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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Penerimaan pegawai baru pada suatu lembaga tidak dapat menjamin akan 

diperolehnya pegawai yang siap melaksanakan pekerjaan, walaupun kaidah 

seleksi kompetensi dan spesifikasi telah diterapkan. Dari total 423 Calon Pegawai 

Negeri Sipil (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang telah lolos seleksi penerimaan 

Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak Tahun 2019. Walaupun demikian 

dalam proses Tes Akademik Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Demak Tahun 2019, terdapat 19,15% dari jumlah total Calon Pegawai 

Negeri Sipil tersebut yang tidak dapat mencapai nilai pasing grade (PG) dan 

80,85% lainnya dapat mencapai nilai passing grade sebagaimana terlihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. 

Prosentase Kelulusan Tes Akademik Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Demak Tahun 2019 

Sumber. BKPP Kabupaten Demak, 2019 
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Tabel 2. 

Prosentase Kelulusan Tes Akademik Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Demak Tahun 2019 - Per Angkatan 

 

Sumber. BKPP Kabupaten Demak, 2019 

Dari tabel 2. prosentase kelulusan tes akademik pelatihan dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak Tahun 2019 - per angkatan pada dua 

belas angkatan latsar yang diselenggarakan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Demak Tahun 2019 rata-rata kelulusan Tes Akademik berada pada 

angka 18,98% atau hampir mencapai 20% dari jumlah total peserta. Hal ini 

diperoleh dengan nilai prosentase kelulusan terendah sebesar 59,46% dan tertinggi 

sebesar 93,33% atau terdapat perbedaan tingkat kelulusan sebesar. 33,87%. 

Permasalahan kinerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Demak pada Tahun 

2019 juga diwarnai dengan 3 pelaporan kasus pada Calon Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Demak. Jumlah total penanganan kasus Aparatur Sipil Negara pada 

tahun 2019 di Kabupaten Demak sebanyak 31 kasus. Dengan total jumlah tersebut 

maka kasus permasalahan kinerja pada Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten 
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Demak menyumbangkan 9,68%. Angka ini dapat dinilai tinggi dikarenakan dari 4 

kali penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Demak permasalahan 

kinerja dikarenakan pelaporan kasus belum pernah terjadi. 

Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) 

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan tes 

seleksi berbasis kompentensi. Tes tersebut dilaksanakan dengan penilaian pada 

Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang. Tes Kompetensi Dasar 

dinilai pada pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Tes Karakteristik 

Pribadi, Tes Intelegensi Umum, dan Tes Wawasan Kebangsaan. Sedangkan pada 

Tes Kompetensi Bidang dilakukan pengukuran berdasarkan kompetensi keilmuan 

yang ditentukan berdasarkan formasi masing-masing. 

Proses rekrutmen yang dilakukan tersebut telah menggunakan sistem 

Computer Asisted Tes (CAT) diharapkan menghasilkan Pegawai Negeri Sipil 

(Pegawai Negeri Sipil) yang mampu mengelola negara dan sumber daya alamnya 

dengan baik sehingga tujuan nasional dapat terwujud. Sejumlah keputusan 

strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan 

dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil. 

Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil yang 

profesional, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mampu memenuhi standar 

kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara 

efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil 
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profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur 

pelatihan. Selama ini pelatihan pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil (Calon 

Pegawai Negeri Sipil) dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 

(Diklat Prajabatan), dimana praktik penyelenggaraan Pelatihan yang 

pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter Pegawai 

Negeri Sipil yang kuat dan profesional. 

Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan selama satu 

tahun. Masa percobaan ini dilaksanakan melalui proses diklat terintegrasi untuk 

membangun berbagai hal terkait karakter diri dan kompetensi dasar CPNS yang 

meliputi integritas moral, kejujuran, nasionalisme dan kebangsaan, karakter 

kepribadian yang unggul serta bertanggung jawab, dan memperkuat 

profesionalisme serta kompetensi bidang. Hal ini tertuang pada Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang Aparatur 

Sipil Negara) dan merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4). Diperlukan sebuah 

penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan 

Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat 

Pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan peserta mampu 

menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta membuatnya 

menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri 

dalam dirinya sebagai karakter Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai 

bidang tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat 

menghasilkan Pegawai Negeri Sipil profesional yang berkarakter dalam 
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melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. 

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep Diklat 

Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain diklat terintegrasi sejalan 

dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap 

kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur 

Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, 

sebagai salah satu jenis pelatihan yang strategis pasca Undang-Undang Aparatur 

Sipil Negara dalam rangka pembentukan karakter Pegawai Negeri Sipil dan 

membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan 

dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of 

government atau one government yang didasari nilai- nilai dasar Pegawai Negeri 

Sipil berdasarkan kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya 

sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang Pegawai 

Negeri Sipil. 

Konsep rekrutmen dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang 

baru dalam organisasi yang diuraikan diatas sejalan dengan yang disampaikan 

oleh Indah Purnamasari dan Irwandy Kapalawi dalam makalah mereka yang 

berjudul Analisis Proses Manajemen Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit 

Stella Maris Makassar yang menyampaikan bahwa dalam proses perekrutan 

tenaga baru dilakukan tiga tahap seleksi, yakni seleksi administrasi, tes psikologi, 

tes kemampuan berdasarkan bidang masing-masing. 
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Seleksi administratif (seleksi berkas) calon tenaga yang ingin bekerja di 

Rumah Sakit Stella Maris mengumpulkan surat lamarannya dan dokumen 

administrasi lamaran pada bagian personalia rumah sakit. Calon tenaga/ pelamar 

yang lolos kemudian diarahkan untuk mengikuti tahap seleksi psikologi/ tes 

kepribadian dan bagi yang dinyatakan lulus maka calon tenaga akan mengikuti tes 

kemampuan pada bidangnya masing masing. Apabila calon tenaga telah 

dinyatakan lolos pada ketiga tahap seleksi tersebut maka pihak rumah sakit 

melakukan training kepada calon tenaga selama 3 bulan. Selama tiga bulan 

training, tenaga betul-betul dinilai kemampuan dan keterampilannya secara 

seksama yang dilakukan oleh kepala bidang dan kepala ruangan. Setelah melalui 

training selama 3 bulan tersebut dan menghasilkan nilai kinerja yang telah 

memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit, maka calon 

tenaga tersebut diangkat sebagai tenaga tetap. 

Istilah karakter dan kepribadian (personality) dalam pengertiannya hampir 

tidak dapat dibedakan, karena keduanya memiliki makna sama yaitu ciri khas atau 

khusus yang dimiliki seseorang. Karakter seseorang bersifat dinamis, tidak statis 

atau tetap dan dapat mengalami perubahan. Karakter akan menunjukkan tingkah 

laku yang terintegrasi dan merupakan interaksi antara kesanggupan-kesanggupan 

bawaan yang ada pada individu dan lingkungan. Karakter juga memiliki sifat 

unik, artinya kepribadian seseorang sifatnya khas, mempunyai ciri-ciri tertentu 

yang membedakannya dari individu yang lain. Tidak jarang karakter muncul 

dalam perilaku seseorang saat berinteraksi dengan gambaran sosial yang 

diterimanya. 
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Karakteristik kompetensi pengetahuan dan keterampilan relatif lebih mudah 

untuk dikembangkan melalui pelatihan untuk menjamin kemampuan pegawai. 

Kompetensi pengetahuan dan keterampilan mempunyai kecenderungan lebih 

tampak (visible) dan lebih mudah untuk dapat ditingkatkan dibandingkan 

karakteristik kompetensi lainnya yang berada lebih dalam dan tersembunyi dalam 

diri seseorang. Karakteristik kompetensi SDM berupa pengetahuan dan 

keterampilan merupakan kompetensi mendasar yang harus dimiliki SDM untuk 

menuju ke arah kompetensi yang lebih dalam dan tersembunyi. Artinya para 

karyawan tidak akan mempunyai konsep diri, motif dan sifat/ciri bawaan untuk 

menjadi SDM yang berkualitas, jika tidak mempunyai pengetahuan dan 

keterampilan yang baik. Dengan kondisi ini karakter akan mempengaruhi 

berbagai kompetensi yang dimiliki oleh individu. 

Pada merit sistem pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil sebagai 

mana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah disampaikan 

bahwa harus didasarkan pada kebutuhan setiap pegawai yang bersangkutan. 

Pengembangan kapasitas dan kompetensi itu juga harus dilaksanakan secara adil 

dan wajar. Berjalan tidaknya sistem merit yang dibangun di dunia Pegawai Negeri 

Sipil setidaknya didasari pada beberapa indikator sebagaimana berikut: seluruh 

jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan, perencanaan kebutuhan 

pegawai sesuai dengan beban kerja, pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan promosi 

dilakukan secara terbuka, memiliki manajemen karir yang terdiri dari 

perencanaan, pengembangan, pola karir, dan talent pool (kelompok rencana 

sukses), memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada 
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penilaian kinerja yang objektif dan transparan, menerapkan kode etik dan kode 

perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, merencanakan dan memberikan 

kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil pengelolaan kinerja, 

memberikan perlindungan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dari tindakan 

penyalahgunaan wewenang, serta memiliki sistem informasi berbasis kompetensi 

yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara. 

 Pengembangannya harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan 

kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna 

kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi 

kecacatan. Hal ini perlu dikelola dengan baik agar pengembangan kompetensi 

dapat ditangkap dengan baik oleh Aparatur Sipil Negara sendiri sehingga dapat 

dimanfaatkan keberadaannya sesuai dengan tujuan amanat Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Aparatur Sipil. Saat pengembangan kompetensi dapat dimanfaatkan 

dengan baik diharapkan terjadi peningkatan kompetensi dan terjadi peningkatan 

kinerja aparatur. 

Kinerja aparatur menjadi hal yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tugas 

aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. 

Kinerja sendiri memiliki pengertian suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam 

pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan 

(Robbins, 2001). Pengertian lain dari Gomes (1995) menyatakan kinerja sebagai 

catatan terhadap hasil produksi dari sebuah pekerjaaan tertentu atau aktivitas 

tertentu dalam periode tertentu. Selain itu kinerja juga dapat diartikan sebagai 
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suatu hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan 

perbuatan dalam situasi tertentu. 

Banyak organisasi yang semata mengandalkan program pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi tertentu karyawannya tanpa didasari oleh suatu 

pemahaman memadai, apakah program pelatihan benar merupakan upaya terbaik 

dan satu-satunya untuk peningkatan kompetensi karyawan. Terlebih lagi diketahui 

bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar (underlying characteristic) yang 

paling tidak mencakup lima (5) jenis karakteristik kompetensi, yaitu motif, sikap, 

konsep diri, pengetahuan dan keterampilan (Spencer and Spencer, 1993), di mana 

umumnya pengetahuan dan keterampilan (terutama yang bersifat “keras” seperti 

pengetahuan/keterampilan tentang pekerjaan) yang dapat ditingkatkan melalui 

program pelatihan hanyalah sebagai kompetensi dasar atau prasyarat (threshold 

competencies) yang tidak akan membedakan kinerja unggul antara satu dengan 

yang lainnya. Sedangkan yang membedakan kinerja unggul dari seseorang adalah 

kompetensi pembeda (differentiating competencies), yang biasanya berkaitan erat 

dengan jenis kompetensi yang melekat kepada mutu diri seseorang dan 

pengetahuan/ keterampilan yang bersifat lunak seperti fleksibilitas, komunikasi 

dan kreativitas (McBer,1996). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi, 

masalah kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Demak belum sepenuhnya 

dapat dikatakan baik dikarenakan adanya permasalahan kinerja Calon Pegawai 
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Negeri Sipil di Kabupaten Demak. Permasalahan tersebut dipengaruhi rendahnya 

kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Demak. Kompetensi Calon 

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Demak diharapkan dapat terbentuk dari 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan karakteristik individu yang baik. 

Oleh karena itu, dengan melihat beberapa keterbatasan penelitian maka penelitian 

ini dibatasi pada pengaruh pelatihan dasar dan karakteristik individu terhadap 

kinerja aparatur Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak melalui 

kompetensi sebagai variabel intervening. 

Mengacu beberapa kelemahan yang muncul dalam identifikasi masalah di 

atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

terhadap kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak? 

b. Bagaimana pengaruh karakteristik individu terhadap kompetensi Calon 

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak? 

c. Bagaimana pengaruh pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

terhadap kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak? 

d. Bagaimana pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja Calon 

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak? 

e. Bagaimana pengaruh pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan 

karakteristik individu bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan : 

a. Menganalisis pengaruh pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

terhadap kompetensi pada Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak. 

b. Menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap kompetensi pada 

Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak. 

c. Menganalisis pengaruh pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

terhadap kinerja pada Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak. 

d. Menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja pada Calon 

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak. 

e. Menganalisis pengaruh pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan 

karakteristik individu bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja pada Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Demak. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini ada 2 (dua), 

yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.  

1.2.1 Manfaat teoretis 

Diharapkan penelitian dapat mendukung teori atau hasil penelitian-

penelitian sebelumnya terkait pembahasan kinerja pegawai terutama yang 

dipengaruhi oleh pelatihan dan karakteristik individu. Serta memberikan 

kajian baru bagi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. 
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1.2.2 Manfaat praktis 

Sebagai kajian akademis terhadap penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Demak sehingga dapat menjadi 

masukkan dan perbaikan bagi tercapainya kinerja Aparatur Sipil Negara 

yang lebih profesional dan berkarakter. 


