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Abstract
The smooth running of government and the implementation of national
development depends on the perfection of the state as a tool to manage
development. For this reason, employees who are truly capable, efficient,
of high quality, and who are aware of responsibility for the state and
society are needed. Civil Servants have a role as thinkers, implementers,
planners and controllers of development. Therefore civil servants need to
be fostered in order to obtain loyal and complete civil servants for
Pancasila, the 1945 Constitution, the State and the Government.
Recommendations that are used regarding the support of the apparatus /
bureaucrats are empowerment (empowerment) as a process of
transformation that leads to mutual growth, mutual strengthening, and add
value to the mutually beneficial global competitiveness. The purpose of
empowerment is to improve the quality, skills, and foster excitement at
work that can guarantee the realization of opportunities and development
in accordance with the provisions of Law No. 43/1999 concerning
Personnel Principles

ABSTRAK
Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
nasional tergantung dari kesempurnaan aparatur negara sebagai alat untuk
melaksanakan pembangunan. Untuk itu diperlukan adanya pegawai yang
benar-benar mampu, berdaya guna, berkualitas tinggi, dan sadar akan
tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai
Negeri Sipil mempunyai peran sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan
pengendali pembangunan. Karenanya PNS perlu dibina agar diperoleh
PNS yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Pendekatan yangdigunakan mengenai
orientasi pelayanan para aparatur/birokrat adalah pemberdayaan
(Empowerment) sebagai proses transformasi yang mengarah pada saling
menumbuhkembangkan, saling memperkuat, dan menambah nilai daya
saing global yang saling menguntungkan. Tujuan dari pemberdayaan
adalah untuk meningkatkan mutu, keterampilan, serta memupuk
kegairahan dalam bekerja sehingga dapat menjamin terwujudnya
kesempatan berpartisipasi dan melaksanakan pembangunan secara
menyeluruhsesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor :43 Tahun
1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
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PENDAHULUAN
Usaha pemberdayaaan aparatur pemerintah harus ditingkatkan demi tercapainya tujuan

organisasi/pemerintahan. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap aparatur pada akhirnya akan
meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik. Untuk meningkatkan prestasi kerja, maka perlu diadakan
peningkatan sumber daya manusia selaku tenaga kerja melalui usaha-usaha pemberdayaan.Berkaitan
dengan hal itu, maka seorang aparatur perlu mendapatkan pemberdayaan.

Didasarkan pada adanya pemberdayaan aparatur pemerintah maka kemungkinan prestasi kerja
meningkat atau sebaliknya adanya pemberdayaan tetapi prestasi kerja tetap atau bahkan menurun.
Namun, ternyata tidak seluruhnya dari para pegawai negeri sipil yang mampu menyadari akan tugas
dan peranannya sebagai seorang aparatur Negara. Sebuah penelitian dari Lembaga Manajemen Publik
Indonesia (LMPI) menyatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja pegawai negeri sipil masih sangat
rendah. Penelitian itu menunjukkan hanya 20% total jam kerja yang dijalankan, sisanya 80%
digunakan untuk santai dan berleha-leha.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada saat pra penelitian juga ditemukan fakta-
fakta yang mengindikasikan minimnya prestasi kerja para pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang semakin menguatkan hasil penelitian dari Lembaga
Manajemen Publik Indonesia (LMPI), serta kurangnya pemberdayaan aparatur pemerintah yang
dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga lambatnya dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan yang dibebankan kepadanya padahal pekerjaan itu seharusnya dapat
diselesaikan secepat mungkin. Dengan berbagai permasalahan tersebut, hal ini mendorong peneliti
untuk mengkaji dan meneliti secara ilmiah tentang prestasi kerja aparatur pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam sebuah kegiatan penelitian yang berjudul "Analisa
Pemberdayaan Aparatur Negara dalam meningkatkan Prestasi Kerja pada kantor Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahdalam penelitian ini adalah :
1. BagaimanaPemberdayaan Aparatur Negara dalam meningkatkan Prestasi Kerja pada kantor

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam peningkatan prestasi kerja pegawai pada kantor Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?

TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Shardlow (dalam Rukminto, 2005 : 55), menyatakan bahwa pemberdayaan pada

intinya membahas tentang bagaimana individu, kelompok, atau komunitas mengontrol kehidupan
mereka sendiri dan memperoleh kekuatan untuk membentuk masa depan mereka sendiri.

Pengertian yang lebih spesifik mengenai pemberdayaan yaitu : "Empowerment is the
expansion of assets and capabilities of people to paticipate in, negotiatie with influence, control, and
hold accountable institutions that affaect their lives."Deepa Narayan (2002:14-15),Dari pengertian
tersebut, pemberdayaan menyangkut dua hal, yaitu :

Pertama, perluasan aset-aset dan kemampuan masyarakat yang tidak berdaya.Aset yang
dimaksud adalah materi, baik fisik maupun keuangan.Kemampuan yang dimaksud adalah segala
yang melekat dalam diri masyarakat dan yang memampukan mereka untuk menggunakan aset-aset
mereka dengan cara yang beraneka ragam untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kemampuan menyangkut human capabilities(kesehatan yang baik, pendidikan, dan produktivitas,
atau hal lain seperti skill), social capabilities (kepemilikan sosial, kepemimipinan, hubungan
kepercayaan, kepemilikan identitas, nilai-nilai yang mendukung kehidupan dan kemampuan untuk
mengorganisir), political capabilities (kemampuan untuk mewakili dirinya sendiri atau orang lain,
akses infomasi, membentuk asosiasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik bermasyarakat dan
bernegara).

Kedua, tujuan pemberdayaan agar masyarakat berpartisipasi, bernegoisasi,
mempengaruhi, mengontrol, serta meminta pertanggungjawaban lembaga-lembaga yang
mempengaruhi kehidupan mereka.

Di antara beragam defenisi pemberdayaan dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah
sebuah proses dan tujuan; Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk
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memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok; Sebagai tujuan, pemberdayaan menunujuk
kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

Keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan ditentukan oleh seluruh jajaran anggota organisasi
dan partisipasi masyarakat sekitarnya.Kegagalan pelaksanaan pemberdayaan dalam suatu organisasi
pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainny, disebabkan oleh dua faktor.

Pertama, ketidakmampuan anggota organisasi yang bersangkutan, terutama di bidang
sciencies (wawasan keilmuan), skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan), dan kesehatan, dan fisik
maupun rohani.

Kedua, ketidakberdayaan yang disebabkan adanya tekanan atau ancaman pihak lain, baik secara
internal maupun secara eksternal.

Pandangan Cook (dalam Makmur, 2007 : 119) tentang pemberdayaan, terutama bagi anggota
organisasi merupakan alat untuk memperbaiki kinerja, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi
sampai kepada tingkat bawahan operasional dalam orgainisasi. Setiap individu yang memiliki
keberdayaan akan mampu menciptakan wajah dan warna organisasi, serta akan mendapatkan
kehormatan dan kepercayaan masyarakat. Keuntungan utama adanya upaya pemberdayaan dalam
organisasi adalah peningkatan kinerja sehingga hasilnya akan semakin besar pula karena setiap
anggota organisasi, anggota masyarakat, maupun aparatur pemerintah merasa memiliki
tanggungjawab.

Keberhasilan dalam pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keinginan dan kehendak. Hal ini
bukan hanya dapat mengontrol perbuatan-perbuatan sendiri, tetapi juga dapat mengontrol perbuatan-
perbuatan atau kemampuan-kemampuan lain. Kehendak dapat memutuskan atau menentukan suatu
kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan, tetapi kehendak tidak dapat melaksanakn pekerjaan
atau kegiatan. Kehendak hanyalah berlandaskan pada pemikiran kognitif (akal atau rasio),
sedangkan tindakan berlandas pada pemikiran kognitif (karsa) pada setiap manusia.

Komponen utama pemberdayan yang dimaksud disini adalah anggota organisasi,
pemerintah dan masyarakat. Tujuan atau makna pemberdayaan ini meliputi :
1. menciptakan kemandirian dan kepercayaan diri anggota organisasi, pemerintah, maupun

anggota masyarakat. Kepercayaandiridan kemandirian dalam menghadapi berbagai hambatan
atau tantangan hidupdapat melahirkan kekuatan danketahanan diri untuk tidak
menggantungkan harapannya kepada pihak lain.

2. Memilikikegesitandan proaktif, pemberdayaan manusiadapatmenciptakan kegesitan
memiliki daya dorong untuk proaktif mencari
kegiatan yang dapat lebih menguntungkan.

3. memiliki pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan merupakansumber keterampilan
dalam melaksanakan suatu kegiatan yang hasilnya
lebih menguntungkan.

4. kepatuhan dan kesadaran, kehidupan manusia senantiasa diatur olehsuatu ketentuan hidup
yang perlu ditaati dan sadar untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan, baik dalam
melakukan kegiatan maupun
dalam pergaulan. Kepatuhan dan kesadaran terhadap norma-norma sebagai fundamental
kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berumah
tangga, dan sebagainya menjadi terapi yang tepat serta mosaik dalam upaya meningkatkan
pemberdayaan,, baik pada diri sendiri maupun
oranglain, (Makmur, 2007 : 120-121).

Pemberdayaan harus dimulai dari suatu proses yang dilandasi kebenaran dan kejujuran dalam
memanfaatkan budaya, kekuasaan, dan sumber daya lainnya dari setiap anggota masyarakat
maupun setiap setiap anggota aparatur pemerintah. Penilaian tentang pemberdayaan tentunya
akanmengarah kepada kesadaran yang lebih luas mengenai apa yang perlu mendapat perhatian
ataupun upaya apa yang perlu diubah dan apa yang tidak perlu diubah. Pemberdayaan tidak muncul
begitu saja, tetapi merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan yang menyeluruh,
pemikiran yang mendalam, prosedur yang benar, pemantauan yang tepat, dan peningkatan
terus menerus dari seluruh aspek kehidupan.

Dalam konsep pemberdayaan menampakkan dua kecenderungan (Sedarmayanti, 2007 : 75) :
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1. Pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian
kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada
masyarakat, organisasi, atau individu agar menjadi lebih berdaya. Prosesini sering disebut
sebagai kecenderungan primer dari maknapemberdayaan.

2. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, dan memotivasiindividu agar
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk
menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini seringdisebut sebagai
kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan.

Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara.Berdasarkan ketentuan dalam
Undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan aparatur negara adalah alat-alat perlengkapan
negara yang meliputi aparatur legislatif, aparatur eksekutif, aparatur yudikatif, aparatur konsultatif, dan
aparatur pemerikasaan.Pegawai Negeri terdapat pada setiap aparatur negara tersebut.Oleh karena itu,
tepat sekali kalau dikatakan bahwa Pegawai Negeri merupakan salah satu unsur aparatur negara di
antara unsur-unsur aparatur negara lainnya.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 1
ayat 1, adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan
Perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis Pegawai Negeri dalam Undang-undangNomor : 43 Tahun 1999, pasal 2
yaitu :
1) Pegawai Negeri terdiri dari :

a.Pegawai Negeri Sipil;
b.Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
c.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a,
terdiri dari :
a.Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
b.Pegawai Negeri Sipil Daerah.

3) Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1),
pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur
negara (pemerintah) yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggara kehidupan
bernegara dan bermasyarakat.

Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang menentukan, yaitu sebagai pemikir, pelaksana,
perencana, dan pengendali pembangunan.Dengan demikian, PNS mempunyai peranan yang
sangat penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
nasional.

Mengingat pentingnya peranan tersebut, PNS perlu dibina dengan sebaik-baiknya agar
diperoleh PNS yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara
dan Pemerintah, serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna,
bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi
Negara, dan abdi masyarakat.

Pemberdayaan aparatur pemerintah berarti peningkatan efektivitas, menghendaki
dilakukannya perubahan administrasi (birokrasi) atau reformasi kinerja aparatur pemerintah
(Wibowo, 2005 : 200).

Pemberdayaan aparatur pemerintah adalah segala usaha untuk lebih meningkatkan
kemampuan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan(Widjaja, 2005 : 60).

Sarundajang (2007 : 214) menegaskan pemberdayaan aparatur pemerintah adalah usaha untuk
meningkatkan kemampuan melalui pengadaan, pembinaan karier, diklat, sistem penggajian serta
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pengelolaan administrasi yang dipergunakan kepada pegawai negeri sehingga unsur aparatur negara
yang diserahi tugas dalam suatu jabatan.

Usaha Pemberdayaan Aparatur Negara
Sumber daya manusia merupakan unsur yang esensial dan modal dasar dalam pembangunan

nasional.Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara harus terus dikembangkan untuk dapat
menghasilkan suatu prestasi kerja yang baik dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan
pembangunan.Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pemberdayaan aparatur dalam meningkatkan
kualitas, kemampuan serta semangat dan kegairahan kerja para aparatur pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa defenisi di atas, hal ini dapat dilakukan antara lain :
1) Pengadaan Pegawai
Dengan demikian, gairah kerja dan disiplinnya akan lebih baik serta menunjang terwujudnya
tujuan.Lowongan formasi dalam sesuatu unit kerja organisasi pemerintahan pada umumnya
disebabkan tiga hal, yaitu :
a) Adanya PNS yang berhenti karena : pensiun, minta berhenti dan Iain-lain.
b) Adanya perluasan organisasi pemerintahan.
c) Adanya lowongan untuk melakukan tugas baru.
2) Pembinaan Karier
3) Pendidikan dan Latihan

Oleh karena itu, dalam pasal 2 PP 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
PNS ditentukan bahwa tujuan Pendidikan dan Pelatihan adalah :
1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan PNS kepada Pancasila, UUD

1945, Negara dan pemerintah Republik Indonesia.
2. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agarmemiliki wawasan yang

komprehensif untuk melaksanakan tugas umumpemerintahan dan pembangunan.
3. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan,pengayoman, dan

pengembangan partisipasi masyarakat.
4. Meningkatkan pengetahuan, keahlian,dan/atau keterampilan, serta

pembentukan sedini mungkin kepribadian PNS.
Menurut Hasibuan (2005 : 89) besarnya komponen ini, yang dibayarkan dalam bentuk uang

kepada para pegawai, adalah disebabkan oleh kenyataan bahwa upah dan gaji terdiri atas beberapa
jenis, seperti :
a) Gaji pokok
b) Tunjangan jabatan
c) Tunjangan istri
d) Tunjangan anak
e) Upah lembur
f) Tunjangan
Adapun usaha dari kesejahteraan pegawai meliputi :
a) Program pensiun dan tabungan hari tua
b) Asuransi kesehatan
c) Tabungan perumahan
d) Asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil

Dengan demikian, usaha-usaha pemberdayaan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh
terhadap peningkatan prestasi kerja sehingga dapat menciptakan suatu sistem pelayanan dan
pengolahan administrasi yang baik.

Pengertian Prestasi Kerja
Telah kita ketahui setiap organisasi diciptakan hanyalah untuk menghasilkan sesuatu yang

diperlukan dengan kata lain berupa prestasi. Menurut P. Sondang Siagian (2007 : 54), prestasi kerja
adalah kemampuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang
tersedia dengan menghasilkan keluaran (output) yang optimal, bahkan kalau mungkin yang maksimal.
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Sedangkan menurut Hasibuan (2005 : 105) prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian
dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan
atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh seorang pegawai. Kecakapan tesebut harus dibuktikan
dengan dengan lulus dalam ujian dinas yang diadakan, sedangkan prestasi harus dibuktikan secara nyata.
Sistem prestasi kerja harus dapat mendorong pegawai untuk mempertinggi kecakapan dan
memperbesar prestasi kerjanya karena kecakapan yang makin tinggi dan prestasi kerja yang
makin besar akan mendapat penghargaan yang layak.

Dasar Prestasi Kerja
Adapun yang menjadi dasar dari prestasi kerja adalah kecakapan, keterampilan, pengalaman

di bidang tugas, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, pengaruh kesehatan jasmani dan
rohani, melaksanakantugas secara berdaya guna dan hasil kerja melebihi yang
ditentukan (Musanef, 2006 : 209).

Selain itu, menurut Yuli (2005 : 95) prestasi kerja didasarkan pada kreativitas, kuantitas
kerja, kualitas kerja dan ketepatan waktu.

Adapun manfaat dari penilaian prestasi kerja adalah untuk perbaikan prestasi kerja,
penyesuaian-penyesuaian kompensasi, keputusan-keputusan penempatan, kebutuhan, dan latihan
pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, kesempatan kerja yang adil, tantangan-
tantangan eksternal dan ketidakteraturan informasi (Handoko, 2005 : 150).

Unsur-Unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1979 tentang Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tersebut telah disebutkan bahwa untuk melakukan
penilaian pelaksanaan pekerjaan yang dapat meningkatkan prestasi kerja, maka ada unsur-unsur yang
dinilai dalam DP3 sebagai berikut:
1) Kesetiaan
2) Prestasi kerja
3) kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesanggupan PNS yang bersangkutan."
3) Tanggung jawab
4) Ketaatan
5) Kejujuran
6) Kerjasama
7) Prakarsa
8) Kepemimpinan
9) Penilaian prestasi kerja

Dalam menilai suatu hasil kerja perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini.Hasil kerja
seorang pegawai harus diperbandingkan dengan beban kerjanya.Pencapaian hasil kerja tersebut
merupakan prestasi kerja pegawai.Prestasi kerja pegawai harus diperbandingkan dengan standar
yang diberikan dan dengan prestasi kerja pegawai lain, perbandingan ini merupakan tingkat
produktivitas pegawai. Misalnya bila beban kerja adalah B, sedangkan prestasi kerjanya adalah P,
maka produktivitasnya adalah B/P. Apabila P tersebut lebih kecil dari yang diharapkan, berarti pegawai
tersebut tidak produktif. Namun demikian ketidakproduktivannya harus diperbandingkan
dengan pegawai lain. Kalau banyak pegawai ynag produktivitasnya menurun, maka yang dievaluasi
adalah sistem penilaian prestasi kerjanya, atau situasi, dan kerja, atau keadaan
lainnya.Sedangkan,apabila yang menurun produktivitasnya hanya satu atau beberapa pegawai saja,
maka harus dianalisis mengapa terjadi keadaan yang tersebut, atau barangkali perlu diambil tindakan
tertentu kepada yang bersangkutan.

Namun demikian, prestasi kerja seorang pegawai tidak hanya tergantung dari kemampuan dan
keahlian yang bersangkutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi juga bisa berhubungan
dengan peralatan kerja.Artinya dengan peralatan kerja yang semakin baik dan canggih akan
menghasilkan prestasi kerja yang semakin baik kualitasnya atau semakin banyak kuantitasnya
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Produktivitas dalam arti kuantitas yang menurun dapat disebabkan oleh karena pegawai suatu
organisasi sedang mengalami hal-hal berikut ini : sakit, jemu, sedang mengalami masalah pribadi,
stress, adanya kerusakan alat kerja, adanya perubahan prosedur kerja, atau karena inputnya yang
memang menurut Penilaian prestasi kerja dalam arti kualitas dapat dilakukan terhadap pekerjaan
individu pegawai atau pekerjaan dari seluruh pegawai dari suatu sistem. Apabila pegawai yang
mengerjakan pekerjaan sejenis jumlahnya banyak, maka perlu diterapkan metode sampling, artinya
hanya beberapa pegawai yang perlu dievaluasi dan dari hasil analisis sampling tersebut dibuat
generalisasinya. Kemudian, apabila penilaian dilakukan terhadap seluruh pegawai yang bekerja
dalam suatu sistem, maka semua pegawai yang terlibat dalam sistem tersebut akan dievaluasi, artinya
apabila terdapat produk organisasi tersebut yang cacat, tidak sempurna, tidak memenuhi syarat,
haruslah dievaluasi di bagiana manakah penyebab kecacatan atau ketidaksempurnaan produk itu.

Hubungan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah terhadap Prestasi Kerja
Bila pelaksaaan pemberdayaan aparatur pemerintah berjalan dengan teratur, terarah dan

terpadu sesuai dengan rencana dan program serta sesuai pula dengan yang diharapkan maka pegawai
yang bersangkutan akan dapat bekerja sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sehingga akan
dapat menunjukkan prestasi kerjanya untuk mengimbangi lajunya pembangunan.

Pengadaan pegawai yang tepat tentu akan mempermudah proses pembinaan karier serta
pendidikan dan latihan bagi pegawai. Yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kegairahan dalam
bekerja, menaikkan status sosial, wewenang dan rasa tanggung jawab yang besar dari seluruh pegawai
disamping gaji, tunjangan dan kesejahteraan.

Gaji, tunjangan dan kesejahteraan adalah komponen yang dapat mempengaruhi kinerja para
pegawai.Karena gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang diberikan sesuai dengan yang
diharapkan oleh para pegawai maka dapat mendorong produktivitas kerja pegawai
meningkat.Sehubungan dengan hal itu jelas terlihat tujuan dari dilakukannya pemberdayaan aparatur
pemerintah adalah untuk meningkatkan prestasi kerja agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan
bidang dan fungsinya masing-masing.Sehingga terlihat adanya hubungan keterkaitan antara
pemberdayaan aparatur pemerintah tersebut berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan
prestasi kerja. Dengan demikian pegawai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat ditingkatkan
prestasi kerjanya melalui pemberdayaan aparatur pemerintah.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitin ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk

membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai objek yang diteliti.Dari metode
yang digunakan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang Analisa Pemberdayaan Aparatur Negara
dalam Meningkatkan Prestasi Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Informan penelitian adalah sumber-sumber yang dijadikan informasi dalam
penelitian.Informan penelitian dalam penulisan ini berjumlah 6 orang.
Untuk lebih jelasnya jumlah informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Informan Penelitian

No. Jabatan Jumlah

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 1 Orang
2. Sekrearis Badan Kepegawaian Daerah 1 Orang
3. Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian 1 Orang
4. Kasubbag Umum dan Perlengkapan 1 Orang
5. Kasubbid Pengembangan Pegawaian 1 Orang
6. Kasubbag Pembinaan Kepegawaian 1 Orang
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Total 6 Orang

Teknik pengumpulan data yang di lakukan sebagai berikut :
1. Observasi
2. Wawancara
3. Teknik dokumentasi

Teknis analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang digambarkan dengan
kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan
hal tersebut, maka analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan langkah-langkah berikut :
1. Reduksi Data.
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN
Penelitian dengan judul Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dalam meningkatkan Prestasi

Kerja pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan inimengambil fokus
penelitiannya pada salah satu Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dalam meningkatkan Prestasi Kerja
yaitu penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan. Data mengenai penyelenggaraan Pendidikan dan
Latihan ini dikumpulkan oleh peneliti dilapangan dengan mempergunakan teknik wawancara. Setelah
data berhasil dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan pada akhirnya dapat diberikan kesimpulan.
Berikut analisis mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan pada kantor Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini
a. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dalam meningkatkan Prestasi Kerja pada Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur Pemerintah dalam meningkatkan Kerja pada Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera mempunyai beberapa indikator-indikator, antara lain :
1. Pendidikan dan Latihan
2. Sarana Prasarana Diklat
3. Tenaga Diklat
4. Pembiayaan Diklat

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah
proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri
Sipil yang tertuang pada PP No. 101 tahun 2012 Bab I Pasal 1. Selanjutnya pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 98 Tahun 2012 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Bab
V pasal 14 ayat 1 huruf c dijelaskan pula bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan
masa percobaan sekurang-kurangnya (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Jabatan dan Pangkat tertentu, telah
lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Pelaksanaan sistem Pemberdayaan Aparatur Pemerintah melalui penyelenggaraan diklat di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada kantor Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan inidilakukan oleh Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian yang mempunyai
tugas pokok dalam penyelenggaraan unit kepegawaian yang menyangkut masalah mutasi pegawai,
pengembangan dan kesejahteraan pegawai dalam lingkungan kantor Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan ini

Mengingat arti pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia, maka perlu dikaji lebih
mendalam mengenai pelaksanaan diklat itu sendiri. Indikator pelaksanaan diklat tersebut meliputi
penyelenggaraan diklat, sarana dan prasarana diklat, tenaga diklat, dan pembiayaan diklat. Berikut ini
analisis mengenai pelaksanaan diklat berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Secara jelas dan singkat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bapak Drs. H. Muzakir, MM
Mengutarakan bahwa :



Jurnal Maritim Bina Bahari Vol. 01. N0. 01 Maret 2020
p-ISSN : 2721-9720

http://akmar-bina bahari-plg.ac.id

Copyrigth@2020Jurnal Maritim Bina Bahari
9

“…. Pendidikan dan latihan adalah suatu proses seseorang pegawai untuk melaksanakan
proses belajar mengenai suatu metode terbaru dalam rangka meningkatkan kemampuan personal
seorang pegawai (Wawancara Tanggal 13 Februari 2020)

Pernyataan tersebut diatas juga diperjelas oleh sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumatera Selatan bahwa :
” ...... pendidikan dan latihan adalah suatu proses pembelajaran seseorang pegawai negeri sipil untuk
menjadi lebih baik sebelum mendapatkan pendidikan dan latihan” (wawancara tanggal 14 Februari
2020)

Dari hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menarik suatu analisa bahwa pendidikan
dan latihan adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara tatap muka
secara langsung antara peserta dan tenaga pengajar ataupun proses belajar mengajar yang dilakukan
dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.

Peranan Pendidikan dan Latihan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
ditanggapi Kasubdid Pengembangan Pegawai Ibu Endang Cavorina, S.IP sebagai berikut :
“ ….. Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Selatan
adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan berperan untuk memberikan pengetahuan dalam
rangka pembetukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil.Disamping itu,
diberikan pula pengetahuan dasar tentang sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, bidang tugas,
dan budaya organisasinya agar mampu meningkatkan Prestasi kerja untuk melaksanakan tugas serta
perannya sebagai pelayan masyarakat, …. “ (Wawancara tanggal 13 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka peneliti dapat mengatakan bahwa
Pendidikan dan latihan yang dilaksanakan berperan untuk meningkatkan skill / keterampilan pegawai
sebagai aparatur pemerintah

Kasubbag Umum dan Perlengkapan Bapak Ismail Fahmi, S.Ip, M.Si. sebagai berikut juga
mengutarakan bahwa :

” ...... selain pendidikan dan latihan yang takkala pentingnya adalah sarana dan prasarana
sebagai penunjang dari pelaksanaan diklat tersebut harus tersedia dengan lengkap sehingga diklat
dapat terlaksana dengan baik. ” (Wawancara 14 Februari 2020)

Selanjutnya saat disinggung mengenai tenaga diklat, Bapak Ismail Fahmi mengutarakan
bahwa :

”..... menurut peraturan dari LAN, tenaga kediklatan pada Diklat baik diklat prajabatan, dalam
jabatan, diklat teknis maupaun diklat fungsional, terdiri dari : widyaiswara, widyaiswara luar biasa,
pakar dan praktisi, pejabat pemerintah serta, pengelola diklat..” (Wawancara tanggal 14 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas bahwa sarana, prasarana serta tenaga diklat juga
mempunyai andil untuk kesuksesan terlaksananya Pendidikan dan latihan Aparatur pemerintah.

Selanjutnya Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian Bapak Masirul, S.Sos, M.Si mengutarakan
bahwa :

“…… juga takkala penting adalah masalah Pembiayaan Diklat. Penyelenggaraan diklat sendiri
memiliki anggaran biaya sendiri. Hal ini tertuang pada Undang-undang Nomor : 101 Tahun 2012,
maka pembiayaan Diklat dibebankan pada anggaran instansi masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas secara umum pelaksanaan diklat juga
membutuhkan pembiayaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan diklat bagi aparatur pemerintah.

Secara terpisah Kabid Pembinaan Kepegawaian Bapak Drs. Hadewi Amin mengungkapkan
bahwa :
“ ……. kinerja pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan setelah
mengikuti Pendidikan dan Latihan terlihat sudah bagus, hal ini terlihat dari kinerja, kreativitas,
kualitas kerja serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yang diemban oleh masing-masing
pegawai baik ketepatan waktu maupun hasil kerja yang maksimal. “ (Wawancara tanggal 14 Februari
2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka peneliti dapat menganalisa bahwa
seorang pegawai apabila telah melaksanakan pendidikan dan latihan maka kinerja serta prestasi
kerjanya dapat meningkat, dikarenakan mereka telah mendapatkan pembetukan wawasan kebangsaan,
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kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil.Disamping itu, diberikan pula pengetahuan dasar tentang
sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya.

b.Faktor-faktor penghambat dalam peningkatan prestasi kerja pegawai pada kantor Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Hambatan-hambatan dalam peningkatan prestasi kerja pegawai pada Badan Kepegawaian
adalah : Mengenai prasarana diklat, penyelenggaraan diklat dilakukan dengan mempersiapkan tempat
diklat yang tidak tetap atau menyewa, serta masalah pembiayaan, berbagai hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan diklat ditegaskan oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
sebagai berikut :
”..... selama kurun waktu 3 tahun terakhir penyelenggaraan diklat dilakukan dengan mempersiapkan
tempat diklat yang tidak tetap atau menyewa, walaupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah
Memiliki tempat diklat sendiri yang terletak di samping bukit siguntang Kecamatan Ilir Barat I, namun
tempat ini masih kurang untuk menampung jumlah peserta yang mengikuti kegiatan diklat. ”

Berdasarkan wawancara diatas, secara garis besar Badan diklat Provinsi Sumatera Selatan
masih kekurang Prasarana untuk melaksanakan diklat. Selain Prasarana Pembiyaan juga menjadi
hambatan ini ditegaskan oleh Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian sebagai berikut :
”.... tidak terdapat dana khusus mengenai penyelenggaraan diklat. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya
penyelenggaraan diklat yang menyangkut biayanya akan dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera
Selatan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas secara garis besar bahwa dana untuk penyelenggaraan
diklat tersebut belum dianggarkan secara jelas sehingga memungkinkan para peserta diklat tidak dapat
mengikuti diklat yang diselengarakan oleh pihak penyelenggara karena keterbatasan dana.

KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan atas dasar satu permasalahan utama, yaitu tentang pemberdayaan

aparatur pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pada kantor rovinsi Sumatera Selatan
sehingga dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :
1. Prestasi kerja pegawai pada badan kepegawaian daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah bagus,

hal ini terlihat dari kinerja dalam menyelesaikan tugas yang diemban oleh masing-masing pegawai
baik ketepatan waktu maupun hasil kerja yang maksimal.

2. Pemberdayaan aparatur pemerintah dalam meningkatkan prestasi kerja pegawa pada badan
kepegawaian daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan menggunakan metode diklat. Metode
diklat tersebut adalah metode di luar pekerjaan (Off the Job Site) dan metode di dalam pekerjaan
(On the Job Site).
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