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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Penyelenggaraan pemerintahan dengan otonomi daerah, pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk 

Good Local Governance. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama untuk 

mewujudkan hal tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) aparatur yang 

memiliki peran dan fungsi sebagai motor penggerak penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

 Salah satu indikator kesiapan Pemerintah Daerah dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat adalah terbinanya kualitas SDM aparatur yang profesional dan 

andal. Hal ini sangat penting, mengingat SDM aparatur pemerintah daerah saat 

ini ditengarai masih memiliki kualitas yang jauh dari kondisi ideal yang ingin 

diwujudkan (Grand Design, X4). Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

kebijaksanaan pengembangan SDM aparatur harus diproyeksikan pada 

kemampuan dan atau pengetahuan umum (general knowledge), teknis spesifik 

(technical knowledge), pengorganisasi tugas/pekerjaan (job organizing), 

wawasan administrasi (administrative concept), serta kemauan untuk selalu 

melakukan pengenalan diri (self knowledge). Aparatur yang memiliki perilaku 

(attitude) dan atau ketertarikan (interest) dalam hal-hal: sikap percaya diri (self 

confidence), berorientasi pada tindakan (action oriented), dorongan untuk 

selalu meningkatkan kualitas diri, serta sikap tanggung jawab (responsibility) 

sangat dibutuhkan dalam memodernisasi lembaga publik (pemerintah) ini. 
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 Prioritas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat memang sangat kompleks untuk dikembangkan, tetapi satu 

hal yang harus sudah menjadi suatu kebutuhan yang mutlak (conditio sine qua 

non) adalah pengembangan sumber daya apartur birokrasi sebagai unsur 

pertama dan paling atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel 

dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas tidak 

dapat dilepaskan dari peran  kepemimpinan birokrasi. Birokrasi pemerintah 

menuntut hadirnya pemimpin-pemimpin yang visioner, berfikir dan bertindak 

strategis dengan integritas moral yang tinggi. Birokrasi pemerintah harus 

dijalankan dengan semangat profesionalisme yang tinggi, yaitu oleh orang-

orang yang memiliki kehandalan dalam pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), serta sikap (attitude) yang terpuji.  

 Kompetensi birokrasi merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan 

kinerja instansi (birokrasi) pemerintah. Tidak ada pilihan selain 

memberlakukan mekanisme rekruitmen yang baik, serta penegakan prinsip 

merit system dalam penempatan pegawai. Karena itu diperlukan upaya-upaya 

telaahan jabatan yang baik, yang segera diikuti dengan langkah-langkah 

strategis dalam pembinaan dan pengembangan pegawai untuk memenuhi 

berbagai jenis kompetensi yang diperlukan. 

 Alam Tauhid Syukur (2012) mengatakan : 

......bahwa kunci sukses good local governance pada akhirnya 

akan berpulang kepada tingkat kompetensi sumber daya aparatur 

birokrasi pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah saat 

sekarang ini harus memiliki cukup sumber daya aparatur yang 

profesional dan handal, yang mampu menghadapi keseluruhan 

komplelsitastuntutan dan kebutuhan masyarakat (spirit zaman) sekarang 
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dan masa yang akan datang. Sumber daya aparatur birokrasi harus 

melakukan transformasi kompetensi bukan saja transformasi pribadi 

tetapi lebih dari itu, sumber daya aparatur harus mampu mengetahui 

kebiasaan pikiran, keyakinan, reaksi emosional, dan perilaku yang 

dapat bertindak sesuai dengan banyak situasi baru dan tak terduga. 

 

Konsep tentang investasi sumber daya manusia (Human Invesment) 

yang dapat menunjang pertumbuhan organisasi telah semakin mendapat 

pengakuan. Manusia diposisikan sebagai suatu bentuk kapital (Human Capital)  

sebagaimana bentuk- bantuk kapital lainnya (seperti teknologi, mesin, tanah, 

uang dsb) yang sangat menentukan terhadap pertumbuhan produktivitas 

organisasi. Human Capital ini dapat diaplikasikan atau dikembangkan melalui 

berbagai bentuk investasi sumber daya manusia diantaranya melalui dalam 

bidang pendidikan. 

Investasi dalam bidang pendidikan dapat dikatakan sebagai katalisator  

utama pengembangan SDM, dengan anggapan bahwa semakin terdidik 

seseorang, semakin tinggi pula tingkat kesadarannya  terhadap partisipasinya 

dalam organisasi / kegiatan lainnya (Tjutju dan Suwatno, 2009:17). 

Menurut Tjutju dan Suwatno (2009:18), bahwa investasi pendidikan 

memiliki keunggulan kompetitif  jika dibandingkan dengan investasi di sektor 

lain, yaitu meliputi: 

Pertama, pendidikan dapat dipandang sebagai sarana investasi, akan 

memberikan implikasi secara ekonomi. Melalui upaya pendidikan akan 

melahirkan tenaga kerja terdidik yang dapat memberikan kontribusi langsung 

terhadap pertumbuhan pendapatan organisasi melalui peningkatan 

keterampilan dan kemampuan produksi  dari tenaga kerja. 
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Kedua, pendidikan akan melahirkan lapisan elite sosial di dalam 

organisasi yang bisa menjadi motor penggerak dan pelopor kearah kemajuan 

organisasi. Anggota organisasi yang berpendidikan pasti akan lebih mampu 

menguasai ilmu pengetahuan, berwawasan, dan mempunyai visi yang 

menjangkau ke masa depan untuk mewujudkan organisasi yang maju. 

Pendidikan merupakan sarana bagi proses mobilisasi organisasi untuk 

membentuk sebuah kelas menengah terpelajar yang kritis, well informed dan 

siap memasuki kehidupan organisasi modern. Ini akan memperkuat basis 

struktur organisasi, dan sekaligus menjadi faktor yang sangat penting dalam 

organisasi; 

Ketiga, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

derajat kesejahteraan anggota organisasi. Anggota organisasi yang memiliki 

tingkat pendidikan relatif tinggi derajat kesejahteraannyapun menjadi 

meningkat.Dengan bekal pendidikan yang baik, maka kemungkinan untuk 

mendapatkan akses pekerjaan menurut bidanmg keahliannya akan semakin 

lebar; 

Keempat, pendidikan merupakan wahana untuk membangun dan 

meningkatkan martabat organisasi. Pendidikan yang baik jelas akan 

menciptakan manusia yang cerdas, anggota organisasi yang berkualitas, dan 

organisasi yang unggul dengan berbagai keahlian. Semua ini akan 

menghantarkan organisasi ke dalam kehidupan  yang bermartabat yang 

bercirikan antara lain : maju, makmur, sejahtera yang melahirkan kualitas 

tertentu. 
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Dengan demikian manusia yang berkualitas baik secara kognitif, afektif, 

psikomotor, emosi dan spirit insaniah adalah modal utama ketika peradaban 

makin modern. Terdapat bukti-bukti bahwa suatu organisasi yang didukung 

sumber daya manusia yang berkualitas mampu menjadi raja-raja organisasi 

pada tataran internasional. Diantaranya ialah perusahaan Amerika Serikat, 

Jepang dan Korea Selatan. 

Pada umumnya semua organisasi menghendaki sumber daya manusia atau 

sumber daya insani  yang bermutu, sumber daya manusia yang mampu 

mengkreasi usaha –usaha organisasi dari yang tidak ada menjadi ada, atau dari 

kehidupan organisasi yang biasa-biasa menjadi organisasi yang mampu 

melakukan sesuatu yang lebih bagi kemajuan organisasi, termasuk organisasi 

pemerintahan. Disinilah esensi kesejatian penanaman modal dalam bentu SDM 

(human capital Investment) dan hal itu selayaknya menjadi obsesi semua 

organisasi. Konsep Modal dalam bentuk SDM yang dimaksudkan disini adalah 

yang memiliki kemampuan profesional dan keterampilan teknikal tertentu. 

Dimana kehadiran tenaga profesional pada semua lini pekerjaan akan 

melahirkan banyak keuntungan. David H. Meister (1988) mengemukakan  

bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari kehadiran tenaga profesional, yaitu 

staf termotivasi untuk bekerja secara produktif, staf lebih trampil dan 

terbimbing dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berkurangnya 

pemborosan waktu, kemampuan lebih besar untuk mendelegasikan tugas 

pokok dan fungsi karena staf akan lebih terbimbing, adanya waktu untuk 

mengarahkan fokus pada kegiatan-kegiatan dengan nilai tambah tinggi, serta 
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klien-klien akan memperhatikan pelayanan yang lebih baik, kerja tim lebih 

besar dan motivasi yang lebih besar. 

Tuntutan profesional di atas jiwanya dapat ditranfer ke dalam pendidikan. 

Secara sederhana pendidikan dapat dipandang dari dua sisi yaitu sebagai proses 

pendewasaan anggota organisasi dan sebagai proses penyiapan mereka untuk 

lebih produktif. Pendidikan disini dipandang sebagai proses penanaman modal 

dalam bentuk “human capital“, dimana aset yang digunakan dan 

diberdayakannya adalah brain power, sehingga merupakan modal intelektual. 

Pendidikan dipandang sebagai proses penanaman modal karena kehadirannya 

merupakan proses mempersiapkan manusia untuk terjun lebih produktif. 

Tujuan organisasi atau perusahaan akan tercapai dengan baik jika para 

karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, oleh karena 

itu  usaha pengembangan sumber daya manusia oleh organisasi atau 

perusahaan amat diperlukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memperbaiki 

efektivitas  dan produktivitas kerja dalam melaksanakan dan mencapai sasaran 

yang talah ditetapkan. 

Di lingkungan Pemerintah Daerah, peranan pegawai (aparatur), baik secara 

individu maupun kelompok, adalah sangat penting dan menentukan. Pegawai 

sebagai asset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang 

sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi lembaga pemerintahan. 

Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh 

manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Dalam setiap 

aktivitasnya haruslah tepat waktu dan dapat diterima sesuai rencana kerja yang 
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ditetapkan atau dengan kata lain mempunyai efektivitas dan kinerja yang 

tinggi. Tanpa kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur sulit bagi suatu 

organisasi dalam proses pencapaian tujuannya. Sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Steers (1985:205) bahwa tanpa kinerja yang baik di semua tingkat 

organisasi, pencapaian tujuan dan keberhasilan organisasi menjadi sesuatu 

yang sangat sulit dan bahkan mustahil. 

Agar aparatur pemerintah daerah mampu menunjukkan kinerja optimal se-

kaligus menepis kesan negatif tentang aparatur pemerintah selama ini, maka 

ke-mampuan aparatur perlu senantiasa ditingkatkan terutama dalam 

menyeleng-garakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun 

prasyarat untuk menciptakan sumber daya aparatur yang ideal, menurut Idrus 

(1998) adalah aparatur yang berpengetahuan tinggi, profesional, visi jauh ke 

depan, berwawasan luas, bertanggung jawab, bersih dan berwibawa, berdisiplin 

tinggi, berdedikasi tinggi, kreatif dan inovatif serta mempunyai jiwa 

kewirausahaan. 

 Kepemerintahan (tata kelola) yang baik atau disebut good governance  

merupakan salah satu paradigma yang mengemuka dalam pengelolaan 

manajemen pemerintahan  di era otonomi daerah dewasa ini. Sebagai 

konsekuensinya banyak tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk 

melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Hal ini padanan 

dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat sebagai akibat 

pengaruh globalisasi, teknologi dan informasi. Tuntutan masyarakat wajar dan 

harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan 

yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. 



 

Deti Mulyati, 2012 
Manajemen Pengembangan Sumber Daya Aparatur Eselon Iii Dalam Rangka Peningkatan 
Kinerja Individu 
Universitas Pendidikan Indonesia  | repository.upi.edu 

8 

 Perubahan yang terjadi harus mengarah pada terwujudnya aparatur yang 

profesional. Kata kunci “profesional “ merupakan “critical success factor. 

Hal ini mengandung makna bahwa SDM membawa konsekuensi dalam 

proses perubahan manajemen pemerintahan pada saat ini dan di masa yang 

akan datang. Demikian halnya pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 

dalam penyelenggaraan pemerintahan masih dirasakan adanya berbagai 

keterbatasan baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk mensikapi kondisi 

semacam ini diperlukan suatu upaya atau model yang tepat dan dilaksanakan 

secara konsisten, bertahap dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang 

dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur dilakukan 

melalui upaya pengembangan baik berupa pendidikan formal maupun diklat 

jabatan atau diklat substansi dengan berbagai jenis dan jenjang sesuai 

kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik. 

 Masalah yang kemudian timbul adalah seberapa jauh kesiapan SDM yang 

ada dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta tuntutan masyarakat sehingga dapat memberikan kepuasan 

kepada masyarakat  dengan memanfaatkan segala kecanggihan peralatan yang 

ada. 

 Kondisi eksisting pegawai negeri sipil  (PNS) pada umumnya dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: belum profesional dalam melayani dan 

menangani permasalahan, terkadang sering menimbulkan masalah baru, 

cenderung lamban, kaku, kegemukan sehingga produktivitas rendah, 

cenderung bekerja tidak berstandar pada kepuasan publik, masih overlaping  
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dalam tugas dan fungsi karena struktur yang kurang jelas, prosedur kerja 

masih berbelit-belit, seleksi kepemimpinan birokrasi masih  sarat korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) belum mengutamakan aspek kompetensi; masih 

akrab dan biasa dengan penyalahgunaan wewenang. 

 Permasalahan seputar pengembangan aparatur berdasarkan pengamatan 

adalah pada proses perencanaan pengembangan yang seringkali tidak 

didasarkan pada analisis kebutuhan yang akurat atau salah mendiagnosa, 

penyelenggara /lembaga yang melaksanakan program pengembangan aparatur 

yang belum memenuhi standar mutu yang telah ditentukan  dan  Diklat yang 

dilaksanakan masih berorientasi pada kegiatan proyek  belum sepenuhnya 

merupakan kebutuhan yang esensi terhadap permasalahan yang dihadapi, 

serta masalah lain yaitu tidak atau kurang mengenanya evaluasi  yang 

dilakukan terhadap pelaksanaan pengembangan tersebut bahkan untuk 

pengembangan berupa diklat penjenjangan untuk eselon III hasil dari diklat 

tersebut tidak pernah dievaluasi. Disamping itu seringkali pengembangan 

tidak dilakukan secara by disain, sehingga pengembangan yang dilakukan 

oleh masing-masing individu aparatur tidak sesuai dengan tuntutan tugasnya  

dan kesadaran dari PNS untuk mengembangkan diri masih rendah sebagai 

akaibat tidak jelasnya pola atau jenjang karier di lingkungan Provinsi Jawa 

Barat.    

  Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan instansi yang menangani  

berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat, dituntut untuk memiliki kemampuan teknis 

administratif maupun teknis manajerial. Di dalam melaksanakan otonomi, 
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mengatur dan mengurus urusan yang menjadi tanggung jawab daerahnya 

harus didukung oleh sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Melihat Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah sesuai 

dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti yang tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat (Visi tersebut 

berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2008-2013), Melalui komitmen perwujudan visi Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013, kondisi, permasalahan dan tantangan 

serta peluang pada bidang pendidikan di Jawa Barat, dengan demikian Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki visi sebagai berikut: Akselerasi 

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Cerdas dan Berakhlak 

Mulia Serta Menguasai Ilmu Pengetahuan, Berdaya Saing Menuju 

Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera. 

(RPJMD, 2008-2013).  

Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditentukanlah misi dengan 

pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal eksistensi serta peranan Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka,  

untuk mewujudkan Visi sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pendidikan 

Provinsi Jawa Barat menetapkan misi, yaitu: “Optimalisasi kapasitas 

sumberdaya kelembagaan dinas pendidikan dalam upaya mewujudkan 



 

Deti Mulyati, 2012 
Manajemen Pengembangan Sumber Daya Aparatur Eselon Iii Dalam Rangka Peningkatan 
Kinerja Individu 
Universitas Pendidikan Indonesia  | repository.upi.edu 

11 

tatakelola yang prima, akuntabel guna tercapainya good governance bidang 

pendidikan.”  

Guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya 

sumber daya manusia yang handal dan profesional. Hal ini memiliki m 

memiliki arti bahwa dalam menjalankan tugasnya, pegawai harus memiliki 

kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian 

hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan 

misi organisasi. Akan tetapi pada kenyataannya atau kondisi eksisting 

persentase aparatur yang memiliki pengetahuan dan kompetensi tertentu 

berdasarkan dokumen yang peneliti dapatkan dari Dinas Pendidikan hanya 

tercapai target 6o % (dokumen  LAKIP  tahun 2010). Sumber (X5). 

  Salah satu hambatan yang cukup serius yang dihadapi oleh Pemerintahan 

Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta 

pemberian pelayanan kepada masyarakat berdasarkan dokumen (X4) yang 

peneliti dapatkan dari dokumen rencana pengembangan aparatur yang ada di 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah kurang tersedianya 

tenaga manusia dalam hal ini sumber daya manusia yang ahli dan terdidik 

dalam berbagai bidang. Hal ini dapat terlihat dari kebutuhan pejabat 

fungsional pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai dengan Mei Tahun 

2011 adalah 4.490 terdiri dari 3.055 tenaga ahli dan 1.435 tenaga fungsional. 

Sementara jabatan fungsional yang telah diisi sebanyak 3.512 jabatan yang 

terdiri dari 2.589 tenaga ahli dan 923 tenaga terampil. Dengan demikian 

masih kekurangan pegawai yang akan menempati jabatan fungsional 

sebanyak 1.017 pegawai yang terdiri dari pegawai untuk tenaga ahli sebanyak 
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493 pegawai dan 524 tenaga terampil pada 64 jenis jabatan fungsional. Dari 

jumlah ini yang ada di lingkungan dinas Pendidikan adalah 11 orang untuk 

Fungsional pengawas yang masih dibutuhkan. Kurang terampilnya aparatur 

pemerintah daerah dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

sebagaimana dapat dilihat dari kinerja baru mencapai 60 %, dan kondisi 

kapasitas administratif pegawai yang tidak memadai, sehingga banyak usaha-

usaha pembangunan yang gagal (Lakip Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2011). 

Seorang  pakar mengemukakan bahwa Pengembangan sumber daya 

aparatur, sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan aparatur baik 

kemampuan profesionalnya, kemampuan wawasannya, kemampuan 

kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdiannya, agar pada akhirnya 

akan meningkatkan kinerja seorang aparatur (Notoatmojo, 1998:28). 

Hal senada dikemukakan oleh William. B. Castetter (1996:232) bahwa 

proses pengembangan staf berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia 

karena perencanaan sumber daya manusia penting untuk: 

a) Meningkatkan kinerja bagi semua pemangku jabatan yang sedang 

mengemban tugas saat ini;  

b) Mengembangkan kemampuan masing-masing personil yang dipilih untuk 

mengisi lowongan yang ada; 

c) Meningkatkan pengembangan diri semua personil agar dapat meningkatkan 

citranya sebagai individu dan dapat memenuhi  kebutuhan yang diperlukan 

oleh suatu organisasi melalui pekerjaannya. 

d) Memberikan dasar pengembangan generasi penerus di tiap kelompok 

pegawai.  
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Disamping beberapa alasan tersebut di atas tuntutan yang terasa 

kuat untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pada  Dinas  

Pendidikan Provinsi Jawa Barat (dalam Grand Design Pengembangan Sumber 

Daya Aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat) dilihat dari data / 

dokumen dan informasi dari Kepala Sub.Bagian Kepegawaian  di Dinas 

Pendidikan adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Tingkat pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia masih relatif 

rendah, yaitu 45 % pegawainya berada pada strata pendidikan SMA, S1 

25%; S2  26 % dan S3 hanya 0,9%, khusus untuk eselon III masih ada 

pejabat yang kualifikasi pendidikan formalnya S1  (1 orang) dan  S2 (8 

orang );  

2. Suasana kerja yang kurang menyenangkan atau adanya kejenuhan karena 

terlalu lama bekerja pada suatu tempat, hal ini bisa dilihat dari masih  

adanya pejabat yang duduk di posisi eselon IV selama 12 sampai 14 tahun; 

3. Kompetensi SDM  tidak sesuai dengan jabatannya, yaitu masih ada 20 % 

pejabat eselon III yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan 

tuntutan jabatan; 

4. Adanya tuntutan organisasi terhadap perubahan, hal ini terlihat dari sering 

terjadinya kegiatan mutasi dan rotasi (satu tahun terjadi 3 (tiga) kali mutasi 

dan rotasi); 

5. Adanya perkembangan zaman yang sangat pesat terkait dengan 

perkembangan teknologi. 
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Senada dengan hal tersebut diatas, Siagian (2000:21), Handoko (1995:4), 

Martoyo (2000:87) menyatakan ada beberapa masalah atau alasan utama 

mengapa perlu diada-kannya pengembangan sumber daya manusia yaitu: 

1. Adanya pegawai / aparatur baru yang diterima tidak mempunyai 

kemampuan secara penuh untuk melaksanakan tugasnya, 

2. Pengetahuan karyawan / aparatur yang perlu pemuktahiran, 

3. Selalu terjadi perubahan, tidak hanya karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi akan tetapi juga karena pergeseran nilai-nilai 

sosial budaya, 

4. Kemungkinan perpindahan pegawai, 

5. Pegawai / aparatur yang sudah berpengalamanpun perlu belajar dan me-

nyesuaikan dengan organisasi, kebijaksanaan dan prosedur-prosedurnya 

(guna meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya sakarang maupun masa 

datang). 

  Kapabilitas para pelaksana merupakan hal yang sangat  krusial bagi 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengingat semakin pesatnya 

perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila tidak 

ditunjang dengan adanya kapabilitas dari para pelaksana 

kegiatan/program/kebijakan organisasi, dan kapabilitas pegawai tidak tumbuh 

dengan sendirinya melainkan harus melalui suatu proses pengembangan yang 

terencana dan berkesinambungan serta didukung dengan penyediaan sarana 

penunjang, tepat, baik dan memadai. Perubahan yang sangat cepat tersebut 

mustahil akan dapat direspons dengan baik bila tidak ada pengembangan. 

Perencanaan pengembangan aparatur  di Dinas Pendidikan tidak optimal hal 
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ini terlihat dari tidak akuratnya diagnosa yang dilakukan terhadap tuntutan 

yang ada dan terlalu kuatnya kepentingan / politik yang ada didalamnya 

terutama untuk pengembangan aparatur pejabat eselon III. 

Tentang adanya keharusan untuk membuat perencanaan 

pengembangan sumber daya aparatur  yang akurat  peneliti terdukung dengan 

hasil Penelitian  Cut Zahri Harun (2000) tentang Pendidikan dan Pelatihan di 

bidang Sarana Pengembangan Sumber Daya Manusia di PT Pos Indonesia 

(Persero) menyimpulkan bahwa: 

“Kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan 

dan keterampilan yang tinggi metrupakan impian bagi organisasi 

yang berbentuk perusahaan maupun organisasi pemerintahan (non 

perusahaan). Untuk dapat menyediakan sumber daya manusia yang 

diharapkan itu tidak serta merta datang dengan sendirinya tetapi 

memerlukan usaha pengorbanan yang tinggi yang dilakukan suatu 

organisasi. Kaitannya hasil penelitian ini menunjukan bahwa suatu 

organisasi perlu sumber daya manusia yang professional yang harus 

diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan yang dalam penelitian 

ini Pengembangan Sumber Daya Manusia harus dilakukan melalui 

perencanaan yang akurat dan didisain oleh organisasi yang 

bersangkutan”. 

 

 

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian. 

 Upaya pengembangan aparatur pejabat eselon III sangat memerlukan 

perencanaan yang akurat, pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

standar profesionalisme  yang ditentukan serta evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengembangan yang jelas dan terukur.  

 Sejalan dengan masalah ini Engkoswara (1993 : 7) mengemukakan bahwa: 

 Upaya mencapai sasaran pembangunan kualitas sumber daya manusia 

memerlukan suatu pemikiran tentang kemungkinan pelaksanaan. Operational 
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peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari sudut kebudayaan; 

pekerjaan dan pendidikan. 

 Kita sering dihadapkan pada fakta bahwa pengembangan dalam bentuk 

pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan tetapi aparatur masih belum ada 

peningkatan kualitas. Hal ini diduga penyebabnya antara lain  dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari program pengembangan tersebut, 

disamping karena hal lain yaitu diklat yang diikuti tidak sesuai dengan 

kebutuhan atau tuntutan jabatan, lembaga yang menyelenggarakan diklat tidak 

profesional atau tidak bermutu sesuai dengan standar yang ditentukan.  

 Semua perubahan dalam kebutuhan terhadap pengembangan perlu 

diwaspadai karena setiap perubahan akan membawa dampak pada berbagai 

aspek yang ada seperti pada Sumber Daya Manusia, keuangan / dana 

.Sebaliknya, jika tidak mengikuti perubahan sesuai dengan permintaan dan 

kebutuhan, maka lembaga tersebut akan tertinggal dibandingkan dengan 

lembaga lainnya. 

 Sehubungan dengan masalah itu, Supriadi (1996 :54 ) menyatakan sebagai 

berikut:” Agar pendidikan dapat memainkan perannya, ia mesti terkait dengan 

dunia kerja, atau dengan tuntutan dunia kerja. Hanya dengan cara ini 

pendidikan akan mempunyai kontribusi terhadap ekonomi”. 

 Dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa SDM sebagai tenaga kerja sangat 

diperlukan keterampilannya dalam melaksanakan tugas untuk peningkatan 

kualitas organisasi dalam menunjang pertumbuhan ekonominya.  

 Berkaitan dengan masalah ini (Supriadi : 1996:58) mengemukakan bahwa: 

 Ada kesenjangan antara keterampilan yang dibekalkan oleh pendidikan 

konvensional  dengan  apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Untuk itu 
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lembaga-lembaga sekarang dipaksa untuk melatih sendiri karyawannya 

melalui pendidikan (prajabatan, teknis fungsional/ substansi, atau 

pendidikan lanjutan), sebelum mereka ditempatkan dalam suatu posisi. 

 

Pada kenyataannya (temuan peneliti berdasarkan penelitian dan 

wawancara) bahwa pengembangan sumber daya aparatur tidak optimal dan 

tidak efektif, karena  persoalan ini disebabkan oleh: 

1. Perencanaan pengembangan yang dilakukan di lapangan belum sesuai  

dengan kebutuhan; 

2. Pelaksanaan pengembangan dilakukan dengan proses yang kurang 

terstandar; 

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan oleh masing-masing 

individu. 

4. Evaluasi Pengembangan SDM tidak dilakukan secara proporsional. 

 Berdasarkan informasi di atas dapat dirumuskan bahwa permasalahan 

pengembangan kualitas SDM yang sangat diperlukan untuk peningkatan 

kualitas organisasi dapat dipecahkan melalui perencanaan yang akurat, 

pemilihan lembaga penyelenggara yang profesional dan evaluasi yang jelas  

serta terukur.    

 Dari latar belakang tersebut di atas bahwa masalah pokok yang perlu dikaji 

di fokuskan pada Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sedang 

menduduki jabatan Eselon III.  

 Sesuai dengan fokus yang perlu dikaji, maka fokus permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Proses Manajemen 

Pengembangan SDM Aparatur Eselon III Dalam Rangka Peningkatan Kinerja 
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Individu (Studi Kasus di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 

2010-2011). 

 Bertitik tolak pada fokus permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses diagnosa pengembangan Aparatur eselon III Pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat? 

2. Bagaimana proses perencanaan pengembangan Aparatur eselon III Pada 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat? 

3. Bagaimana pelaksanaan Pengembangan aparatur   eselon III Pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat? 

4. Bagaimana pengevaluasian pengembangan aparatur  eselon III Pada Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat?  

 

C. Tujuan Penelitian. 

 Penelitian ini secara umum dimaksudkan untuk  menganalisis dan 

mendeskripsi tentang pengembangan sumberdaya manusia  pada Dinas 

Pendidikan dalam rangka peningkatan kinerja, dan hasil telaahan ini akan 

dijadikan dasar rasional untuk pengembangan serta bagaimana model 

alternatif  pengembangan  SDM  yang efektif agar berperan untuk mencapai 

visi dan misi dari Dinas Pendidikkan Provinsi Jawa Barat. 

          Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan proses diagnosa, perancangan, pelaksanaan dan 

pengevaluasian pengembangan Aparatur eselon III Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 
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2. Menganalisis proses manajemen (diagnosa, perancangan, 

pelaksanaan dan pengevaluasian) pengembangan Aparatur eselon 

III Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 

3. Merekomendasikan alternatif model konseptual proses Manajemen 

Pengembangan Aparatur Eselon III di Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan  dapat menyentuh dua bentuk 

sumbangan, yaitu sumbangan teoritis dan sumbangan praktis. Sumbangan 

Teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan konseptual dalam 

bidang pengembangan pada umumnya dan model proses pengembangan 

aparatur pejabat eselon III. 

Sumbangan praktis penelitian ini terfokus kepada proses 

Pengembangan Aparatur Eselon III di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk  

mengoptimalkan dalam proses mendiagnosa, proses merencanakan, proses 

melaksanakan dan proses evaluasi Pengembangan Aparatur  Eselon III. 

Manfaat selanjutnya dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran berupa rekomendasi tentang alternatif perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi  pengembangan sumber daya manusia. 

Hasil penelitian ini dapat menyempurnakan perencanaan 

pengembangan aparatur pejabat eselon III. Dan memberi peluang bagi para 

peneliti berikutnya untuk memberikan kontribusi didalam memperkaya, 
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meningkatkan maupun mengembangkan penelitian terhadap pengembangan 

sumber daya aparatur eselon III maupun substansi lain yang terkait terutama 

yang berhubungan dengan model perencanaan pengembangan sumber daya 

manusia. 

Secara keseluruhan, penelitian ini berguna bagi peningkatan kualitas 

dan kinerja aparatur pejabat eselon III dan bagi Kepala Bagian kepegawaian 

dan Umum dan badan Kepegawaian Daerah dalam membuat perencanaan 

pelaksanaan dan evaluasi pengembangan aparatur pejabat eselon III. 

 

E. Struktur Organisasi Disertasi   

Struktur organisasi penulisan disertasi ini mengacu pada Buku 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 

Tahun 2011. Dalam penulisan ini penulis menyusun dalam urutan sebagai 

berikut ini: 

Dalam Bab I dapat dikemukakan Pendahuluan yang memuat tentang 

Latar Belakang Penelitian; Fokus dan Pertanyaan Penelitian; Tujuan 

Penelitian; Manfaat Penelitian  dan Struktur Organisasi Disertasi. 

Dalam Bab II dapat dikemukakan Tinjauan  Pustaka, yang terdiri dari: 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Adm. Pendidikan; B 

Manajemen Sumber Daya Manusia; Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

Model Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengevaluasian; Pengembangan 

Aparatur Yang Efektif; Dampak Pengembangan Aparatur; Kinerja Aparatur; 

Kajian Terdahulu Yang Relevan; Kesimpulan Kajian Pustaka; Kerangka Pikir 

Penelitian. 
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Dalam BAB III dapat dikemukakan Metode Penelitian memuat tentang 

: Metode Penelitian dan Desain Penelitian; Lokasi Penelitian; Prosedur 

Penelitian; Data, Informan dan Instrumen Penelitian. Selain itu berisi Teknik 

dan Metode Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data; Pengecekan 

Keabsahan Data Penelitian. 

Dalam Bab  IV  terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: A. Hasil 

Penelitian dan Pembahasan yang memuat tentang Deskripsi Hasil Penelitian 

yang didalamnya memuat: 1. Diagnosa Pengembangan; 2. Perencanaan 

Pengembangan  Aparatur. 3. Pelaksanaan Pengembangan. 4. Evaluasi 

Pengembangan; B. Pembahasan Hasil Penelitian; memuat 1. Analisis 

Terhadap Proses Diagnosa, 2. Analisis Terhadap Proses Perencanaan; 3. 

Analisis Pelaksanaan; 4. Analisis Evaluasi C. Asumsi-asumsi D. Alternatif 

Model Konseptual Proses Manajemen Pengembangan Sumber Daya Aparatur 

Eselon III. 

Dalam Bab  V  berisi Kesimpulan dan Rekomendasi, dalam 

Kesimpulan terdiri dari: Kesimpulan Umum dan Kesimpulan Khusus. 

 


