama bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas program diklat di Indonesia. 

 

F. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah penting yang berkaitan 

dengan topik dan judul penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah 

yang masih perlu diberikan pengertian istilah secara operasional. Hal ini 

dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memudahkan pemahaman 

terhadap ungkapan-ungkapan yang dimaksud tersebut. Berikut ini akan 

dikemukakan penjelasan istilah dari masing-masing ungkapan/kata tersebut. 

1. Analisis Kebutuhan Pelatihan atau yang biasa dikenal dengan Training 

Needs Assessment dalam penelitian ini adalah suatu proses pengumpulan, 
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analisis data ataupun informasi dalam rangka mengidentifikasi program 

atau hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan dilatihkan agar kompetensi 

peserta pelatihan menjadi meningkat dan berdampak baik bagi instansi 

tempat ia bekerja. 

2. Desain Program Diklat adalah langkah pengembangan program pelatihan 

yang dilakukan setelah proses analisis kebutuhan pelatihan. Langkah ini 

dimulai dari mengidentifikasi tujuan atau kompetensi umum pelatihan 

sampai mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif.  

3. Diklat Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai syarat 

kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) baik diklat teknis bidang umum/administrasi, 

manajemen maupun substantif.   

4. Capacity Building adalah pengembangan kapasitas untuk melakukan 

sebuah perubahan secara keseluruhan dalam kinerja Pegawai Negeri Sipil. 

5. Pegawai Negeri Sipil  adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

 

G. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir atau paradigma penelitian ini adalah proses 

implementasi analisis kebutuhan pelatihan. Paradigma penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 1.2. Kerangka Berpikir 

H. Struktur Organisasi Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan, merupakan gambaran umum terkait rencana 

penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi operasional dan struktur organisasi penulisan.  

Bab II  Kajian Pustaka, berisi tentang kajian pustaka/landasan teoritis yang 

relevan dengan topik pembahasan.  

Bab III  Metode Penelitian, pada bab ini Penulis membahas terkait tahapan-

tahapan penelitian mulai dari awal hingga akhir yang disampaikan 

dalam beberapa sub bagian, yaitu: desain penelitian, lokasi 

penelitian dan partisipan, teknik pengumpulan data, prosedur 

penelitian, serta analisis data. 

Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan dideskripsikan 

hasil penelitian  di lapangan dan juga pembahasannya. 

Bab V  Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi. 

 

Masalah Kinerja 

Analisis Organisasi 

Analisis Jabatan 

Analisis Individu 

Identifikasi 

Kesenjangan dan 

Penyebabnya 

Kebutuhan Pelatihan 

Kebutuhan Non 

Pelatihan 


