
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting bagi suatu 

organisasi, sumber daya manusia memiliki arti penting yaitu terletak pada 

kemampuannya bekerja secara sukarela dan positif terhadap tujuan pelaksanaan 

pekerjaan dan memanfaatkan kesempatan yang di peroleh untuk mencapai 

kepuasan terhadap hasil kerjanya. Sehingga dapat memberikan kontribusi dan 

prestasi kerja yang optimal untuk membantu pencapaian perusahaan. 

Pendidikan dan pelatihan dalam setiap organisasi memiliki peranan yang 

sangat penting karenan pada saat kondisi seperti sekarang ini banyak organisasi 

yang menyadari banyak sekali kesalahan dalam menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi. Perubahan yang terjadi yaitu seperti perubahan dari luar organisai 

maupun dari dalam organisasi, perubahan ini harus di respon dengan tepat oleh 

organisasi, agar dapat segera disesuaikan sesuai kondisi organisasi dan tidak 

merugikan organisasi. Untuk menghadapi dan menjawab perubahan tersebut dapat 

dilakukan dengan bermacam cara, salah satunya adalah diklat. Itulah sebabnya 

mengapa diklat sangat penting bagi suatu organisasi dan seorang pemimpin 

organisasi. 

Seperti yang pernah di katakan oleh dosen mata kuliah Manajamen SDM 

di Universitas Widyatama yaitu Bapak Rd. Herman Sofyandi, S.E., M.M. bahwa 

pendidikan merupakan cara pembelajaran yang bersifat teori yang di persiapkan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan karyawan serta tanggung jawab 

karyawan pada masa yang akan datang. Sedangkan pelatihan merupakan cara 

pembelajaran secara praktikum atau praktek secara langsung agar meningkatkan 

keahlian dan keterampilan karyawan agar dapat melakukan pekerjaan lebih 

efektif. 

Diklat biasa digunakan pada saat seseorang telah menjadi pegawai dari 

suatu organisasi didunia perusahaan maupun di dunia aparatur negara  seperti 

diklat pegawai negri sipil. Pegawai negri sipil adalah unsur utama sumber daya 

aparatur negara, yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dengan kata lain, keberhasilan 

atau kemunduran tergantung pada keahlian dan keterampilan masing masing yang 

bekerja di dalamnya. (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Diklat_prajabatan) 

Untuk kepentingan meningkatan kinerja sumber daya aparatur secara 

berkelanjutan maka di selenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 

untuk pegawai negeri sipil tingkat III (Diklatpim tingkat II)  secara konsisten 

http://id.wikipedia.org/wiki/Diklat_prajabatan


melalui lembaga pengelolaan sumber daya apartur terpadu yaitu Badan 

Kepegawain Daerah Kota Bandung.  Badan Kepegawain Daerah kota Bandung 

adalah badan aparatur negara yang mengurus dan melayani pegawai negeri sipil 

kota bandung, Diklatpim tingkat III biasa di selenggarakan oleh sub. Diklat BKD 

kota bandung. Tujuan penyelenggaraan Diklatpim tingkat III adalah 

mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural 

eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

kepemerintahan di instansinya masing masing. Pada saat penyelenggaraan di 

mulai peserta dituntut unutk menunjukan kinerjanya dalam merancang suatu 

perubahan di unit kerjanya, memimpin perubahan tersebut hingga mendapatkan 

hasil yang signifikan.  

Pentingnya diklatpim ini sesuai dengan  ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 101 Tahun 2000, diklat prajabatan (golongan I, II, dan III) yang 

bertujuan untuk, Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap 

untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian 

dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi, 

Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharui dan perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa, Memantapkan sikap dan semangat pengabdian 

yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat, 

dan yang terakhir Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya 

kepemerintahan yang baik. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Menteri Dalam Negeri No.31 tahun 

2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Departemen 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Maka salah satu upaya untuk mewujudkan 

aparatur yang professional dan kreatif dapat dilaksanakan melalui Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat). Kegiatan Diklat merupakan proses peningkatan kompetensi 

aparatur agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal melalui transfer 

pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu agar memenuhi syarat dan cakap 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik unuk 

melakukan penelitian dan membuat laporan Tugas Akhir tentang pelaksanaan 

Program Diklat Pegawai Negeri Sipil Kota Bandung oleh Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Bandung subag Diklat. Adapun judul yang diambil dalam Tugas 

Akhir ini adalah 

 

“Tinjauan Pelaksanaan Program Diklat Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil 

Kota Bandung Tingkat III pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota 

Bandung.” 



Periode 2013-2014 

1.2. Identifikasi Masalah 

Melihat latar belakang yang dikemukakan, maka penulis merumuskan 

permasalahannya 

yaitu : 

1. Bagaimana proses perencanaan Diklat kepemimpinan pegawai negeri sipil 

Kota Bandung Tingkat III di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung  

periode 2013/2014? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan Diklat kepemimpinan pegawai negeri sipil 

Kota Bandung Tingkat III di Badan Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Bandung  periode 2013/2014? 

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses Diklat Kepemimpinan  para 

PNS tingkat III DI Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung periode 

2013/2014? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Adapun maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh 

data dan informasi sebagai bahan penyusunan Laporan Tugas Akhir, yang 

selanjutnya akan di gunakan sebagai syarat untuk menempuh ujian sidang akhir 

diploma III. 

 Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan Diklat kepemimpinan 

pegawai negeri sipil Kota Bandung Tingkat III di Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Bandung  periode 2013/2014 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Diklat kepemimpinan 

pegawai negeri sipil Kota Bandung Tingkat III di Badan Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Bandung  periode 2013/2014? 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses Diklat 

Kepemimpinan  para PNS tingkat III DI Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Bandung periode 2013/2014? 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Dalam menjalankan setiap kegiatannya manusia harus mendasarkan pada 

asas manfaat dan kegunaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan 

sekitarnya. Demikian pula penelitian ini sebagai suatu penelitian akademik 

maka diharapkan akan mempunyai manfaat dan kegunaan bagi penulis 



khusunya dan bagi masyarakat luas pada umumnya. Secara ringkas penelitian 

ini di harapkan dapat memberi kegunaan bagi berbagi pihak, yaitu : 

1. Bagi perusahaan, di harapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam 

meberikan sumbangan pemikiran untuk pelaksanaan pelatihan selanjutnya 

yang di lakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. 

2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu 

proses pembelajaran guna menambah serta mengembangkan wawasan, 

pengalaman, serta pengetahuan dalam memahami masalah-masalah yang 

ada didalam perusahaan menyangkut pelaksanaan pelatihan yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

3. Bagi pihak lain , di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan atau masukan bagi semua pihak yang yang berkepentingan 

terutama dalam masalah pengadaan kegiatan pelatihan dan pengembangan 

keterampilan PNS. 

 

1.5.Metode Penelitian 

Untuk memeperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Menurut Sugiyono(2009:21), “metode penelitian deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 

tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan secara luas. 

Maka penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggunakan satu 

variable dengan memberikan gambaran sesuai keadaan sebenarnya, menyajikan 

serta menganlisinya, kemudian mengumpulkan data dan informasi sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas pada objek yang di teliti. 

Adapun metode yang dipergunakan untuk memperoleh data tersebut: 

1. Studi lapangan 

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan dan menyeleksi data yang akan 

diperoleh dari lokasi penelitian secara langsung. 

Menurut Sumadi Suryabrata (2011:80) Tujuan penelitian kasus dan 

penelitian lapangan : “adalah untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit 

sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.” 

Studi Lapangan dapat dilakukan dengan cara : 

a. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengsn mengadakan 

pengamatan langsungdan pencatatan objek yang di teliti. 

b. Wawancara  



Menurut Esternberg (dalam Sugiono, 2009: 231): 

 

“Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”  

 

c. Metode Dokumentasi 

Menurut Burhan Bungin ( 2009 : 121 ) “ Metode dokumentasi 

adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis, dimana 

informasi disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan 

dokumenter.” Sedangkan Sugiyono ( 2009 : 329 ) menyatakan 

bahwa Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang”.  

 

 

2. Studi kepustakaan 

Pada studi ini di dilakukan dengan membaca, mendalami berbagai literature 

yang erat hubungannya dengan masalah diatas. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang bersifat teoritas yang akan dipergunakan sebagai dasar 

perbandingan dan pembahasan. 

 

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai obyek pengambilan data adalah 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung .yang berlokasi di jalan 

Wastukencana No.2 Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai 

dari tanggal 15 september 2014 sampai dengan tanggal 15 oktober 2014 


