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SKRIPSI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER … CHOIRIYAH 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan kapasitas 

serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan kapasitas 

sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Clinic Center 

oleh Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (UPT-

LPKD) Jatim. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya 

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan daerah 

akibat rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim melalui 

BPKAD membuat suatu Inovasi Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang kemudian disingkat menjadi “Ini Lo Pakde” yang menjadi lembaga pertama 

di Indonesia yang bergerak dibidang Capacity Building pengelolaan keuangan 

daerah. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori proses 

pengembangan kapasitas dan teori komponen pengembangan kapasitas. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan 

tipe penelitian deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive 

sampling. Data didapatkan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data, 

interpretasi, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan proses pengembangan 

kapasitas melalui Clinic Center sudah berjalan dengan cukup baik. Permasalahan 

terdapat pada tahap evaluasi dimana sistem evaluasi masih belum terlaksana 

secara maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses konsultasi di Clinic 

Center secara keseluruhan bersifat menunjang kegiatan pengembangan kapasitas 

yang dilakukan. Salah satu faktor yang masih perlu diperbaiki adalah faktor 

kapasitas pengawasan. 

Kata kunci : Pengembangan Kapasitas, Sumber Daya Manusia, Clinic Center 
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