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BAB 6 

PEMBAHASA..~ HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini ak.an membahas dan menjelaskan secara spesifik basil penelitian, baik 

secara ekspalantif maupun deskriptif. Secara eksplanatif dimaksudkan menganalisis 

hubungan.kausal variabel penelitian yang dirancang untuk membangun dan membuktikan 

hipotesis yang di uji dengan instrumen statisti.k. Pembahasan secara deskriptlf, dengan 

mendasarkan pada teori , konsep dan fenomena yang ada, selain dimaksudkan untuk 

bagaimana pengaruh dan korelasi variabel bebas baik secara bersama sama maupun 

parsial terhadap variabel terikat. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengungkap dan 

menganalisis implikasi Pengembangan sumber daya manusia berbasis regulasi formal 

pada peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi Perencana Bappeda di 

Kabupaten Kotabaru, kahmantan Selatan. 

6.1 Pengujian Variabel-Variabel Pengembangan SDM Berbasis Regulasi 

Kepegawaian Terbadap Profesionalisme Perencana Bappeda 

Berdasarkan basil pengujian pada bab 5, maka dapat diketahui ~ pertoma, terdapat 

hubungan yang sangat erat antara variabel bebas (Xi) secara bersama·sama dengan 

variabel terikat , kondisi ini ditunjukan dari nilai koefisien regresi berganda ( R) sebesar 

0.915 atau 91.5 %. 

Kedua, seluruh variabel bebas (Xl,X2,X3,X4) secara bersama·sama mampu 

menyumbangkan pengaruh yang bennakna terhadap variabel terikat (Y) yang ditunjukan 

dari nilai koefisien determinasi berganda (R2) sebesar 83.7 %. Dan temyata berdasarkan 

bobot masing·masing sumbangan efektif pengaruh variabel bebas dalam penehtian ini, 

X3 (pelatihan teknis) rnempunyai sumbangan efektif (SE) terbesar terhadap Y, yakni 
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32.870 %. Kemudian berturut-turut Xl (pendidik.an formal) 19.519 %, X4 (pembmaan 

kesejahteraan) 16.454 % dan X2 (pendidikan karier) 14.822 %. Kontribusi pengaruh 

terse but juga di dukung o 1eb F hi tung sebesar 19 .20 8 Lebih besar dari F tabel 3. 08. 

Dengan probabilitas sebesar 0,000000 lebih kecil dari a. 0,05 . 

Ketiga, secara parsial (terpisab) variabel yang paling besar rnemberikan pengaruh 

dari masing-masing variabel bebas (Xi) yang diteliti terhadap variabel terikat (Y), dimana 

data dari tabel 5.12 menunjukan bahwa X3 (pelatihan teknis) mempunyai pengaruh 

paling terhadap variabel Y (profesionalisme) dengan r2 (r2 parsial) yang paling tinggi, 

sebesar 0.600 atau 60 %. Selanjutnya secara berturut-turut di ikuti oleh variabel X4 

(pembinaan kesejahteraan) sebesar 0.553 atau 55.3 %, X2 {pendidikan karier) sebesar 

0.531 atau 53.1 %, dan Xl (pendidikan formal) sebesar 0-483 atau 48,3 %. 

Pengertian dari hal tersebut diatas adalah bahwa ke empat variabel bebas mampu 

memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perubaban peningkatan 

profesionalisme perencana pembangunan Bappeda Tingkat II Kotabaru. Dan temyata 

pelatihan teknis (diklat teknis) yang selama ini pernah di ikuti oleh Perencana Bappeda 

memberikan kontribusi tertinggi diantara faktor lain terhadap peningkatan 

profesionalisme Perencana Bappeda Tingkat II di daerah penelitian. 

Angka-angka dari basil uji statistik diatas tentang kontribusj variabel bebas (Xi) 

terhadap variabel terikat (Y) tersebut akan menunjukan rating kontribusi yang berbeda 

dan masmg.masing variabel bebas. Bobot sumbangan efekttf terbesar adalah variabel 

pel atihan teknis (X3 ), kemudian pendidikan formal (X 1 ), pembinaan kesej ahteraan (X 4), 

dan pendidikan karier (X2). Sedangkan dari r parsial kontribusi pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat, kontribusi terbesar adalah variabel pelatihan 
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teknis (X3 ), kemudian pembinaan kesejahteraan (X4), Pendidikan karier (X2), dan 

Pendidikan formal (Xl ). 

Pengertian angka-angka basil uji statistik ini menunjukan bahwa secara teoritis 

hubungan variabel-variabel Pengembangan SDM (X) dengan variabel profesionalisme 

( Y) sangat relevan. Hal tersebut ditunj ukan bahwa variabel-variabel pengembangan 

sumber daya manusia yang digunakan dalam penelitian ini (Pengembangan SOM 

berbasis regulasi) mempunyai peranan yang besar terhadap profesionalisme. Hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan para ahli pada bab 2, terutama David Korten yang 

menyatakan bahwa eksistensi profesionalisme aparatur pemerintah adalah karena adanya 

kesesuaian (fitness) antara bureaucralic competence dengan task requirement arganisasi 

kerjanya. Hasil pengujian statistik tersebut juga menunjukan bahwa ternyata competence 

bureaucratic yang memberikan kontribusi yang paling tinggi terhadap profesionalisme 

Perencana Bappeda dalam pelaksanaan fungsi dan tugas perencanaan pernbangunan 

daerah di Kabupaten Kotabaru adalah pelatihan teknis (X3), baik sumbangan efektifnya 

ma\ipun secara parsial (r2 parsial ). 

Model persamaan tinier berganda yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas, seperti Pendidikan formal (Xl ), 

Pendidikan karier (X2), Pelatihan teknis (X3) dan Pembinaan kesejahteraan (X4) 

terhadap Profesionalisme (Y) perencana pembangunan Bappeda Tingkat II Kotabaru. 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas yang yang diteliti tersebut mempunyai 

pengaruh bermakna terhadap variabel terikat, maka dapat dilihat dari hasil uji F pada 

timgkat signifikansi atau a = 0.05 • dimana basil F hitung sebesar sebesar 19.208 > F 

tabel 3.080. Atau dengan probahilitas 0,000000 < 0.05, maka dapat disimput bahwa 
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variabel Pengembangan SDM berbasis regulasi formal yang terdiri dari pendidikan 

fonnal, pendidikan karier, pelatihan teknis dan pembinaan kesejahteraan secara bersama

sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap profesionalisme perencana Bappeda 

Tingkat Il Kotabaru. de~oan demikian hipotesis pertama yang di ajukan telah terbukti. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari semua variabel bebas da1am penelitian 

ini terhadap variabel terikat dapat dilihat dari koefisien determinasi (R2) yaitu sebes.ar 

0.837, ini berarti bahwa pengaruh semua variabel bebas terhadap variabe\ terikat adalah 

83.7 %. Dengan demikian sisanya sebesar 16.3 % dipengaruhi oleh variabel lain, selain 

variabel bebas yang dipergunakan dalam penelitiai1 ini. 

Pengaruh variabel bebas terhdap variabel terikat dalam persamaan regresi linier 

berganda tersebut menunjukan pengaruh yang cukup besar. yaitu 91.5 %. Dengan 

demikian, apabi\a di ukur dari besamya pengaruh variabel bebas terhadap nilai variabel 

terikat tersebut, maka persamaan regresi yang demikian dapat untuk mengestimasi nilai 

variabel terikat. 

Setiap organisasi yang menginginkan karyawan/pegawainya dapat bekerja secara 

profesional, menguasai secara proporsional bidang fungsi dan tugasnya dengan 

responsibilitas yang tinggi. Organisasi yang bersangkutan harus benar-benar mencennati 

masalah-masalah Pengembangan sumber daya manusia di organisasi tersebut. Dengan 

program-program pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, diharapkan 

setiap fungsi dan tugas yang te1ah di gariskan dapat dilaksanakan sesuai dengan target 

dan proyeksi kerja yang ada. 

Program Pengembangan sumber daya aparatur tersebut terutama pada area spesifik 

Pengembangan SDM yang selama ini telah di ikuti oleh perenc.ana pembangunan di 
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Bappeda Tingkat II Kotabaru, yakni pendidikan karier dan pelatihan teknis. Seperti 

halnya program pendidikan dan pelatihan pada umumnya. kedua program tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), sikap (allitude) dan 

keterampilan (skill). Diharapkan dengan meningkatnya SKA tersebut diharapkan faktor 

tahu, mau dan mampu yang merupakan unsur utama profesionalisme aparatur dapat 

tumbuh dan berkembang pada setiap perencana pembangunan di Bappeda tingkat II 

Kotabaru 

Mendasarkan pada acuan konsep-konsep teoritis pada bab 2 dan hasil pengujian 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan pembuktian hipotesis. Upaya

upaya strategis yang harus dilakukan oleh para pengambil keputusan di pemerintahan 

daerah tingkat II Kotabaru umumnya, dan pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kotabaru khususnya untuk meningkatkan profesionalisme perencana 

pembangunan di Bappeda adalah dengan mengupayakan sekaligus mengembangkan 

program-program pengembangan Sumber daya manusia, baik yang bersifat formal (yang 

di uji korelasi), informal maupun non formal. Upaya tersebut tidak hanya menekankan 

pada aspek kuantitasnya saja, akan tetapi kualitas clan efektivitas Program tersebut, agar 

dapat meminimalisir fenomena fonnalitas dan fenomena proyek dalam pelaksanaan 

kegiatan tersebut. 

6.1.1 Pengarub Masing-Masing Variabel Pengembangan SDM Tnhadap 

Profesionalisme Perencana Bappeda 

Berdasarkan basil analisis dengan menggunakan program SPS 2000, maka dapat 

diketahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas dalam penehtian ini 

terhadap variabel terik:at. Juga dapat diketahui variabel bebas yang memberikan pengaruh 

paling besar terhadap variabel terikat. Selain dari basil tersebut diatas, dapat diketahui 
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seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas. Untuk lebih jelasnya akan 

dibahas secara satu persatu, sebagai berikut: 

6.1.1.1 Pengaruh Pendidikan Formal (Xl) terhadap profesionalisme Perencana 

Bappeda. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, sudah dapat diketahui bahwa Pendidikan 

formal mempunyai pengaruh positif terhadap profesionalisme aparatur Bappeda Tingkat 

n Kotabaru. Khususnya pada unit kerja teknisnya atau para perencana Bappeda. Asumsi 

dari hal tersebut adaJah sernakin tinggi kontribusi pendidikan formal yang dimiliki 

perencana Bappeda terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap mental 

mereka dan juga akurasi kesesuaian pendidikan fonnal dengan pekerjaan (link and 

macth) yang mereka miliki, maka profesionalisme perencana Bappeda dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya akan lebih baik atau meningkat. 

Dari basil penghitungan yang dilakukan dengan program SPS 2000, dapat dilihat 

bagaimana Koefisien regresi untuk variabel pendidikan formal menunjukan angka yang 

positif, sebesar 0.468293, dimana angka ini mengartikan bahwa setiap adanya perubahan 

yang dikontribusikan oleh variabel pendidikan formal ini, akan dapat meningkatkan 

profesionalisme perencana Bappeda Tingkat II Kotabaru. 

Dalam tataran aplikasi, relevans1 teori .fitness antara bureaucratic competence 

dengan task requirement pembangunan sebagai detenninan profesionalisme dapat 

dibuktikan, dimana faktor Pendidikan formal merupakan salah satu variabel 

Pengembangan SDM yang di syaratkan dalam regulasi kepegawaian, mempunyai 

peranan yang besar terhadap profesionalisme perencana Bappeda Tingkat II Kotabaru. 

Kenyataan seperti ini mengisyaratkan bahwa pihak organisasi baik Bappeda maupun 
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Pemda untuk lebih memperhatikan peningkatan jenjang dan kualitas pendidikan fonnal 

aparatumya, terutama para perencana Bappeda Tingkat Il Kotabaru. 

Untuk melihat seberapa besar pengaruh ataupun sumbangan dari variabel 

pendidikan fonnal terhadap profesionalisme perencana Bappeda, maka berdasarkan pada 

hasil perhitungan statistik menunjukan bahwa terdapat hubungan yang bennakna dan 

positif antara salah satu unsur pengembangan SDM ini terhadap profesionalisme 

perencana Bappeda Tingkat Il Kotabaru sebesar 0.483 atau 48.3 % pada probabilitas 

0,000000< a 0,05 dan t hitung 2.138 > t tabel 2.101. Dengan demikian bila kondisi 

unsur pendidikan forn1a\ lebih diperhatikan dan diwujudkan dalam upaya yang nyata 

(program), maka diharapkan profesionalisme perencana Bappeda akan meningkat seiring 

dengan upaya tersebut 

Surnbangan efektif variabel pendidikan fonnal rnemberikan kontribusi terbesar ke 

2 (d.ua) dari keempat variabel yang diteliti dengan nilai kontribusi sebesar 19.519 %. 

Sedangkan secara parsial (r2 parsial) dengan nitai kontribusi 48,3 % dan menernpati 

urutan ke 4 (empat), akan tetapi dengan selisih n.ilai r2 parsial antara masing-masing 

variabet bebas yang sangat tipis. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap upaya 

peningkatan profesiona1isrne aparatur Bappeda, program-program tugas belajar baik 

untuk pendidikan strata l maupun pasca sarjana merupakan alternatif yang harus benar

benar dicerrnati, dengan memperhatikan potensi sumber dana internal dan eksternal 

organisasi yang potensial. 

6.1.1.2 Pengaruh Pendidikan karier (Xl) terhadap Profesionalisme Perencana 

Bappeda. 

Berdasarkan basil pengujian staristik, dengan jelas dapat diketahui bahwa 

pendidikan karier mempunyai pengaruh positif terhadap profesionalisme Perencana 
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Bappeda. Mendasarkan pada hal tersebut, asumsinya adalah semak:in tinggi kontribusi 

pendidikan karier yang dimiliki Perencana Bappeda terhadap peningkatan pengetahuan, 

sikap dan kemampuan mereka dalam kemampuan konseptual (conceptual skill), 

kepemimpinan (leadership skill), dan komunikasi dan kordinasi (human relations), maka 

profesionahsme Perencana Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

perencana pembangunan di daerah penelitian akan lebih baik atau meningkat. 

Pada tabel 5.12 yang merupakan hasil penghitungan statistik dengan program SPS 

2000, menunjukan besamya koefisien regresi untuk pendidikan karier sebesar 0.549211, 

dimana angka ini mengartikan bahwa setiap adanya perubahan positif yang 

dikontribusikan oleh variabel pendidikan karier, akan dapat meningkatkan 

profesionalisme Perencana Bappeda Tingkat Il di daerah penelitian. 

Dalam aplikasinya, teori relevansi hubungan salah variabel bebas ini dengan 

variabel terikat ini dapat dibuktikan, dimana variabel pendidikan karier merupakan salah 

satu unsur Pengembangan SDM yang di syaratkan dalam regulasi kepegawaian, 

mempunyai peranan besar terhadap profesiona\isme Perencana Bappeda Tingkat n 

Kotabaru. Kenyataan seperti ini mengisyaratkan bahwa organisasi baik Bappeda maupun 

Pemda Tingkat n Kotabaru untuk lebih memperhatikan kuantitas dan kualitas pendidikan 

karier aparatumya , terutama Perencana pembangunan daerah di Bappeda. 

Untuk mengetahui sebeiapa besar kontribusi pengaruh atau sumbangan pengaruh 

dari variabel pendidikan karier terhadap profesionalisme Perencana Bappeda, maka 

berdasarkan pada hasil penghitungan statistik menunjukan bahwa terdapat hubungan 

bennakna baik secara terpisah maupun bersama-sama Secara terpisah, dari salah satu 

unsur Pengembangan SDM ini memberikan kontribusi pengaruh sebesar 0.531 atau 53. l 
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% pad.a probabilitas 0.000000 < dari u 0.05 dan t hitung 2. 138 > t tabei 2_ iOl. Di 

samping itu variabel pendidikan karier memberikan sumbangan efektif terhadap 

profesionalisme Perencana Bappeda sebesar 14.822 % dari 83.666 % bobot sumbangan 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian secara parsial variabel 

pendidikan karier merupakan kontribusi ke 3 (tiga) diantara variabel lain dan berdasarkan 

bobot sumbangan efektifnya, pendidikan karier merupakan memberikan bobot 

sumbangan pengaruh terendah diantara ke 4 (empat) variabel lainnya dalam penelitian 

ini, akan tetapi bobot sumbangan tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggr. 

Angka-angka tersebut menunjukan apabila kondisi unsur pendidikan karier lebih 

diperhatikan dan diwujudkan dalam upaya berkesinambungan dalam suatu program yang 

nyata dan proporsional, maka diharapkan profesionalisme Perencana Bappeda akan 

meningkat seiring dengan upaya tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahv,ra dalam 

setiap upaya peningkatan profesionalisme Perencana Bappeda, pendidikan karier tidak 

hanya di orientasikan pada upaya peningkatan jenjang karier atau jabatan. Hal yang 

terpenting yang harus diperhatikan pembuat kebijakan dan perencana Bappeda sendiri 

adalah bagaimana pendidikan karier tersebut dapat rnemberikan kontribusi pada 

peningkatan kemampuan (ability) dalam melaksanakan fungsi dan tugas pere11canaa11 

pembangunan daerah. 

6.1.1.3 Pengarub Pelatihan Tekois (XJ) Terhadap Profesionalisme Perencana 

Bappeda. 

Variabel Pelatihan teknis (X3), berdasarkan hasi1 penghitungan statistik dengan 

program SPS 2000 diketahui mempunyai pengaruh positif terhadap profesionahsme 

Perencana Bappeda. Asumsi mendasar dari haJ tersebut adalah semakin tinggi kontribusi 
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pelatihan teknis yang dimiliki Perencana Bappeda terhadap peningkatan pengetahuan, 

sikap d&n kemampuan mereka da1am administrasi (administratif skill), perencanaan 

(planning .i&ill), dan kemampuan teknis pembangunan daerah lainnya, akan dapat 

meningkatkan profesionalisme Perencana Bappeda dalam pelaksanaan fungsi dan tugas. 

Dari hasil penghitungan dapat dilihat bagaimana koefisien regresi menunjukan 

angka yang positif, sebesar 0.456538, dimana angka ini mengartikan bahwa setiap adanya 

perubahan yang di kontribusikar1 oleh variabel pe]atihan teknis ini, akan dapat 

meningkatkan profesionalisme Perencana Bappeda di daerah penelitian. 

Dalarn tataran aplikasi, relevansi teori fitness antara bureaucratic comperence 

dengan task requirement pembangunan sebagai detenninan profesionalisme dapat 

dibuktikan. Variabel pelatihan teknis sebagai saiah satu unsur dari Pengembangan SDM 

yang disyaratkan dalam regulasi kepegawaian, mempunyai peranan l::,esar dalam upaya 

peningkatan profesionalisme Perencana Bappeda Tingkat 11 Kotabaru. Kenyataan ini 

memberikan mengisyaratkan bahwa pihak yang berkompeten, baik Bappeda maupun 

Fc::1111::1 i11i.al1 uat:i~h uni.uk. lehih mengeksistensikan pelatihan teknis bidang perencanaa11 

tersebut. Peningkatan kualitas pelatthan yang benar-benar didasarkan pada kondisi riel 

(analisa kebutuhan pe)atihan) merupakan altematifkebjjakan dasar yang harus diambil. 

Untuk melihat seberapa besar pengaruh ataupun sumbangan dari variabel pelatihan 

teknis terhadap profesionalisme Perencana Bappeda, maka berdasarkan hasil perhitungan 

statistik menunjukan bahwa terdapat huoungan yang bermakna dan positif antara salah 

satu unsur pe11gembangan SDM ini, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan 

unsur-unsur lain dalam pengembangan SOM. Secara sendiri (parsial) pada probabilitas 

0.000000 < ex. 0.05 dan t hitung 2.901 > t tabel sebesar 2.101 menunjukan kontribusi 
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pengaruh sebesar 0.600 atau 60 %. Hal ini merupakan sumbangan secara parsial terbesar 

dari ke 4 (empat) variabel pengembangan SDM. Dengan demikian hipotesis kedua dapat 

diterima. Sedangkan bobot sumbangan efektif pelatihan teknis memberikan bobot 

sumbangan terbesar dengan 0.32870 atau 32.870 %. 

Angka-angka tersebut menunjukan bahwa pelatihan teknis baik secara sendiri 

maupun bersama-sama unsur lain dalam pengembangan SDM, mempunyai pengaruh 

yang sangat besar terhadap upaya-upaya peningkatan profesionalisme Perencana 

Bappeda di daerah peneliti.an. Di sarnping karena frekuensi pelatihan teknis yang di ikuti 

oleh perencana Bappeda yang relatifbaik, kenyataan ini juga menunjukan apabila kondi.si 

unsur pelatihan teknis. lebih diperhatikan clan diwujudkan daJam upaya 

berkesinambungan dalam suatu program yang nyata dan propotsional, maka diharapkart 

profesionalisrne Perencana Bappeda akan meningkat seiring dengan upaya ter:>ebut. Hal 

ini juga mengindikasikan bahwa dalam setiap upaya peningkatan profesiona1isme 

Perencana Bappeda, pelatihan teknis tidak hanya di orientasikan sebagai upaya untuk 

penyelesaian proyek diklat secara formalitas dan upaya aparatur untuk memperoleh 

sertifikasi penunjang karier. Hal yang terpenting yang harus diperhatikan pembuat 

kebijakan dan perencana Bappeda sendiri adalah bagaimana pelatihan teknis tersebut 

dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan (ability) dalam 

me1aksanakan fongsi dan tugas perencanaan pembangunan daerah. 

6.1.1.4 Pengarub Pembinaan Kesejabteraan (X4) Terhad.ap Profesionalisme 

Pereneaoa Bappeda 

Berdasarkan hasil pengujian statistik., dengan je1as dapat diketahui bahwa 

pembinaan karier mempunyai pengaruh positif terhadap profesionalisrne Perencana 

Bappeda. Walaupun pembinaan kesejahteraan bukan merupakan area spesifik 
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Pengembangan SDM, akan tetapi pengaruh pembinaan kesejahteraan terhadap kondisi 

obyektif profesionahsme pada para perencana di Bappeda di daerah penelitian cukup 

besar. Mendasarkan pada hal terseb~ asumsinya adalah semakin tinggi kontribusi 

pembinaan kesejahteraan yang dipernleh Perencana Bappeda, semakin tinggi pula kondisi 

kesiapan mental dan motivasi untuk bekerja dan berprestasi mereka, maka hal tersebut 

akan mempengaruhi peningkatan profesionalisme Perencana Bappeda dalam 

menJalankan tu.gas dan fungsinya .sebagai perencana pembangunan di daerah penelitian. 

Pada tabel 5. 12. yang merupakan hasil penghitungan statistik dengan program 

SPS 2000, menunjukan besarnya koefisien regresi untuk sebesar 0.549017, dimana 

angka ini mengartikan bahwa setiap adanya perubahan positif yang dikontribusikan oleh 

variabe1 pembinaan kesejahteraan, akan dapat meningkatkan profesionalisme Perencana 

Bappeda Ti.ngkat II di daerah pene litian. 

Da1am aphkasinya, teori relevansi hubungan salah variabel bebas ini dengan 

variabel terikat ini dapat dibuktikan, dimana variabel pembinaan kesejahteraan 

merupakan salah satu unsur Pengembangan SDM yang di syaratkan dalam regu1asi 

kepegawaian, mempunyai peranan besar terhadap profesionalisme Perencana Bappeda 

Tingkat II Kotabaru. Kenyataa.n seperti ini mengisyaratkan bahwa organisasi baik 

Bappeda maupun Pemda Tingkat Ii Kotabaru untuk lebih memperhatikan masalah 

kualitas kesejahteraan aparatu.rnya, terutama Perencana pembangunan daerah di Bappeda. 

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh atau sumbangan pengaruh 

dari variabel pembinaan kesejahteraan terhadap profesionalisme Perencana Bappeda, 

maka berdasarkan pada basil penghitungan statistik menunjukan bahwa terdapat 

huuu.11ga11 bt:1111akna bai.k secara terpisah maupun bersama-sama. Secara terpisah, dari 
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salah satu unsur Pengembangan SDM ini memberikan kontribusi pengaruh sebesar 0.563 

atau 56.3 % pada probabilitas 0.000000 < dari a. 0.05 dan t hitung 2.637 > t tabel 2.101. 

Sedangkan sumbangan efektifvariabel pendidikan karier sebesar G. 16454 atau i6-454 %. 

Dengan demikian secara parsial (r2 parsial) variabel pendidikan karier merupakan 

kontribusi ke 2 (dua) terbesar diantara variabe1 lain clan dengan sumbangan efektif (SE) 

merupakan memberikan bobot sumbangan pengaruh ke ··3 (tiga) seteiah pendidikan 

formai. 

Angka-angka tersebut menunjukan apabila kondisi kesejahteraan perencana 

Bappeda Jebih diperhatikan dan dan ditingkatkan dalam suatu upaya nyata, maka 

diharapkan profe3.ionalisme Perencana Bappeda akan meningkat seiring dengan upaya 

tersebut, terlebih di era otonomi ini dengan kewenangan yang luas pada pemerintahan di 

daerah. kebtiakan-kebijakan peningkatan kesejahteraan dengan mendasarkan pada kinerja 

merupakan altematif kebijakan peningkatan kesejahteraan yang adil dan proporsional. 

6.2. ProfesionaHsme Perencana Pembangunan Daerah dalam perencanaan 

pembangunan daernh : lmplikasi Pengembangan Sumber Daya l\lanusia 

Berbasis Regulasi Kcpegawaiao. 

Pada bagian ini di ungkapkan secara deskritif implikasi teoritis Pengernbangan 

SDM dan profesionalisme Perencana Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan fungsi 

dan tugas perencanaan pad.a suatu organisasi perencana pernbangunan daerah, yaitu 

Bad.an Perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Tingkat n Kotabaru, Kalimantan 

Se1atan. 

David Korten (1984 ~ 82) sampai pad.a kesimpulan bahwa eksistensi 

profesionalisme aparatur negara dikarenakan adanya fitness (kesesuaian, kecocokan) 

antara bureaucratic competence dengan talcs requirement (fungsi, tugas dan jabatan) 
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yang dimiliki aparatur aparatur. ataufitness antara bureaucratic competence dengan task 

requirement pembangunan sebagai detenninan profesionalisme aparatur. Sedangkan 

eff endy ( 1992 ; 25-29) menyatakan bahwa kapasitas prof esional (prof esiona1 isme 

aparatur) ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pelatihan aparatur, kesesuaian (link and 

macth) antara kompetensi yang dimiliki dengan pekerjaan-pekerjaan di organisasi dan 

kesesuaian antara kompetensi dengan jabatan yang dipegang, serta tingkat pendapatan 

aparatur. Di samping itu Scots {Liliweri, 1996 ; 46) juga menegaskan bahwa 

profesionalisme seseorang dapat dilihat dari karak--teristik kompetensi yang diperolehnya 

dari pendidikan dan pelatihan. Konsep teoritis dari Korten, Effendy dan Scots yang 

dikemukakan secara singkat ini di jadikan penuntun untuk mencennati implikas1 

Pengembangan Sumber daya roanusia berbasis regulas1 formal (kepegawaian) terhadap 

profesionalisme perencana Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan. 

Pada kondisi obyekt1f-empiris Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bappeda 

tingkat II Kotabaru, di dasarkan pada regulasi-regulasi fonnal terutama Undang-undang 

Kepegawaian . Untuk pendidikan formal para perencana daerah memiliki kompetensi 

cukup baik namun dengan beragam strata, baik SL TA, Sarjana Muda dan Sarjana Untuk 

Pendidikan karier Adum dan Sepama atau Sepada dan Sepala. Sedangkan untuk 

pelatihan teknis rata rata memiliki kompetensi teknis perencanaan yakni Kursus 

Perencanaan Pembangunan Daerah (KPPD) dan dan latihan Administrasi Teknik 

Perencanaan (LA TP). Persoalan mendasamya disini adalah menyangkut pertanyaan 

pokok sebagai berikut: 
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J-'ertama ; bagaimana implikasi Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berdasarkan 

regulasi Kepegawaian tersehut terhadap peningkatan profesionalisme perencana 

pcrnbangunan daerah dalam perencanaan pemhangunan daerah ?_ 

Kedua: altematif strategi bagaimana yang harus diambil dan ditempuh untuk optima\isasi 

prnfes10nalisme Percncana Bappe<la dalam pelaksanaan fungsi <lan tugas -percncanaan 

petnbartgunan daemh. 

Kedua pertanyaan pokok tcrscbut mcrupakan acuan pembahasan dalam komt:ks 

pengcmbangan sumberdaya manusia berbasis regulasi formal (kcpega\.,aian) dan 

implikasinya pada profesionalismc perencana pembangunan daerah dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya pada badan perencana di organ1sasi tcmpat penelitian_ 

6.2.1 lmplikasi Pengembangan SOM berbasis regulasi kepegawaiao terhadap 

profesionalisme Perencana Bappeda dalam pelaksanaan togas dan fungsi 

Secara empiris menurul Mocljarto ( 1999 ; 179) kualitas pengcmbangan sumber 

da::,·a rnanusia aparatur yang merei1eksik.m profesionalismc dit unjuk.an dan bagairruma 

aparat tersebut me1aksanakan pckcrjaannya. lJengan dcmikian meningkat tidaknya 

kualitas profcsional aparatur secara faktual dapat diketahui dari bagaimana aparatur 

tcrsebut dalam mclaksanakr.n fungsi dan tugasnya. Mcnda.<;arkan pada konsep tcoritis ini 

dan konsep-konsep teoritis sebe]umnya dari Korten, Effendy dan Scots, pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, peningkatan profesionalisme perencana 

pemhangunan dari upaya atau program pengembangan Surnber daya manusianya secara 

empiris dapat ditunjukan dari bagaimana para aparatur terse but mclaksanakan tugas-tugas 

perencanaan pembangunan daerah. 

Dalam Perencanaan pembangunan dacrah Kabupaten Kotabaru para perencana 

Bappeda scharusnya memainkan peranan sentral. Dan 5Ccara yuridis fonnal fungsi 
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perencana Bappeda adalah menghasilkan rencana pembangunan yang akurat dan 

proporsional. Beberapa peraturan perundang-undangan, baik Keppres Nomor 5 Tahun 

1974, keppres Nomor 27 tahun 1980, Kepmendagri Nomor 185 tahun 1980, Perda no 02 

tahun 198 l SK Bupati Kotabaru nomor l 06 tahun 1993 dan clan perda no 02 tahun 2001 

menyebutkan 9 (sembilan) fungsi Bappeda perencanaan yang harus di 1aksanakan para 

perencana Bappeda. Luasnya fungsi perencanaan Bappeda tersebut, menurut Bintoro 

Tjokroamidjojo (1978; 57) karena -perencanaan pembangunan tidak hanya menyangkut 

kegiatan penyusunan rencana saja, akan tetapi perencanaan pembangunan adalah suatu 

proses kegiatan usaha yang terns menerus dan menyeluruh mehputi ; penyusunan 

rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi 

pelaksanaannya_ Berdasarkan pedoman yuridis formal diatas maka 9 (sembilan) fungsi 

yang harus dilaksanakan perencana Bappeda sebagai berikut: 

(a). Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah (poldas) yang terdiri dari Pola Umum 
Pembangunan Daerah Jangka PanJang dan Pola Umum Pelita Daerah. 

(b ). Menyusun Repelita Daerah. 
( c ). Men yusun program-pro gram tahunan seba gai pelaksanaan rencana-rencana seperti 

tersebut pada butir a dan b, baik untuk di biayai oleh daerah sendiri maupun 
diusulkan kepada daerah tingkat 1 untuk di masukan kedalam program Dati I dan 
atau/ diusulkan kepada pemerintah pusat untuk di masukan dalam program tahunan 
nasional. 

(d). Melak:ukan kordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas ata.u satuan organisasi lain 
dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertika1, kecamatan
kecamatan dan Badan-badan lain yang berada da]am wilayah yang bersangkutan. 

(e). Menyusu.n Rencana Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (RAPBD) bersama
sama dengan bagian keuangn dengan kordinasi sekwilda Tingkat II. 

( f). Melaksanakan kordinasi dan/ atau mengadakan penelitian untuk kepentingan 
perencanaan pembangunan di daerah. 

(g). Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di 
daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut. 

(h). Memonitor Pelaksanaan Pembangunan di daerah. 
(i). Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk 

Bupati/Walikotamadya Kepala Dati 11. 
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Dengan demikian pada dasarnya para Perencana Bappeda memegang fungsi

fungsi perencanaan, kordinasi. monitoring, evaluasi atau analisis kebijaksanaan. program 

dan proyek pembangunan di daerahnya. Akan tetapi berdasarkan basil penehtian ini 

secara empiris para perencana Bappeda belum mampu melaksanaan fungsi-fungsi 

tersebut secara optimal dan bahkan cenderung belum menguasai fungsi dan tugas mereka, 

padahal perencana Bappeda telah memiliki pendidikan dan pelatihan yang cukup untuk 

pelaksanaan tugas dan fungsi mereka, sebagaimana data terlampir (lampiran 14). 

6.2.1. 1 Analisis Pelabaoaan Fungsi Perencanaan 

Di dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur oleh Kepmendagri 

Nornor 185 tahun 1980 secara umwn para perencana Bappeda Tingkat II Kotabaru telah 

melakukan fungsi mereka akan tetapi peranan mereka be1um signifikan, inisiatif justru 

datangnya dari pihak luar Bappeda terutama Pemda. Bentuk rencana yang seharusnya 

dapat ditunjukkan secara tegas sebagai basil kerja perencana Bappeda adalah Pola dasar 

Pembangunan Daerah {Poldas) dan Rencana Pembangu.nan Lima Tahun Daerah (repelita

da), akan tetapi dalam lima tahun terakhir temyata kedua bentuk rencana tersebut 

dipercayakan kepada Perguruan Tinggi di K.alimantan Selatan yakni, Universitas 

Lambung Mangkurat dan STIENAS Banjannasin, tennasuk fungsi penelitiannya yang 

seharusnya dilaksanakan sendiri oleh perencana Bappeda. 

Sementara itu. rencana yang menjabarkan Repelita-da, yakni program-program 

tahunan yang tertuang dalam RAPBD, temyata sangat ditentukan oleh hal-hal mendasar. 

Pertama, seberapa besar otoritas perencana Bappeda di hadapan Dinas Daerah dan 

lnstansi vertikal, kedua, Seberapa jauh kewenangan perencana Bappeda dalarn 

merencanakan pembangunan daerah diakui dan di hormati oleh Dinas dan lnstansi. 
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Kct1ga, scberapa tinggi kemampuan mereka meyakinkan Bupati atau kepa1a daerah, dan 

scberapa besar dukungan DPRJ) terhadap rencana-rcncana yang mcreka tawarkan. 

Pada tabapan inilah pcrenGrna Rappeda di uji kemampuan mereka dalam 

pelaksanaan fungsi percncanaan. pada kondisi obyektif-empirb lcmyata Pcrencana 

Happeda kurnng berhasil mengkordinasi usulan-usulan proyck dari Dmas dan lnstansi, 

rneskipun keberadaan dan fungsi mereka secara formal diaku1. Yang di maksud dengan 

kurang, bcrhasil di si11i menunJukan kurangnya pendekatan dan lob1 percncana Bappeda 

Tingkat IL Kotabaru terhadap Dinas- dan instansi tcrkait schingga ge_jala yang mcnonjol , 

yakni munculnya keengganan Dioas-dinas dan lnstansi untuk di kordinasi dalarn 

pdaksanakan proyek dan kcgiatan mereka. Sehingga pada tahapan pclaksanaan 

mcnL1nculkan pelaksanaan proyek dan kegiatan yang overlaping dan bahkan pada sasaran 

y1ng sama, sehagai contoh sasaran yang sama pada program-program pcngcntasan 

kerniskinan ba1k oleh instansi permdustrian, BKKBN, Dep, Kopcrasi dan Hangdes Hal 

mi juga tcraplikasi pada upaya meyakinkan Bupati atau Kcpala dacrah serta DPRD yang 

m~rnalukan kualitas pcrcncanaan yang baik unruk rnendapat dukungan yang kuat dalam 

kemampuan perencanaan mcreka. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir revisi 

mempertajam ska1a priorita.-. perencanaan yang dibuat perencana Bappeda oleh Bupati 

cukup signifikan. dengan demikian Perencana I3appeda bukan sebagai pencntu akhir 

pembuatan pcrencanaan pembangunan daerah tcrsebut. Di samping itu mcnurut Ketua 

Komisi A DPRD Kab. Kotabaru yang mcmbawahi bi.dang Percncanaan Pembangunan 

Daerah, Perencana Bappeda rclatif kurang memainkan pcran dalam pembangunan 

daerah, sehingga pelaksanaan fungsi perencanaan mereka lebih sekedar formalitas 

belaka, tidak fungsional dan sekedar mematuhi peraturan mendagri. 
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Ketiga, seberapa tinggi kemampuan mereka meyakinkan Bupati atau kepa1a daerah, dan 

seberapa besar dukungan DPRD terhad.ap rencana-rencana yang mereka tawarkan. 

Pada tahapan ini1ah perencana Bappeda di uji kemampuan mereka dalam 

pelaksanaan f ungsi perencanaan. pada kondisi obyektif-empiris tern ya ta Perencana 

Bappeda kurang berhas-i] mengkordinasi usulan-usu]an proyek dari Dinas clan lnstansi, 

meskipun keberadaan dan fungsi mereka secara formal diakui. Yang di maksud dengan 

kurang berhasil di sini menunjukan kurangnya pendekatan dan ]obi perencana Bappeda 

Tingkat II Kotabaru terhadap Dinas- dan instansi terkait sehingga gejala yang menonjol , 

yakni munculnya keengganan Dmas-dinas dan lnstansi unruk di kordinasi dalam 

pelaksanakan proyek dan kegiatan mereka. Sehingga pada tahapan pelaksanaan 

menunculkan pelaksanaan proyek dan kegiatan yang over1aping dan bahkan pada sasaran 

yang sama, sebagai contoh sasaran yang sama pada program-program pengentasan 

kemiskinan baik oleh instans.i perindustrian, BKKBN, Dep, Koperasi dan Bangdes. Hal 

ini juga teraplikasi pada upaya meyakinkan Bupati atau Kepala daerah serta DPRD yang 

memerlukan kualitas perencanaan yang baik untuk mendapat dukungan yang kuat dalam 

kemampuan perencanaan mereka. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir revisi 

mempertajam ska1a prioritas perencanaan yang dibuat perencana Bappeda oleh Bupati 

cukup signifikan, dengan demikian Perencana Bappeda bukan sebagai penentu akhir 

pembuatan perencanaan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu menurut Ketua 

Komisi A DPRD Kab. Kotabaru yang membawahi bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Perencana Bappeda relatif kurang memainkan peran dalam pembangunan 

daerah, sehingga pelaksanaan fungsi perencanaan mereka lebih sekedar fonnalitas 

be1aka, tidak fungsional dan sekedar mematuhi peraturan mendagri. 
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Kondisi ernpiris pelaksanaan fungsi perencanaan yang kurang optimal juga 

ditunjukan dalam mekanisme penyusunan Daftar Skala Prioritas (DSP) clan RAPBD. 

Stelah usulan rencana Pembangunan dari semua Kecamatan, Dinas, dan lnstansi diterima, 

perencana Bappeda menyusun draft Daftar Skala Prioritas (DSP). Draff DSP tersebut di 

bahas bersama-sama oleh semua pengusul rencana (Kecamatan, Dinas dan Instan.si) 

dalam Forum Rapat Koordmasi Pembangunan {Rakorbang), untuk kemudian ditetapkan 

sebagai DSP. 

Menurut Effendi (1992; 16) \Valaupun bukan merupakan aturan fonnal, idealnya 

sebelurn Rak:orbang harus dilakukan diskusi intem-pra rakorbang. Diskusi ini d1had1ri 

oleh Dinas-dinas, Instansi Vertikal, dan ca.Ion pelaksana proyek-proyek pembangunan. 

Manfaat diskusi ini adalah Dinas dan Instansi menjadi tahu karena biasanya terdapat 

usulan proyek mereka yang tidak realistis, sehingga mereka bersedia "menurunkan 

harga" maupun mengubah proyek yang mereka usulkan. Dengan Disk-usi seperti ini 

Rakorbang yang di pimpin oleh Perencana Bappeda berjalan relatif lebih lanc.ar. Namun 

dalam kenyataannya hal tersebut be1um dilaksanakan di Bappeda Kotabam sehingga 

dalam Rakorbang sering muncul friksi dengan dinas atau instansi perihal proyek-proyek 

yang akan dilaksanakan. 

Diskusi pra rakorbang yang pemah dilakukan oleh perencana Bappeda hanyalah 

dengan bagian pembangunan (dalam Setwilda). Kedua komponen ini bersama-sama 

meneliti urgensi tiap-tiap proyek yang di usulkan oleh Dinas dan Instansi dan juga 

menguji kelayakan biayanya. Dengan dernikian kelayakan teknis yang biasanya di kuasai 

instansi teknis kurang diperhatikan. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, adalah 

beralasan jika proyek pembangunan terkesan memiliki citra sebagai pembagian rejeki. 
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Dalam kondisi yang sama Bintoro Tjokroamidjojo (1988; 62) menyatakan, proyek

proyek pembangunan tidak menjadi program oriented atau problem-solving oriented, 

melainkan hanya budget oriented. 

Di dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah di kabupaten Kotabaru, 

Perencana Bappeda hanya berperan sampai pada tahap penyusunan DSP. Sementara itu 

dalam menentukan anggaran atau dana untuk tiap-tiap proyek yang nantinya akan di 

\VUjudkan dalam bentuk RAPBD, ternyata bagian keuangan setwilda berperan sangat 

dominan. Hal ini menunjukan seolah-olah perencana Bappeda setelah selesai 

melaksanakan tugas rakorbang dan penyusunan DSP cenderung melepas tanggung 

jawabnya, karena fungsi mereka sesungguhnya adalah sampai RAPBD tersebut rampung. 

6.2.l.2 Analisis Pelaksanaan Fungsi Koordinasi 

Sebagai bagian dari fungsi perencanaan Bappe<la, kordinasi sangat menentukan 

ketepatan sasaran/obyek pembangunan, menurut Sofian Effendy (1992: l 8 ) tanpa 

kordinasi yang baik dan terintegrasi akan memunculkan permasalahan basil 

pembangunan yang salah sasaran dan overlavmg dan bahkan mernunculkan proyek

proyek yang mubazir. 

Pelaksanaan fu.ngsi kordinasi yang dilaksanakan oleh para perencana Bappeda 

tingkat II Kotabaru, pada kondisi empiris belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik 

dan bahkan cenderung kurang mampu me!aksanakan tugas-tugas kordinasi tersebut 

(Ketua Komisi A DPRD Tingkat JI, Kotabaru ). Kondisi tersebut ditunjukan dari tingkat 

kordinasi clan kerjasama yang rendah perencana Bappeda dalam mengkordinasikan 

kegiatan pembangunan Dinas-dinas di daerah, terlebih 1agi dalam hal mengkordinasikan 

proyek-proyek pembangunan yang dikelola lnstansi vertikal, peran kordinasi dari 
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aparatur Bappeda hanya sekedar formaJitas saja, di mana lnstansi venikal pada umumnya 

hanya mengirimkan Daftar Isian Proyek (DlP) kcpada Bappeda setiap Rulan Mei ( 

Fcbrnari untuk Tahun 2000 dan 2001} yang lcbih sekedar mcrupakan pembcritahuan dan 

bukan laporan tanda ada kordinasi lebih lanjut Hal ini memunculkan keadaan instansi

instan~i vertikal seolah-o1ah berdiri sendiri dan tidak mengintegrasikan kegiatannya 

dengan dinas-dinas di daerah lingkat l1 Kotabaru_ Dalam kondisi seperti ini sikap pro

aktif (menjcmput bola) perencana Bappeda sangat di perlukan karena terdapat pula ge_iala 

keengganan dari instansi-mstansi vertikal dikordinasi oleh Bappcda, dengan alasan 

hahv,a proyek-proyek sektoral dari instans1 dibiayai oleh APBN dan Bantuan Luar 

Negeri (BLN), karenanya menurut Instansi-instansi vertikal proyek-proyt!k mereka 

berada d1 luar kontro\ Daerah Tingka1 H, dari pcrencanaannya sampai tahapan 

evaluasrnya. 

Permasa!ahan d.alam pelaksanaan tugas kordinasi pcrencana Bappeda adalah 

kemampuan tugas kordinasi itu sendiri yang mcliputi teknis pcndekaian, Jobi dan 

ncgosiasi yang masih kmah Dalam hubtmgan mi menurut Hendra famara ( 1986 : 68) 

penguasaan teknis lobi dan negosiasi S<"Jlgat menentukan tugas kordinasi para aparatur 

pcrericana pcmbangunan. Di samping itu penguasaan peraturan, prosedur dan mckani~me 

kerja dan masing-masing <linas dan instansi yang spesifik, sehingga mereka kurang 

mampu menawarkan kordinasi dan kerjasama yang seharusnya di lakukan pada sctiap 

kcgiatan pcmbangunan di -wilayah kewcnangan tugas mereka. 

6.2.1.3 Analisis Pelaksanaan Fungsi Monitoring dan Evaluasi 

Fungsi monitoring aparatur Bappeda merupakan bagian dari keseJuruhan sistem 

pengendahan pembangunan yang ada di daerah, akan tetapi spesifikasj fungsi 
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pcngendalian Bappeda tersebut lebih menekankan pada upaya pemberian inforrnasi 

bagaimana proses dan pencapaian basil pelaksanaan proyek pembangunan kepada Kepala 

Daerah bukan pada pengarnbilan tindakan administrasi dan hukum. Pelaksanaan fungsi 

monitoring yang demikian menurut Hendra Esmara (1986 ; 74) merupakan upaya 

menyelaraskan antara input yang di investasikan da1am perencanaan dengan out-put yang 

dihasilkan dari pelaksanaan rencana tersebut, tesis Hendra Esmara ini menekankan pada 

perspelctif proses, babwa upaya monitoring tersebut harns dapat rnengukur bagaimana 

proses pelaksanaannya. 

Aparatur Bappeda Tingkat II Kotabaru dalarn pelaksanaan tugas monitoring hanya 

memonitor pencapaian target dan penyerapan dana yang dilakukan oleh setiap proyek. 

Permasalahan-pennasalahan tentang proses pelaksanaan~ seperti manajemen, kelompok 

sasaran, pelaksana dan kuahtas ftsik proyek sangat minim dilakukan dan bahkan 

beberapa tahun terakhir kegiatan ini tidak di lakukan dengan alasan pe)aksanaa.n tugas 

rutin dan persiapan penyusunan _perencanaan dan rakorbang yang sangat menyita waktu. 

Padahal hat tersebut sangat mempengaruhi efektivitas dari perencanaan pembangunan 

daerah itu sendiri. Kuahtas momtoring akan sangat menentukan k.uahtas evaluasi antara 

kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan perencanaan itu sendiri. Dengan demik:ian 

monitoring tersebut akan menentukan kualitas kesesuaian (fitness) antara proses 

pelaksanaan proyek at.au basil pelaksanaan proyek dengan Repehta-da. 

Lebih dari itu, penyimpangan yang sering ditemui dan infonnasi pada umumnya 

yang di dapa.t da1arn monitoring, kurang bahkan tidak di tindaklanjuti oleh Perencana 

Bappeda, karena meskipun aparatur Bappeda tidak berwenang bertindak, akan tetapi 

teguran atau peng-infonnasian aparatur Bappeda tentang ad.an.ya penyimpangan di suatu 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengaruh Faktor Faktor Pengembangan ... M.Taufik Rivany

proyck cukup rnendapat perhatian dan Dinas-dinas atau instansi vertikal yang 

bertanggung _iawab Rcndahnya profesionalisme Pcrcncana Bappeda juga terlihat pad.a 

pengclo)aan infonnas1 sclama monitoring yang tidak di simpan secara haik menjadi hank 

data. Terhadar hampir semua informasi tcrscbut bclum ada kesadaran dari pcrcncana 

Bappeda unnik mengelolanya dengan baik. yang scwaktu-waktu dapat digunakan scbagai 

bahan pengambilan kebijaksanaan yang mcnyangkut pcrsoalan-persoalan pcmbangunan 

daernh 

Pada bulan Oktober hi ngga Januari untuk tahun anggaran lama atau bulan J uni 

hingga September untuk tahun anggaran yang baru terdapat agenda untuk mengubah 

APBD. Dalam Agenda mi perencana Bappeda berperan penting dan menentukan dalam 

Tim .A.nggaran . Untuk itu Perencana Bappeda perlu mencari 1nformas1 tcmang 

pe!aksanaan proyek semua dinas dan instansi, artinya perlu memonitor, sebagai bahan 

pemn-ibangan perubahan APBD Karena tcrutama dinas-dinas berkepenrmgan menarnhah 

jumlah anggaran untuk proyek-proyek mereka, maka mereka berlomba-lomha 

mcrnberikan inforrnasi di minta atau t1dak diminta oleh Pcrcncana Bappeda terutama 

lewat laporan triv.ulan. Akibatnya obyek.1.ivitas informasi kurang tc~jamin. I3iasanya 

infom1asi atau laporan yang d1herikan oleh dinas-dinas terscbut hanya bc ri si kcmajuan 

pelaksanaan saja, tanpa menyebutkan kelemahan atau kendala yang di hadapi. Dalam 

rnenyikapi hal tcrscbut terlepas dari menyadari atau tidak cross-cheks lcwa1 monitoring 

terhadap infonnasi-informasi tcrscbut belum sepenuhnya dilaksanakan olch pcrencana 

Bappeda Dan bahkan mereka beraswnsi tidak perlu lagi terjun kelapangan, dan dengan 

demikian monitoring tidak dilakukan sama sekali dengan alasan t:idak ada biaya yang 

cukup un1uk mon1toring. 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengaruh Faktor Faktor Pengembangan ... M.Taufik Rivany

125 

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap proyek pembangunan, berdasa.rkan 

mekanisme yang harus dilaksanakan Bappeda harus melakukan stelah proyek berakhir, 

kan tetapi kenyataannya pad.a Bappeda tingkat II Kotabaru, hal tersebut jarang dan 

bahkan tidak dilaksanakan dengan alasan untuk evaluasi yang minim. Padahal menurut 

Effedy (1992 ; 23) banyak terdapat pos anggaran yang dapat atau seharusnya di revisi 

untuk diganti menjadi anggaran evaluasi. 

lmplikasi dari pengembangan Sumber daya manusia di Bappeda juga tereksistensi 

dari kurangnya penguasaan terhadap peraturan dari fungsi monitoring itu sendiri dan 

bahkan perencana Bappeda Tjngkat II Kotabaru kurang bisa membedakan spesifikasi 

tugas mereka dengan tugas lnspektorat W1layah Kabupaten (Itwikab) atau Badan 

Pengawas dalam fungsi monitoring tersebut . 

6.2.1.4 Analisis Pelaksanaan Fungsi Penelitiao dan Pendataan 

Fungsi penelitian dan pendataan sebenamya secara inheren telah dilaksanakan 

oleh Bappeda Tingkat 11 Kotabaru ketika rnelakukan perencanaan dan monitoring. 

Artinya, dalarn kegiatan perencanaan dan monitoring Bappeda perlu mengumpulkan dan 

mendata serta rnenganalisis infonnasi dan data. Akan tetapi penelitian dalam arti yang 

lebih sistematis, yang tidak digunakan untuk memeca.hkan persoalan jangka pendek 

melainkan untuk informasi jangka pa.njang atau untuk keperluan pembuatan 

kebijaksanaan stategis, belum pemah di lakukan oleh Perencana Bappeda. 

Konsekuensinya Bappeda tingkat II Kotabaru belum menjadi penyedia data yang baik 

bagi instansi-instansi Jain di daerah tingkat II Kotabaru. 

Kenyataan faktual, untuk menghitung Pmduk Domestik: Regional Bruto (PDRB) 

rnaupun inventarisasi potensi daerah, Bappeda Kotabaru perlu meminta bantuan Kantor 
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Biro Pusat Statistik (BPS), atau perguruan tinggi terdekat dalam ha1 ini Universitas 

Lambung Mangkurat. Jasa peneliti dari lembaga akademik tersebut hampir selalu 

d1gunakan Bappeda Kotabaru. dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

maupun revisi RTRW. Sementara untuk penyusunan Rencana Umum Peruntukan Tata 

Kata (RUUTK), Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA), melakukan survei 

statistik dan penelitian-penelitian sosial ekonomi Bappeda Kotabaru bergantung pada 

penehti-peneliti lembaga akademik berbagai perguruan t1nggi; yakni dari UNLAM, 

STIENAS dan UGM_ Kondisi demikian menunjukan bahwa Para Perencana 

Pembangunan Daerah di kabupaten Kotabaru (Bappeda) belum ma.i-npu melaksanakan 

fungsi penelitian maupun pendataannya_ 

Mengacu pada konsep-konsep teoritis sebaga1mana yang dikeml1kaka-n 

sebelumnya, Bappeda merupakan organisasi yang menempati posisi strategis dala.m 

pembangunan di daerah, khususnya daerah tingkat 11 dan sangai menentukan pola arah 

dan strategi serta keberhasilan pembangunan daerah itu sendiri Dengan peran strategis 

tersebut menurut Effendy (1992; 18) menempatkan perencana Bappeda sebagai "thmk

tank" dari Bupah/Kepala daerah Tingkat II. lronisnya, mendasarkan pad.a kondisi 

obyektif-empiris beberapa tahun terakhir dan sampai sekarang (1998-2001) peran yang 

sangat strategis tersebut temyata. behun dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan 

yuridis formalnya. Mendasarkan pada kenyatan empirik sebagaimana dikemukakan 

sebelumnya denganjelas teridentifikasi bahwa kemampuan profesional (profesionalisme) 

Perencana Bappeda dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka masih per1u dipertanyakan. 

Walaupun selama ini kemampuan mereka secara khusus sesuai bidang tugas di 
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rein:fbrcernent oleh berbagai pendidikan dan pelatihan, bail: tingkat loka1 maupUI1 

regional. 

Dalam kajian pustaka dikemukakan bahwa telah dilakukan upaya-upaya strategis 

pengembangan sumber daya manusia tersebut yang meliputi pendidikan karier dan 

teknis. Program-program Pengembangan swnber daya manusia tersebut di dasarkan 

terutama pada peraturan-peraturan kepegawaian dan organisasi Bappeda. Program

program Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah tersebut, sebagai 

mana pasal 2 dan 3 Pera.turnn Pemerintah No. l 0 I tahu 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan PNS memiliki tujuan dan sa.saran strategis; pe1..ama, meningkatkan 

pengetahuan, keahlian, keterampi1an, dan sikap untuk dapat mdaksanakan tugas jabatan 

secara profesional. Kedua, tenvujudnyanya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan persyaratan jabatan masing-masing. 

Dalam konteks tuj uan dan sasaran yang strategis tersebut, secara teoritis T. Ndraha 

(1999J29) menyatakan bahwa program pendidikan, pelatihan dan pengembangan 

didasari pada keyak.inan kuat tentang setiap orang bisa berubah dan bisa d!bentuk. T esis 

utama T. Ndraha tentang pengembangan Sumber daya manusia ini di tinjau dari 

perspektif perubahan pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan kemampuan (ability) 

seseorang outcome dari Program Pengembangan SDM yang dilaksanakan dalan suatu 

organisasi. Pembentukan dan perubahan faktor tahu (knowledge, understanding, 

experience), fak'tor mau (komitmen, kesanggupan, tanggung jawab) dan ftli.or mampu 

(capacity + ability = capability) mendasari setiap pendidikan da.n pelatihan yang 

dilakukan. Dalam substansi yang sama Korten, Effendy, Scots dan Moeljarto 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengaruh Faktor Faktor Pengembangan ... M.Taufik Rivany

128 

sebagaimana yang dikemukakan sebelwnnya, menekankan Pengembangan SDM sebagai 

faktor signitikan yang menentukan profesionalisme aparatur pemerintah. 

Mendasarkan pada konsep-konsep teoritis tersebut dan atas dasar realita di 

organisasi tempat penelitian ini dilakukan, terdapat kondisi saling antitesis dirnana 

impliksi perubahan yang diharapkan program-program Pengembangan SD.M berdasarkan 

regulasi kepegawaian ternyata pada kondisi obyektif empirisnya bdum mampu 

mendurong dan rne-reif!ft.Jrcement kemampuan profesional (profesionalisme) Perencana 

Bappeda, hal ini di tunjukan masih lemahnya kemarnpuan pelaksanaan fungsi-fungsi 

Perencanaan daerah mereka. Padahal eksistensi program pengembangan SDM aparatur 

Bappeda telah dilaksanakan secara berkesinambungan dan semua perencana daerah telah 

memiliki legatisasi fonna1 pendidikan dan pelatihan dan pekerjaan danjabatan mereka 

Realita yang memperihatinkan tersebut dalam konteks outcome dari program 

pengembangan SDM aparatur pemerintah menunjukan dengan jelas bahwa upaya 

pengembangan SDM berbasis regulasi kepegawaian yang ada, terutama pad.a organisasi 

tempat penelitian ini, kualitas dan efek1:ivitasnya masih perlu dipertanyakan. Kondisi 

demikian dilatabelakangi oleh kelemahan supra struktur chm infra struk'iur yang ada. 

secara spesifik menunn Siagian ( l 998 ; 67) hukwn dan perundang-undangan yang 

memayungi pengembangan SDM aparatur pemerintah menciptakan kondisi 

ketergantungan PNS pada pendidikan dan pelatihan publik yang cenderung bersifat 

formal. Hukum kepegawaian juga mendasarkan jabatan berdasarkan pada ijaz.ah 

fonnalnya bu.kan pada kompetensinya. Realitas yang demikian menurut lrianto (2001 ; 

10) sistem hukum kepegawaian negeri saat ini memungkinkan seseorang dengan 

kepemilikan ijasah bertingkat pendidikan tertentu dapat menduduku jabatan atau status 
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yang lebih tinggi tanpa mempertimbangkan penguasaan kompetensi. Akibatnya ada16}1 

munculnya fenomena dimana aparatur pemerintah berupaya keras memperoleh ijasah 

dengan berbagai macam cara tanpa melaiui proses akademis yang wajar_ Dengan proses 

seperti ini dapat dibayangkan bagaimana kemampuan akademis yang bersangkuta setelah 

lulus dan kemudian pangkat dan jabatannya di prornosikan. Kondisi seperti ini juga 

terdapat di organisasj tempat penelitian. dimana beberapa orang perencana Bappeda 

memperoleh tingkat kesarjanaannya, baik program diploma maupun sarjana tanpa proses 

akademik yang wa:_iar. 

Secara subtantif sampa, saat ini pemerintah belum memiliki model yang konsisten 

dalam program pengembangan SDM (Irianto, 2001 ;9) Yang di dapat saat ini terdapat 

perbedaan program Pengembangan SDM antar sektor maupun antar instansi. Dalam 

kondisi seperti ini menimbulkan kesa.n tidak ada kesatuan baik dalam tindakan maupun 

pencapaian tujuan yang diinginkan, sehingga sering ovelaping kebijakan pengembangan 

SDM terutama pada pernerintah daerah dan dinas-dinas otonoro di daerah. 

Berdasarkan kenyataan yang ada di lokasi penelitian (in-depth) program-program 

pengembangan SDM yang di implementasikan kedala.m bentuk pelatihan misalnya, tidak 

dilakukan dengan benar dan hampir tanpa analisa kebutuhan pelatihan (training need 

analysis) yang standart. Pada Lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah terkesan 

hanya sekedar menghahiskan anggaran yang tersedia, sedangkan pada pihak peserta atau 

aparatur yang di tunjuk lebih di motivasi oleh tuntutan persyaratan kepangkatan ataupun 

jabatan. Dalam keadaan yang demikian menurut lrianto (2001; 10) Akibatnya outcome 

yang diperoleh dari program-program pengembang SDM Pemerintah untulc peningkatan 

skills, knowledge dan ability sebagai tujuan utama menjadi terdistorsi. Forrnalitas 
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program dalam bentuk pelatihan sangat menonjol, dan jika di lihat dari materi yang di 

berikan dapat di katakan tidak relevan dengan penguasaan kompetensi birokrasi modem 

saat ini, yang menurut Miftah Toha (1998;77) menuntut aparatur memiiiki karalcteristik 

profesional yang mengedepankan kecepatan (mobilitas, responsif), fleksibilitas, 

integrati<ms dan innovas1. 

Program Pengembangan SDM di Bappeda daerah penelitian, seperti halnya pada 

organisasi atau instansj pemerintah pada umumnya, organisasi yang me'latar belakangi 

kompetensi aparan,zr pemerintah dapat di kelompokan menjadi tiga (Ndraha, 1999; 130), 

yakni; pertama, sekolah, kedua, lembaga pelatihan (d1klat), dan unit kerja yang 

bersangkutan. Jika dikaitkan dengan tiga sasaran utama pelatihan sebagaimana yang di 

jelaskan sebelumnya (faktor tahu, mau dan mampu), kenyataanya dapat di matrikskan 

sebagai berikut : 

Lembaga 

TABEL 6.1 
ORGANISASI DAN SASARAN PELA TIHAN 

Sekoiah Menengahi 
Perguruan Tinggi 

Lembaga Diklat 

Unit Kerja yang 
Bersa...11 gkutan 

r-----------------------------------1 
l _____ Sasaraii Prograip PSDM _________ I 

Tahu Mau Mampu 1 
------------- ---------- ----------, 

l 
XXX 

4 
xx 

7 
X 

I 

2 
X 

5 

8 
XfXX 

-------------~-----------

... 

.::, 

6 

I 
I 
I 

Sumber : T. Ndraha (1999; 130) 

Dengan mendasarkan pada k.onsep teoritis tiga faktor dari Ndrah.a dan 

implikasinya di Indonesia, dari matriks tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat ini 
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yang dapat diharapkan dari Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi di Indonesia adalah 

Faktor tahu. Faktor mau (sel 2) dan Faktor mampu (sel 3) suht terbentuk melalui 

perguruan tinggi, karena perguruan tinggi berada sepenuhnya dibawah kontrol sistem 

birokrasi, kurikulum danjuga pengaruh politis yang cukup kuat. Terlebih lagi di era orde 

baru, hegornoni sistem politik saat itu sangat kuat. Kondisi yang demikian juga 

teraplikasi pada perencana pembangunan daerah Kotabaru, dimana faktor mau dan 

mampu yang di tunjukan dari masih rendah:nya kapasitas pe1aksanaan fungsi-fungsi 

perencanaan, kordinasi, monitoring, evaluasi, penelitian dan pendataan yang 

dilaksanakan selama ini. Walaupun dari kondisi tingkat pendidikan mereka memadai . 

Berdasarkan matriks tersebut dengan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan 

pemerintah, faktor mau (sel 5) dan faktor mampu (sd 6) juga sulit terbentuk Dalam 

hubungan ini N draha (1999; 134) seperti halnya 1rianto ( 200 l ; 10 ). menyatakan karena 

pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah pada umumnya dijadikan 

proyek dan dikelola rnenurut manajemen proyek, bukan manajemen dikjarlat. Tolak ukur 

yang digunakan untuk parameter keberhasilannyapun adalah "proyek"; dimana proyek 

dianggap sukses jika anggamnnya dapat di habiskan. Upaya Efek1:if Pengembangan SDM 

aparatur menwut Ndraha (1999; 143) justru pad.a keadaan dimana unit kerja yang 

bersangk7.ltan di fungsikan dan di aktifkan menjadi lembaga dikjarlatbang. Disana 

pimpinan unit kerja sekahgus berfungsi sebagai guru, pelatih {faktor tahu), tdadan 

(faktor mau), dan fasilitator (faktor mampu). Konsekuensi yang terjadi adalah, pi.mpinan 

unit kerja haruslah benar-benar orang terpilih dan sa.nggup melaksanak:an fwigsi-fungsi 

tersebut. 
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6.2.2 Pengembangan SDM Perencana Pembangunan Daerab dan Alternatif 

Strategi Optimalisasi Profesionalisme Pelaksanaan Fungsi dan Tugas 

Perencanaan. 

Dalam teori maupun konsep Pengembangan sumber daya manusia, terdapat dua 

versi yang berbeda dalam menempatkan landasan analisisnya dalam fak'"ta organisasional 

yang disebut Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dua versi teoritis tersebut adalah 

versi anahsis yang bersifat umum atau luas dan versi analisis yang bersifat spesifik Versi 

pertama di ,vakili oleh Ernest J. Mc. Connick, Sheila Cane, Siagian, dan Moenir. 

Sedangkan versi kedua di wakili oleh Flippo, Wexley dan Yulk, Tovey, Sikula, dan 

Megginson serta Ndraha. Dasar pemikiran dari kedua versi teoritis tersebut telah 

dikemukakan secara singkat pada bab tinjauan pustaka. 

Terkait dengan hasil penelitian lapangan di Bappeda T ingkat II Kotabaru, 

Kalimantan Selatan, dua versi tersebut dijadikan acuan untuk saling melengkapi dalam 

mehhat bagaimana eksistensi dan implikasi pengembangan sumber daya manusia di 

orgamsas1 perencanaan daerah yang mendasarkan terutarna pada regulasi formal 

kepegawaian_ 

Dalam menjelaskan hubungan faktual dengan konsep teoritis pengembangan 

sumber daya manusia, spesifikasi sasaran pelatihan dan pengembangan dalam suatu 

organisasi yang dikembangkan dalam konsep-konsep teoritis tersebut belum bersifat 

general, ~ehingga apabila terjadi penerimaan terhadap konsep teoritis teisebut secara naif 

maka dapat saja terjebak at.au terjadi kesalahan dalam penganalisaannya. 

Dalam Pengembangan Sumber daya Manusia organisasi pemerintahan di 

orgamsas1 penelitian khususnya dan nasiona1 umumnya, spesifikasi sasaran 

pengembangan (development) untuk golongan "managers" dan pelatihan (training) untuk 
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golongan '"non manager" tidak sepenuhnya benar dan cendenmg tidak sesuai dengan 

kondisi obyektif empiris yang ada. Pada organisasi obyek penelitian ini, sasaran 

pengembangan (development) yang eksistensinya dengan pendidikan penjenjangan, 

sasanmnya tidak hanya para pejabat eselon, akan tetapi pada semua aparat minimal setara 

SL TA, dirnana seluruh aparat yang ada di Bappeda tingk:at II berpendidikan minimal 

setara SLTA. Sedangkan pelatihan (training) dan kursus kerja justru lebih ditekankan 

pada aparat pemegang jabatan (manager) . HaJ in:i dikarenakan tuntutan fungsi dan tugas 

masing-masing komponen atau bidang yang rnenuntut kualifikasi dan kompetensi 

aplikatif yang tinggi di bidang perencanaan, kordinasi, evaluasi dan monitoring 

(pengendalian) serta penehtian dan pendataan pada seluruh sek.-tor pembangunan di 

daerah . 

Persoalan Pengembangan Sumber daya manusia adalah persoalan spesifik clan 

bersifat mikro pada ruang dan waktu yang tidak persis sama_ Latar belakangnya juga 

berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya. strategi pendekatannya juga harus 

bersifat spesifik dan mikro, sehingga fungsi dan tugas perencana pembangunan daerah 

sebagai tuntutan dan realita dapat dipahami sebagai acuan profesionalisme perencana 

Bapped.a dan di cari solusinya sesuai dengan acuan tersebut. Seperti ha1nya pada 

organisasi pemerintah seperti haJnya Bappeda, persoalan mendasar pengembangan 

sumber daya manusia tidak hanya ter1etak pada masalah pendidikan, pelatihan dan 

pengembangan. persoalan kesejahteraan merupakan esensi yang harus mendapat 

perhatian khusus dalam upaya optimalisasi profesionalisrne perencana pembangunan 

daerah Bappeda Tingkat II Kotabaru Kalimantan Selatan. 



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Pengaruh Faktor Faktor Pengembangan ... M.Taufik Rivany

134 

Atas dasar realita dari kondisi obyek"tif empms profesionalisme perencana 

pembangunan daerah di Bappeda obyek penelitian ini, tesis ini menawarkan altematif 

strategi untuk kebijakasanaan optimalisasi profesionahsme perencana Bappeda tersebut 

yang persoalannya serupa dengan permasalahan prnfesionalisme perencana Bappeda ini. 

Optimahsasi profesionahsme yang dimaksud disini secara spesifik di fokuskan 

pada konsep Pengembangan sumber daya manusia berbasis regulasi kepegawaian 

sebagaimana yang telah diterapkan pada aparatur perencana Bappeda. Khususnya 

masalah yang serupa dengan organisasi obyek penelitian ini, yakni upaya peningkatan 

kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi . 

Sebelum sampa1 pada penetapan rekomendasi strategi optimalisasi 

profesionalisme perencana pembangunan daerah, 1angkah-1angkah atau tahapan yang 

perlu dilakukan dengan duphkasi dari desain penelitian kebijakan implementatif dari 

Noeng Muhajff ( 1992; 46) adalah ; 

Pertama; identifikasi masalah profesionalisme perencana pembangunan daerah di 

Bappeda. 

Kedua ; identifikasi regulasi dan kebijaksanaan Pengembangan sumber daya rnanus1a 

yang diterapkan di Bappeda. 

Kenga; Identifikasi kebutuhan perencana pembangunan daerah di Bappeda terhadap 

peningkatan profesionalisme. 

Keempat~ Analisa SWOT terhadap basil uji korelasi antara variabel Pengembangan 

sumber daya manusia berbasis regulasi di Bappeda Kotabaru dengan variabel 

profesionalisme. Dan analisis SWOT terhadap kondisi obyektif-empiris internal dan 

ekstemal organisasi. 
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6.2.2.1 ldentifikasi Masalah Upaya Peningkatan Profesionalisme di Bappeda 

Aspek pertama~ dari segi tingkat pendidikan, masalah mendasar profesionalisme 

adalah kurang proporsionalnya pendidikan yang di miliki oleh para perencana Bappeda, 

di mana 50 % perencana Bappeda masih berpendidikan atau luluSan SL TA umum atau 

SMA. Sedangkan jenjang pendidikan sarjana muda dan sarjana berjumlah 50 %. 

Dari segi disiplin pendidikan, dengan hanya 50 % perencana Bappeda Kotabaru 

yang berpendidikan sarjanu muda dan sarjana, dari jumlah tersebut aspek jenis 

pendidikan mereka ielatif cukup memadai. Dengan komposisi dari se\uruh aparat 

perencana Bappeda, sarjana pertanian 10 %, teknik 10 %, dan yang terbanyak dari i1mu 

sosial sebayak 30 %. Akan tetapi yang masih menjadi masalah adalah beberapa dari 

sarjana tersebut, pendidikan sarjana yang di mi1iki diperoleh tidak melalui proses 

akademis yang wajar terutama pada sarjana dari ilmu sosial. 

Dari segi kesesuaian jenis pendidikan dengan pekerjaan (link and match). Hal ini 

dapat dilihat dari persyaratan menduduki jabatan yang didasarkan pada kepangkatan dan 

senioritas bukan pada kompetensi SO % pemegang jabatan struktural bidang teknis 

perencanaan {perencana Bappeda) hanya lulusan SLTA Di samping itu beberapa sarjana 

yang menduduki jabatan-jabatan teknis yang ada juga tidak disesuaikan dengan disiphn 

ilmu yang oirnilikinya. 

Pendidikan karier yang di miliki oleh para perencana Bappeda relatif cukup 

memadai, yakni Adu.m/la dan Sepama atau Sepada clan Sepala,. akan tetapi kesesuaian 

(link and macth) pendidikan karier tersebut dengan kebutuhan pekerjaan belwn 

proporsional. mengingat orientasi pendidikan karier lebih pada pemenuhan persyaratan 

regulasi kepegawaian, fonnalitas dan proyek pemerintah daerah. 
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Pe1atihan teknis yang di miliki oleh perencana Bappeda cuk---up rnemadai, yakni 

rata-rata pemah mengikuti Latihan Administrasi Teknik Perencanaan (LATP). Dan ada 

beberapa di antaranya telah mengikuti pelatihan spesifik di bidang kerja masing-masing. 

Akan tetapi hanya 2 orang yang pemah rnengikuti pelatihan perencanaan berjenjang 

secara utuh, yakni dari Kursus Perencanaan dan Pernbangunan Daerah (KPPD), Pelatihan 

T eknik clan Manajemen Perencanaan tingk:at regional (TMPP) dan Pelatihan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PPN). Di samping itu berdasarkan penehtian ini, pelatihan

pelatihan yang di ikuti belum mernberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kemampuan pelaksanaan tugas mereka 

Dari segi pembinaan kesejahteraan, seperti halnya pegawai negeri pada umurnnya 

didasarkan pada Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang 

undang nomor & tahun \974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pembinaan 

kesejahteraan atau renwnerasi total tersebut mehputi, gaji pokok, tunjangan jabatai1, 

askes dan tunjangan lainnya. Masalah mendasar dari renumerasi berdasarkan regulasi 

kepegawaian ini, seperti halnya masalah kesejahteraan PNS pada umumnya adalah belum 

terjaminnya kesejahteraan pegawai secara proporsional, baik dari jumlah gaji, fasilitas 

maupun tunjangan yang diterima. 

A.\pek kedua; dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana di jelaskan 

sebelumnya dalam implikasi pengembangan SDM berbasis regulasi kepegawaian 

terhadap profesionalisme, masalah pokoknya adalah masih lemahnya kemampuan 

perencana Bappeda da1am pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Kondisi faktual 

lemahnya kemampuan profesional (profesionalisme) perencana Bappeda tersebut hampir 
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meliputi semua hidang tugas rnereka, yakni perencanaan, kordinasi, monitoring dan 

evaluasi serta pendataan dan penelitian. 

6.2.2.2 ldentifikasi Regulasi dan Kebijaksanaan PSDM di Bappeda 

Pengembangan sumber <laya manusia di Bappeda seperti yang telah dijelaskan 

sebelwnnya pada Kajian Teoritis adalah di dasarkan pada regulasi-regulasi formal , 

terutama di dasarkan pada undang-undang kepegawaian (no. 43 tahun 99 Jo. No. 8 tahun 

197 4). Secara komprehensi f regulasi dan kebij aksanaan tersebut adalah : 

a. Pedoman yuridis Pengembangan SDM Bappeda yang bersifat Umum : 
l .Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 

Daerah. 
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 
4.Keputusan Presiden RI Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Bad.an 

Perencana Pemban!:,•t.man Daerah. 

b . Pedoman yuridis Pengembangan SDM Bappeda yang bersifat Khusus: 

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 
tentang Pokok Kepegawaian. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985 tentang pendidikan penjenjangan 
Profesional/Karier untukjabatan struktural. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Jabatan Pegawai Negeri Sipj}_ 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri 
Sipil. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri Sipil.. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 Tentang Pedoman 
Organisasi clan Tata Kerja Bappeda Tk. I clan IL 

7. Peraturan pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah. 

8. Kepmenpan clan 8 Jalur Pemacu Pendayagunaan Aparatur Negara No. 
78/MEJ\i'P AN/1996 Jo. 90/M.ENP AN/1989. 

9. Kepmenpan Nomor 18 tahWl 1990 tentang peraturan pelaksanaan point 8. 

c. Khusus Bappeda Tingkat Il Kotabaru. Kalimantan Selatan selain ped.oman yuridis 
d:iatas, secara khusus berpedoman pula pada : 
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1. Perda Nomor 02 tahun 1980 tentang Pedoman organisasi dan tata kerja Bappeda 
Tk.II Kotabaru. 

2. Keputusan Bupati/KDH Tingkat II Kotabaru No. 106 tahun 1993 tentang Uraian 
Tugas Pedoman organisasi dan tata kerja Bappeda Tk. II Kotabaru. 

3. Perda Nomor 02 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan-badan dan 
Kantor-Kantor Kabupaten Kotabaru. ( pada Bab III Pasal 4 dan 5, temang Tugas 
Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Bappeda Tingkat II Kotabaru). 

4. Keputusan Bupati/KDH tingkat ll Kotabaru No. 16 tahun 1996 tentang 
Pendayagunaan aparatur Negara Daerah tingkat II Kotabaru. 

5. Rencana Pembangunan Lima tahun ke tujuh (1999/2000.- 2003/2004) Bab. V sub 3 
tentang Kebijaksanaan Pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah tingkat II 
Kotabaru, Kalimantan Selataii. 

6. Penia Nomor 06 tahun 1995 Jo. Nomor 04 tahun 2000 (RTRW) Bab I sub 7 tentang 
Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Negara Daerah 
Tingkat II Kotabaru. 

Secara singkat tujua.n clan sasaran regulasi-regulasi dan kebijaksanaan 

Pengembangan sumber daya aparatur (termasuk di dalarnnya aparatur Bappeda) 

tersebut diatas pada dasarnya tercakup dalam tujua.n dan sasaran pembangunan jangka 

panjang tahap kedua kabupaten Kotabaru., K.alimantan Selatan ( 1999/2000 ~ 

2024/2025). Tujuan tersebut ada1ah terciptanya dan bertungsinya aparatur pemerintah 

yang bersih, bertanggung jawab, penuh pengabdian, dan dalam kerangka 

profesionalisme. Makin mantapnya pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan aparatur 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sedangkan sasaran pembangunan aparatur pemerintah daerah dalam PJP 11 adalah 

meningkatkan kuahtas, efisiensi clan efektivitas aparatur pemerintah daerah dawn 

pengabdian, disiplin, dan keteladanannya dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan 

dan pembangunan daerah 

Guna mencapai tujuan clan sasaran pembangunan aparatur daerah tersebut. 

kebijaksanaan yang ditempuh antara lain, peningkatan pengabdian dan kesetiaan 

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta mewujudkan sistem administrasi 
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pemerintahan yang handal, bersih dan berwlbawa. Serta pernbinaan yang berkelanjutan 

pada aparatur daerah untuk meningkatkan clan mengembangk:an kemampuan 

pelaksanaan fungsi dan peranan aparatur dengan kebijaksanaan peningkatan sumber 

daya aparatur pemerintah daerah. 

6.2.2.3 ]dentifikasi Kebutuhan J>erencana Bappeda Untuk Peningkatan 

Profesiona lisme 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pimpinan Bappeda Kabupaten 

Kotabaru dan pendapat responden berdasarkan isi kuisioner dapat dirangkum aspek-

aspek yang menjadi kebutuhan pcrencatia Bappeda dalam peningkatan profesionalisrne 

<lalam pdaksanaan tugas dan fongsinya sebagai berikut: 

a. Kebutuhan akan kesempatan pendidikan formal yang lebih baik (S l atau Pasca 

Sarjana). 

b. Kesempatan pendidikan karier yang sesuai dengan kebutuhan kerja dan dalam upaya 

peningkatan kua1itas kerja. 

c. Kesempatan yang lebih baik dan merata pelatihan-pelatihan dan kursus--kursus teknis 

untuk peningkatan kemampuan pelaksanaan fungsi dan tu.gas perencanaan 

pembangunan daerah. 

d. Kebutuhan pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus tekni:s yang kbih kpai. (iink auu 

macth), kualitatif, spesifik dan 1eb1h aphkalif. 

e. Kebutuhan akan transparansi kebijakan internal punpinan Bappeda da.1a1n 

mcrn::uiuk~..-1 perso11al yang di ikutkan dalam suatu program pendidikan dan pelatihan. 

f. Kcbu'hahai.1 itkan iiiaalbii kt:buiuhc:1.li µci:1<liJtiu1.11 w.u1 pdc1til1,1u ycU.1~ 1ecu.i::ii.i::i yaug 

81::suai ue11gan kebutuhan peke1jaa:n, bukan didasarkan pada upa.ya 1nemperbanyak 

se1tifikat untuk kepentingan tnemperoleh ata.u mempertahankan jabatan. 

g. Kebutuhan akan kebijakan atau program Pengembangan SDM yang mempunyru 

proyeksi dan tuj uan lebih pasti, jelas dan terarah, baik untuk kepentingan pelaksanaan 

tugas maupun karier. 
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h _ Kebutuhan kepastian dukungan dana yang proporsional secara khusus di 

proyeksikan/di anggarkan untuk program Pengembangan SDM, bukan dari 

pengahhan dari pos-pos anggaran tertentu atau sisa anggaran tahunan. (seperti. 

Kebijakan Pengembangan SDM Propinsi Kal-Tim). 

1. Kebutuhan penambahan personel yang berkualitas dengan sistem rekruitmen untuk 

kaderisasi perencana Bappeda yang berkompetensi tinggi (skill, knowledge and 

attitude) 

J. Kebutuhan pada renumerasi yang reahstis dan proporsional. 

6,2.2.4 Analisis SWOT 

Untuk menyusun altematif strategi untuk kebijaksanaan peningkatan 

profesionahsme perencana Bappeda dapat dilakukan dengan berbagai strategi rnenurut 

kebutuhan, sesuai dengan kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan konJisi 

obyektif faktor internal ekstemal organisasi. Salah satu upaya ilmiah untuk menentukan 

strategi tersebut adalah analisi s SWOT. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Bab 

I]: Kajian Pustaka, Pearce 11 dan R.B. Robinson JR (1991; 184) Analisis SWOT 

merupakan kajian yang sistematis terhadap faktor-faktor yang ada di dalam maupun di 

luar organisasi untuk menentukan suatu strategi organisasi. Demikian pula Bryson (1999; 

14 7) sampai pada kesimpulan bahwa teknik anahsa SWOT merupakan teknis anahsis 

yang amat bennanfaat dan produktif dalam langkah pengernbangan strategi organisasi . 

Dalam anaJisis SWOT digunakan fokus utama pertanyaan secara spesifik sebagai berikut~ 

( 1 ). Kek.uataii Internal 1erpenting apa -yang dimihki organisasi ? . (2). Kelemaban internal 

yang signifikan yang dimiliki organisasi ?. (3). Peluang internal dan ekstemal terpenting 

apakah yang dimiliki organisasi ? , dan ( 4). Ancaman -internal dan el-sternal terpenting 

apakah yang di hadapi organisasi ?. Mendasarkan pada acuan tersebut altematif strategi 

wpiH u.ibah;s:;, -dibandingkan dan di analisis, ·baik untuk menentukan tindakan yang harus 
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tantangan-tantangan obyek1if Menurut Steiner (Boseman, 19 89; 10-11) aJternatif strategi 

untuk suatu kebijakan dapat di eksistensikan melalui berbagai perangkat administrasi 

yang dikelompokan ke dalam 3 kategori; ( 1 ). Strulctur, tennasuk struktur fisik, rnetode 

spesia\isasi. metode departementasi, metode kordinasi, pendelegasian wewenang dan 

organisas1 informal. (2). Proses, tennasuk sistem pengembangan swn.ber daya personel, 

alokasi sumber daya, sistem infonnasi, sistem pengukuran dan evalusi kinerja, 

Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment), seleksi swnber daya personil dan s1stern 

pengembangan karier. (3). Perilaku, termasuk perilaku antar somber daya, gaya 

kepemimpinan dan penggunaan kekuasaan. Dengan demikian altematif strategi 

optimalisasi profesionalism~ aparatur mengacu pada kondisi faktual perangkat manajerial 

di organisasi penelitian rneliputi struktur, proses dan prilaku yang salmg terkait. Hal 

tersebut dimak.sudkan untuk dapat memudahkan tersistematika altematif strategi dan 

menunjang keefektifan implementasi a}ternatif strategi yang clirekomendasikan. 

Dalam hubungan ini, inti dari strategi sumber daya manusia menurut Sheila Cane 

( 1999;62) adalah ( 1 ). Bagaimana meningkatkan rnotivasi berprestasi karyawan/pegawai 

dalarn pekerjaannya ?. (2). Bagaimana memberikan penghargaan (reward) yang adil dan 

proporsional ?. (3). Bagaimana mengembangkan upaya pendidikan dan pelatihan ?. (4). 

Bagaimana mengkondisikan pengembangan k:arier yang sesuai kebutuhan individu dan 

organ..isasi ?. 

6.2.2.5. Strategi Optimalil!IUi Profesionalisme Perencana Bappeda. 

Dari analisis SWOT yang berdasa.rkan pada basil jawaban responden, identifikasi 

pokok permasalahan profesionalisme perencana Bappeda, identifibsi regulasi dan 

k.ebijakan Pengembangan -SDM aparatur, identifikasi kebutuhan peningkata.n 
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profesionalisrne. Di sampmg itu Juga berdasarkan basil uji korelasi variabel 

Pengembangan SDM dan analisis kondisi internal ektemal organisasi, altematif strategi 

yang patut dipertimbangkan dan direkomendasikan untuk kebijaksaoaan Pengembangan 

SDM perencana pembangunan daerah adalah altematif strategi yang dasamya 

menekankan proyeksinya untuk meningkatkan upaya pengembangan SDM secara 

kuantitatif dan kualitatif Dan pada gilirannya untuk peningkatan profesionalisme 

perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengacu pada sistematika Steiner (Boseman, 

l 989; 10-11) dan konsep-konsep teoritis yang dijelaskan sebelumnya, alternatif strategi 

yang patut dipertimbangkan adalah : 

I. Strategi pengembangan struktur dan prosedur organisasi yang mendukung upaya 

peningkatan profesionalisme dengan menitikberatkan pada Pengembangan sumber 

daya aparatur. 

a. Memperkuat kedudukan dan kewenangan Bappeda dalam upa.ya pengembangan 

sumber daya aparatur dengan produk peraturan (khususnya perda) barn, karena 

peran strategis aparatur Bappeda sebagai "think tank" dalam pembangunan di 

daerah. 

b. Memperkuat kedudukan dan kewenangan Bappeda tersebut dengan menjadikan 

Bappeda sebagai lembaga mandiri dan fungsiona1 (Seperti BPS dan Bappenas), 

karena dalam posisi sebagai aparat pemerintah daerah (Pemkab )- Posisi ke

aparatan ini menjadikan perencana Bappeda melaksanakan fungsinya hanya atas 

perintah atau atas na.ma Kepala Daerah/Bupati. 

c. Rekayasa ulang (reengineering) strnktur organisas1 menjadi lebih fleksibel dan 

lebih fungsional dengan maksud untuk memberi ruang gerak )'allg lebih baik dan 

prnft:s.iunalilas yang tinggi bagi -perencana Bappeda untuk mengembangkan 

kreati-v-.ilaS mereka rm;nyww1 ccnulilll, pmgiruu Ulill kd,ijaksauwrn., mt:11gwu11.is.is 

kebijaksanaan dan mengkoordinasi perencanaan maupun pelaksanaan 

pembangunan.wnumnya dan terut.ama pengembangan sumber daya aparatur tanpa 

dibatasi oleh suatu struktur organisasi yang rig;d. 
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d. Meningkatkan kua1itas sum.her daya aparatur Bappeda secara kese1uruhan dalam 

konsep rasionalisasi birokrasi melalui inisiatif downsi2ing, streamhning, dan 

rightscing serta reengineering untuk efektivitas organisasi, penghematan struktur 

biaya dan meningkatkan kua1itas pelayanan publik, sehingga dapat di capai sistem 

birokrasi publik yang profesional. 

IL Strategi perbaikan dan pengembangan proses dan sistem organisasional yang 

mendukung upaya optimalisasi profesionalisme perencana Bappeda. 

a. Mengembangkan visi dan misi praktis organisasi dengan lebih berorientasi pada 

penghargaan yang proporsional terhadap kualitas dan prestasi bukan pada 

formalitas dan senioritas. 

b. Meningkatkan pengembangan kebijaksanaan dan program pendidikan, 

pengajaran, pe1atihan dan pengembangan aparatur dengan: 

( 1 ). Meningkatkan pendidikan perencana Bappeda kejenjang yang lebih tinggi 

(S 1 ataupun Pascasarjana). 

(2). Pengembangan program pendidikan tingkat sarjana dan pasca sarjana dalam 

disiplin ilmu perencanaan pembangunan bagi perencana Bappeda yang 

dinila1 secara obyektif memiliki potensi berkernbang. Program pendidikan 1ni 

dapat dikembangkan dengan melalui kerjoSama antar pemerintah daerah 

dengan pihak perguruan tinggi . 

(3). Meningkatkan efektivitas Program analisa jabatan dan Analisa kebutuhan 

pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. 

(4). Peningkatan kemampuan profosional (profesionalisme) perencana Bappeda 

yang memberikan kewenangan profesional, secara sistematis mela1ui 

program pelatihan berjenjang yang sudah ada, yakni LATP, KPPPD, TMPP, 

dan PPN, maupun pelatihan teknis dengan spesifikasi non fonnalitas dan 

merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas clan fungsi masing bidang 

tu.gas. 

( 5). Pemberian jabatan fungsional untuk perencana Bappeda Tingkat II Kotabaru. 

untuk meningkatkan semangat kerja dan sikap profesiona1 perencana 

Bappeda. 
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(6). Pengkondisian dan pengernbangan program pclatihan yang dirancang sccara 

khusus , seperti pelatihan penggunaan program ADB dan World Bank, LLO 

da.n U:'\ICEF untuk perencanaan pemhangunan daerah. 

(7). J?e1:ngineermp, manajemen yang digunakan untuk pendidikan, pelatihan dan 

pcngembangan yang sclama ini digunakan pemerintah daerah, dari 

pengelolaan atau dijadikan proyck dengan rnanajemcn proyek mcn_iadi 

manajemen diklat yang utuh. 

( 8). Pcrbaikan pcnghasilan aparatur daerah termasuk perencana Rappeda dalam 

upaya pcningkatan profcsionalisme dcngan mengupayakan pos khusus 

pembinaan kescjahteraan dengan dukungan tinansial dari potcnsi PAD Kab 

Kolabaru yang sangat p01cnsial. 

HT. Strategi pengemhangan perilaku profesional perencana I3appeda ( Aparatur Pemkab )_ 

a. Penguat&n frem(arcement) dan sinkronisasi kebijaksanaan disiplin kerja Jan 

budaya kerja yang ada dcngan tuntutan kualitas responsibilitas, liahilitas dan 

akuntabilitas pc1ayanan publik aparatur perncrintah di daerah (era otoda) 

b. Peningkatan pcmbinaan aspek menlalitas dalam upaya-upaya pcndayagunaan 

aparatur . baik melalui pendidikan dan pelanhan formal kepegawaian maupun 

melalrn learning hy doing di dalam konteks perubahan filsafat, tata nilai , struktur 

serta rrnsedur birokras1. 

c . Penciptaan kebijaksanaan pcngembangan traditional manaJ:;erial profesionalism 

(laks requirement) yang bersifat umwn dan nasional ke konsepsi comparaJed 

udvunteges prufesionalism yang mendasarkan pada karakteristik dan spestfikasi 

da~rah tingkat ll Kotabaru, Kalimantan Sclatan. 
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7 .l. Kesimpulan 

BAB 7 

KESThfPULANDAN SARAN 

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan terdahulu, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis kuantitatif pada taraf nyata a. 0.05 menunjukan bahwa faktor 

pendidikan formal, pendidikan karier, pelatihan teknis dan pembinaan kesejahteraan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap profosionalisme Perencana Bappeda di 

daerah penelitian dengan nilai koe.fisien detem1inasi (R2) sebesar 0.83666 atau 

83,666 % . lni berarti hanya lG.334 % pengaruh variabel lain yang tidak dimasukan 

dalam analisis regresi berganda, serta melalui uji F, Hipotesis pertama diterima. 

2. Diantara variabel bebas yang dianahsis, melalui uji parsial (r2) variabel pelatihan 

teknis merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap profesionalisme 

perencana Bappeda di daerah penelitian, serta melalui uji t hipotesis kedua diterima. 

3. lmphkasi lemahnya pelaksanaan fungsi-fungsi perenca."'1.aan pembangunan daerah 

oleh Perencana Bappeda pada bidang perencanaan. kordinasi, monitoring, evaluasi, 

penelitian dan pendataan mengindikasikan upaya pengembangan sumber daya 

manusia terdapat pada organisasi Bappeda belum optimal, mengingat cukup 

dominannya pengaruh pengembangan SDM terhadap profesionalisme aparatur 

(Perencana Bappeda) baik secara teoritis maupun hasil penelitian ini. Dengan 

demikian diperlukan alternatif strategi berbasis pengembangan SDM yang 

proporsional, sesuai kondisi dan kebutuhan riel aparatur dan organisasi. 
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7.2 Saran-saran 

Pengembangan Sumber Daya manusia pada pemerintahan didaerah merupakan 

masalah yang sangat esensial. mengingat semakin besar dan kompleknya permasalahan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah. Di samping itu semakin besamya 

kewenangan pemerintah daerah dalam pengejawantahan otonomi daerah yang menuntut 

kualitas dan efektivitas aparatur daerah. Demikian pula halnya dengan aparatur 

Perencat!a daerah, kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan 

pembangunan daerah merupakan tuntutan yang hams dikondisikan untuk keberhasilan 

pembangunan di daerah. 

Sebagai studi ilmiah yang memfokuskan pada persoalan PengembanganSDM, 

berik:ut dikemukakan se bagai saran atau a1ternatif untu k m erespon dimensi permasa la han 

berkenaaan dengan Pengembangan SDM dan Profesional isme : 

1. Pengembangan SDM dalam upaya peningkatan profesionahsme Perencana Bappeda 

harus dipandang dalam konteks yang integral, terutama dengan kondisi masih belum 

idealnya daya dukung upaya-upaya tersebut pada sektor pemerintahan dan tidak 

terintegrasinya upaya pengembangan SDM dj Pemerintahan. Perspektif integral baik 

secara struktur dan sistem, proses maupw, prilaku yang dideskripsikao dalam 

penehtian ini memberikan gambaran bahwa mas1h diperlukannya upaya optimalisasi 

profesionalisme melalui strategi yang komprehensif dan realistis. 

2. Hasil penelitian juga memberikan gambaran bahwa pelatihan teknis mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap peningkatan kemampuan profesional 

(prof esionalisme) perencana Bappeda, sehingga diper1ukan upaya-upaya lebih 1anjut 

peningkatan kuantitas dan kuahtas pelatihan teknis yang sesuai kebutuhan organisasi 
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dengan didukung oleh kejelasan visi dan IIllSl serta regulasi orgamsas1 untuk 

optimalisasi profesionalisme aparatur tersebut. 

3. Perlunya pene1itian kbih lanjut terhadap profesionalisme aparatur pemerintah dalam 

hal ini perencana Bappeda, tidak hanya mencakup traditional manajerial 

profesionalism atau profesiona1isme konvensiona1 yang terutama dari David Korten 

dan Moeljarto, akan tetap-i juga profesionalisme yang mulai dikembangkan dalam 

konteks perubahan filsafut, tata nilai, struktur serta prosedur clan peran birokrasi yang 

menekankan pada faktor-faktor kritis yang meliputi faktor kecepatan, fleksibiHtas, 

integrasi dan inovasi. 
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