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SARI 

 

Irfa Nurina Jati. 2007. Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui 
Pelatihan dan Pengembangan di Perum Bulog Divre Jateng. Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.          
 
 
Kata Kunci : Strategi Peningkatkan Kinerja Karyawan 
 Salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan adalah kinerja dan 
produktivitas karyawan. Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan 
program yang diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja karyawan. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana strategi 
dalam melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja 
karyawan, (2) Metode-metode pelatihan dan pengembangan apa saja yang 
dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan, (3) Bagaimana evaluasi yang 
dilakukan dalam melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan 
kinerja karyawan, (4) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam 
melaksanakan pelatihan dan pengembangan karyawan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana strategi  dalam melakukan pelatihan dan 
pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan, (2) Untuk mengetahui 
metode-metode pelatihan dan pengembangan apa saja yang dilakukan untuk 
meningkatkan kinerja karyawan, (3) Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam 
melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan, 
(4) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam 
melaksanakan pelatihan dan pengembangan karyawan. 

Penelitian dilakukan penulis di Perum BULOG Divre Jateng, Jalan Menteri 
Supeno No.1. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu 
menggambarkan keadaan atau fenomena mengenai strategi peningkatan kinerja 
karyawan melalui pelatihan dan pengembangan di Perum BULOG Divre Jateng. 
Metode yang digunakan melalui metode wawancara, metode dokumentasi, dan 
metode observasi. Analisis data yang dilakukan dengan teknik analisis data 
deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini strategi peningkatan kinerja yang digunakan di 
Perum BULOG Divre Jateng adalah pelatihan dan pengembangan yang berupa 
diklat, yaitu diklat on the job, diklat off the job dan kuliah dengan ijin belajar. 
Strategi yang dilakukan juga telah memberikan manfaat salah satunya adalah 
mengurangi angka ketidakhadiran karyawan. Adapun evaluasi yang dilakukan 
secara berjalan, karayawan yang telah melaksanakan diklat wajib memberikan 
laporan kepada BULOG Pusat. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam 
melaksanakan diklat adalah adanya sebagian karyawan (peserta) yang kurang 
merespon adanya pelatihan dan pengembangan.  

Setelah penulis melakukan penelitian, maka kesimpulan strategi peningkatan 
kinerja karyawan yang dilakukan adalah melalui pelatihan dan pengembangan 
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berupa diklat. Diklat yang dilaksanakan yaitu diklat on the job, diklat off the job 
dan kuliah dengan ijin belajar. Saran dari penulis adalah sebaiknya pelaksanaan 
diklat tidak usah menunggu diklat yang dilakukan BULOG Pusat, agar agar 
kantor Divre dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan caranya sendiri 
dengan tidak mengabaikan aturan yang berlaku dari Pusat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan adalah kinerja dan 

produktivitas karyawan. Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan 

program yang diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja karyawan. 

Strategi (strategy) adalah kerangka acuan yang terintegrasi dan 

komprehensif yang mengarahkan pilihan-pilihan yang menetukan bentuk 

dan arah aktivitas-aktivitas organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuannya 

(Henry Simamora, 1997:38). Sedangkan pengertian kinerja (prestasi kerja) 

merupakan hasil kerja secara kulitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2005:67). Kinerja 

pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan 

sehingga mereka mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada instansi atau organisasi termasuk pelayanan kualitas yang 

disajikan. Strategi peningkatan kinerja adalah cara perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Agar 

strategi peningkatan kinerja tersebut dapat berhasil maka perusahaan perlu 

mengetahui sasaran kinerja. Sasaran kinerja yang menetapkan adalah 
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individu secara spesifik, dalam bidang proyek, proses, kegiatan rutin dan inti 

yang akan menjadi tanggungjawab karyawan. Jika sasaran kinerja 

ditumbuhkan dari dalam diri karyawan akan membentuk suatu kekuatandiri 

dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja 

akan lebih mudah (Anwar Prabu Mangkunegara, 2005:68).  

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam suatu 

organisasi dimana orang-orang atau karyawan tersebut memberikan tenaga, 

bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Oleh karena itu, 

manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam suatu 

organisasi karena manusia memberikan kontribusi terbesar dibandingkan 

dengan faktor-faktor yang lain. Untuk mendapatkan tenaga kerja atau 

karyawan yang cakap, maka bagian SDM dalam suatu perusahaan harus 

mengadakan penarikan tenga kerja atau karyawan secara selektif agar sesuai 

dengan job description dan job specification. Pimpinan perusahaan juga 

harus dapat membina , mengkoordinasikan dan mengarahkan karyawan 

sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini sangat diperlukan karena tidak 

semua karyawan baru secara langsung dapat sesuai dengan kebutuhan. 

Mereka harus dilatih agar dapat mengerjakan pekerjaannya dengan efektif. 

Untuk meningkatkan kinerja para karyawan, pimpinan perlu mengadakan 

latihan dan pengembangan karyawan karena itu juga merupakan suatu cara 

efektif untuk menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak 

perusahaan. 

 16



 17

Latihan dan pengembangan karyawan adalah usaha yang terencana 

dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan 

kemampuan karyawan. Pelatihan lebih berorientasi pada peningkatan 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik, dan pengembangan 

lebih ditekankan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang. 

Alasan dilakukannya pelatihan dan pengembangan dapat meliputi: karyawan 

yang direkrut belum dapat melakukan pekerjaan dengan baik, adanya 

perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja, untuk 

meningkatkan produktivitas, dan menyesuaikan dengan peraturan ( Marihot 

Tua Efendi, 2002:190).  Latihan dan pengembangan karyawan diberlakukan 

oleh pimpinan untuk semua karyawan, baik karyawan baru maupun 

karyawan lama. Dari 101 karyawan Perum BULOG Divre Jateng yang 

mengikuti pelatihan dan pengembangan tidak lebih dari separuh karyawan. 

Karena pelatihan dan pengembangan hanya diberikan kepada Kasi (Kepala 

Seksi) saja. Berikut ini beberapa karyawan yang mengikuti latihan dan 

pengembangan beserta diklat yang pernah diikuti : 

No Nama Jenjang  Jabatan Diklat yang Pernah 

    Pendidikan   Diikuti 

1 A. Kholisun Sarjana Hukum Kasi SDM dan Hukum Diklat Klaim, Diklat MSDM 

2 Damin Hartono Sarjana Pertanian Kasi Perawatan Kualitas Diklat Fumigasi Fosfin  

3 Mukhson Ch Sarjana Ekonomi Kasi TU dan Umum Diklat Administrasi dan Arsip 

4 Riyadi Sarjana Ekonomi Kasi Harga Pasar Diklat Analisa Harga Pasar 

5 Edi Subiyanto Sarjana Hukum Kasi Jasa dan Pengolahan Diklat Manajemen Usaha 
      
- Sumber : Kasi SDM dan Hukum Bapak A. Kholisun, SH. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi SDM yaitu Bapak 

A. Kholisun, SH pada hari Selasa 24 April 2007 maka diperoleh informasi 

bahwa strategi peningkatan kinerja karyawan di Perum BULOG Divre Jateng 

adalah pemberian motivasi kerja kepada karyawan, apabila ada peningkatan 

kerja maka karyawan diberi tugas untuk mengikuti diklat dan apabila setelah 

mengikuti diklat karyawan ada peningkatan kinerja maka karyawan akan 

diberikan promosi. Pelatihan dan pengembangan di Perum BULOG salah 

satunya berupa diklat yang mempunyai manfaat karier jangka panjang yang 

akan membantu karyawan untuk tanggungjawab lebih besar di waktu yang 

akan datang. Program-program pelatihan dan pengembangan tidak hanya 

penting untuk karyawan saja tetapi juga untuk organisasi dan hubungan dalam 

kelompok kerja. Adapun pelatihan dan pengembangan di Perum BULOG 

Divre Jateng dilakukan dengan metode latihan (training) dan pendidikan 

(education), selain itu perusahaan juga melakukan program pelatihan dan 

pengembangan lain, yaitu: metode on the job training yang meliputi 

pembekalan (coaching), rotasi jabatan (job rotation), penugasan sementara 

(job instruction training), magang (apprenticeship training) dan  off the job 

training yang meliputi diklat teknis misalnya : diklat fumigasi fosfin yang 

diikuti oleh Kasi Perawatan Kualitas; diklat non teknis misalnya: seminar 

hukum yang diikuti Kasi SDM dan Hukum dan pengembangan kepribadian 

misalnya: pengajian yang diikuti oleh semua karyawan. 
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Berdasarkan fakta yang terdapat pada Perum BULOG Divre Jateng 

dan setelah meneliti lebih jauh, maka penulis berminat mengambil judul 

 “STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN MELALUI 

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DI PERUM BULOG DIVRE 

JATENG”. 

 

B. IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH 

Dampak kemajuan teknologi saat ini akan sangat berpengaruh dalam 

kelangsungan kegiatan suatu organisasi di instansi tersebut. Oleh karena itu, 

bagian SDM perlu merancang kegiatan-kegiatan pengaturan dan 

pendayagunaan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan 

operasi dalam perusahaan tersebut akibat inovasi teknologi. Misalnya: 

perkembangan penggunaan komputer dalam suatu perusahaan merubah 

kebutuhan tipe sumber daya manusia. Program-program penarikan dan 

latihan perlu diubah untuk meyesuaikan diri dengan program komputerisasi. 

Oleh karena itu, suatu perusahaan perlu mengadakan peningkatan kinerja 

karyawan melalui latihan dan pengembangan. 

Program latihan dan pengembangan karyawan ini dilakukan dengan 

tujuan untuk menutup “gap” antara kecakapan atau kemampuan karyawan 

dengan permintaan jabatan. Selain itu, program-program ini diharapkan 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam 

mencapai sasaran-sasaran kerja yang telah ditetapkan.   
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Dari uraian di atas, maka identifikasi masalahnya adalah: 

1. Adanya sebagian kecil karyawan yang kurang merespon dengan 

adanya program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Perum 

BULOG Divre Jateng. 

2. Karyawan yang telah mengikuti program diklat jarang menerapkan 

ilmunya dalam pekerjaan sehari-hari. 

3. Dari 101 karyawan di Perum BULOG Divre Jateng yang mengikuti 

pelatihan dan pengembangan tidak lebih dari separuh karyawan 

sehingga efisiensi kerja dalam melaksanakan dan mencapai tujuan 

perusahaan kurang optimal. 

 

C. PERMASALAHAN 

1. Bagaimana strategi Perum BULOG Divre Jateng dalam melakukan 

pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan ? 

2. Metode-metode pelatihan dan pengembangan apa saja yang dilakukan 

Perum BULOG Divre Jateng untuk meningkatkan kinerja karyawan ? 

3. Bagaimana evaluasi yang dilakukan Perum BULOG Divre Jateng 

dalam melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan ?  

4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Perum BULOG Divre Jateng 

dalam melaksanakan pelatihan dan pengembangan karyawan ? 

 

 

 20



 21

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi Perum BULOG Divre Jateng 

dalam melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui metode-metode pelatihan dan pengembangan apa 

saja yang dilakukan Perum BULOG Divre Jateng untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi yang dilakukan Perum BULOG 

Divre Jateng dalam melakukan pelatihan dan pengembangan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Perum 

BULOG Divre Jateng dalam melaksanakan pelatihan dan 

pengembangan karyawan. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk meningkatkan pemahaman penulis dalam upaya 

peningkatan kinerja karyawan khususnya melalui pelatihan dan 

pengembangan. 
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b. Bagi Perum BULOG Divre Jateng 

Untuk memberikan informasi sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam upaya peningkatan kinerja karyawan 

melalui pelatihan dan pengembangan. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis diadakannya penelitian ini adalah untuk 

menerapkan pemahaman teori yang diperoleh penulis selama dibangku 

kuliah dengan praktik yang ada di lapangan. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I        PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Sistematika Penulisan. 

         BAB II      LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

Kinerja, Pengertian Pelatihan dan Pengembangan, Tujuan 

Pelatihan dan Pengembangan, Teknik-Teknik Pelatihan dan 

Pengembangan, Evaluasi Program Pelatihan dan Pengembangan, 

Kendala-Kendala Pengembangan, Pemeliharaan Tenaga Kerja. 
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        BAB III     METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Lokasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, 

Metode Pengumpulan Data, Operasional Konsep,dan  Metode 

Analisis Data. 

         BAB IV     HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

         BAB V      PENUTUP 

                     Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  

Karyawan dalam suatu organisasi sebagai sumber daya manusia, dan 

sebagai hasil proses seleksi harus dikembangkan agar kemampuan mereka 

dapat mengikuti perkembangan organisasi. Di dalam suatu organisasi, unit 

atau bagian yang mempunyai tugas untuk pengembangan tenaga ini 

biasanya unit pendidikan dan pelatihan karyawan. Pengembangan sumber 

daya manusia dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan karyawan 

(sumber daya manusia) agar dapat bergerak dan berperan dalam organisasi 

sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan dan perubahan suatu organisasi. 

Oleh sebab itu, kegiatan pengembangan karyawan dirancang untuk 

memperoleh karyawan-karyawan yang mampu berprestasi dan fleksibel 

untuk suatu organisasi atau instansi dalam geraknya di masa depan. 

Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan suatu cara efektif 

untuk menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak 

perusahaan (T. Hani Handoko, 2000:117). 

 

 

 
        10 
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B. SRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA 

Strategi (strategy) adalah kerangka acuan yang terintegrasi dan 

komprehensif yang mengarahkan pilihan-pilihan yang menetukan benuk dan 

arah aktivitas-aktivitas organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuannya. 

Departemen sumber daya manusia haruslah berfungsi sebagai rekan/mitra 

dalam menyususn rencana strategic organisasi dikarenakan sumber daya 

manusia merupakan pertimbangan kunci dalam menentukan strategi, baik itu 

yang praktis maupun yang dapat dilaksanakan (Henry Simamora, 1997:38).  

 Strategi sumber daya manusia (human resources strategy) adalah pola 

atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok, kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur ke dalam rencana keseluruhan yang 

kohesif. Strategi sumber daya manusia yang terformulasi dengan baik akan 

membantu mengumpulkan dan mengalokasikan sumber-sumber daya 

perusahaan ke dalam suatu entitas unik berdasarkan kekuatan-kekuatan dan 

kelemahan-kelemahan internalnya, perubahan-perubahan lingkungan, dan 

tindakan-tindakan pesaing yang terantisipasi (Henry Simamora, 1997:39).  

 

C. KINERJA 

1. Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual 

Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 

oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil 
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kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2005:67). Secara 

definitif Bernardin dan Russel, menjelaskan kinerja merupakan catatan 

out come yang dihasilkan dari fungsi karyawan tertentu atau kegiatan 

yangdilakukan selama periode waktu tertentu (Ambar T. Sulistiyani 

dan Rosidah, 2003:223). Kinerja pada dasarnya adalah apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan karyawan sehingga mereka 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada 

instansi atau organisasi termasuk kualitas pelayanan yang disajikan. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). hal ini sesuai 

dengan pendapat (Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara, 

2005:67) yang merumuskan bahwa: 

a. Human Performance = Ability + Motivation 

b. Motivation                = Attitude + Situation 

c. Ability                       = Knowledge + Skill 

3. Sasaran Kinerja 

Sasaran kinerja yang menetapkan adalah individual secara 

spesifik, dalam bidang proyek, proses, kegiatan rutin dan inti yang 

akan menjadi tanggung jawab karyawan. Sedangkan menurut (Ruky, 

2201:149), sasaran kinerja dapat ditetapkan sebagai berikut, pimpinan 
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unit yang bersangkutan dengan kesempatan bawahannya yaitu para 

pimpian sub-unit, menyatakan bahwa sasaran yang harus mereka capai 

dalam kurun waktu tahun ini misalnya adalah sasaran bersama dan 

menjadi sasaran-sasaran kecil bagi tiap bagian dari unit tersebut. 

Sasaran kinerja adalah kinerja karyawan, sehingga diperoleh 

informasi yang akurat tentang kinerja tersebut, apakah memuaskan 

atau tidak. Unit-unit di tingkat bawah mungkin telah menjadi sasaran 

yang mereka tetapkan, dan sebaliknya mereka yang ada di puncak 

mungkin belum memenuhi sasaran. 

Pencapaian produktivitas tenaga kerja yangs sesuai yang 

diinginkan perusahaan atau instansi harus didukung oleh kegiatan-

kegiatan departemen personalia. Kegiatan-kegiatan tersebut menurut 

(Flippo, 1995:7) adalah sebagai berikut: 

a. Pengadaan Tenaga Kerja (Procurement) 

Pengadaan tenaga kerja adalah usaha untuk memperoleh jenis 

dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk 

menyelesaikan sasaran organisasi. Hal-hal yang dilakukan dalam 

kaitan ini adalah perencanaan SDM, perekrutan, seleksi karyawan, 

dan penempatan karyawan.  

b. Pengembangan Karyawan (Development) 

Pengembangan merupakan peningkatan ketrampilan melalui 

pelatihan yang perlu untuk prestasi kerja yang tepat. Kegiatan ini 

sangat penting mengingat banyaknya perubahan-perubahan 
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teknologi, reorganisasi pekerjaan, tugas manajemen yang semakin 

rumit dan makin kompleknya tugas-tugas manajer. 

c. Kompensasi/Pemberian Balas Jasa (Compensation) 

Kompensasi adalah salah satu fungsi manajemen sumber 

daya manusia yang sangat penting. Fungsi ini dirumuskan sebagai 

balas jasa yang memadai dan layak kepada personalia untuk 

sumbangan mereka kepada tujuan organisasi. Balas jasa tersebut 

dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang bersifat 

finansial maupun non finansial. Pemberian balas jasa yang tidak 

langsung dan non finansial misalnya tunjangan dan pelayanan pada 

karyawan. 

d. Pengintegrasian Karyawan (Integration) 

Pengintegrasian karyawan merupakan usaha untuk 

menghasilkan suatu rekonsiliasi (kecocokan) yang layak atas 

kepentingan-kepentingan perorangan (individu), masyarakat dan 

organisasi. 

e. Pemeliharaan Karyawan (Maintenance) 

Pemeliharaan karyawan merupakan usaha untuk 

mengabdikan angkatan kerja yang mempunyai kemauan dan 

kemampuan untuk bekerja. Terpeliharanya kemauan bekerja sangat 

dipengaruhi komunikasi dalam organisasi berupa pemeliharaan 

kondisi fisik dari karyawan seperti kesehatan dan keamanan, 
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pemeliharaan sikap yang menyenangkan seperti mengadakan 

program-program pelayanan kepada karyawan. 

f. Pemutusan Hubungan Kerja (Separation) 

Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu masalah yang 

sangat sulit, tidak hanya bagi karyawan tetapi juga bagi perusahaan 

dan serikat buruh. Perusahaan pada umumnya ingin mengambil 

keuntungan dari pemutusan hubungan kerja dengan 

mempertahankan para karyawan yang paling mampu dan 

membiarkan pergi para karyawan yang kurang mampu.   

4. Tujuan-Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan pokok sistem penilaian kinerja adalah menghasilkan 

informasi yang akurat dan sahih tentang perilaku dan kinerja anggota-

anggota organisasi. Semakin akurat dan sahih informasi yang 

dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja, semakin besar potensi 

nilainya bagi organisasi. Tujuan-tujuan khusus tersebut dapat 

digolongkan menjadi dua bagian besar (Henry Simamora, 1997:423): 

a. Tujuan Evaluasi 

1) Penilaian kinerja dan telaah gaji 

2) Penilaian kinerja dan kesempatan promosi 

b. Tujuan Pengembangan 

1) Mengukuhkan dan menopang kinerja 

2) Meningkatkan kinerja 

3) Menetukan tujuan-tujuan progresi karier 

4) Menentukan kebutuhan-kebutuhan pelatihan 
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D. PENGERTIAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 

1. Pengertian Pelatihan 

Pengertian latihan dan pengembangan berbeda. Latihan 

(training) dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai 

ketrampilan dan teknik penguasaan ketrampilan dan teknik 

pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin (T. Hani Handoko, 

2000:104). Latihan menyiapkan para karyawan untuk melakukan 

pekerjaan sekarang. 

Latihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para 

karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan 

organisasional (Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah, 2003:175). Latihan 

biasanya dimulai dengan orientasi yakni suatu proses dimana para 

karyawan diberi informasi dan pengetahuan mengenai kebijaksanaan-

kebijaksanaan personalia, organisasi dan harapan-harapan untuk 

performance tertentu. Dalam latihan diciptakan suatu lingkungan 

dimana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari keahlian, 

perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam 

rangka meningkatkan kinerja karyawan pada jabatan yang didudukinya 

sekarang. Menurut (Andrew E. Sikula dan Anwar Prabu 

Mangkunegara, 2005:44), bahwa pelatihan (training) adalah suatu 

proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur 

sistematis dan terorganisir di mana karyawan non-managerial 
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mempelajari penegtahuan dan ketrampilan teknis dalam tujuan 

terbatas. 

2. Pengertian Pengembangan 

Di lain pihak organisasi ingin menyiapkan para karyawan untuk 

memegang tanggungjawab pekerjaan di waktu yang akan datang, 

kegiatan ini disebut pengembangan sumber daya manusia. 

Pengembangan (development) mempunyai ruang lingkup lebih luas 

dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian   (T. Hani Handoko, 

2000:104). 

Definisi lain pengembangan (development) adalah mewakili 

suatu investasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri karyawan 

(Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah, 2003:176). Pengembangan 

didasarkan pada kenyataan bahwa seseorang karyawan membutuhkan 

serangkaian pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang 

supaya bekerja dengan baik dan sukses posisi yang ditemui selama 

kariernya. 

  

E. TUJUAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 

Kegiatan-kegiatan latihan dan pengembangan merupakan tanggung 

jawab bagian SDM dan pimpinan langsung. Pimpinan mempunyai 

tanggungjawab atas kebijakan-kebijakan umum dan prosedur yang 

dibutuhkan untuk menerapkan program latihan dan pengembangan. Oleh 
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karena itu, komitmen pimpinan sangat penting agar latihan dan 

pengembangan karyawan berlangsung secara efektif, baik dari 

perencanaan, proses serta tujuan dari latihan dan pengembangan dapat 

tercapai. 

Adapun tujuan latihan dan pengembangan menurut (Henry 

Simamora dalam Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah, 2003:174) yaitu: 

1. Memperbaiki kinerja. 

2. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan 

teknologi. 

3. Mengurangi waktu belajar karyawan baru supaya menjadi kompeten 

dalam karyawan. 

4. Membantu memecahkan persoalan operasional. 

5. Mempersiapkan karyawan baru untuk promosi. 

6. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. 

7. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi. 

8. Untuk meningkatkan efisisensi dan efektivitas kerja karyawan dalam 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. 

Selain itu menurut (Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah, 2003:177), 

ada berbagai manfaat latihan dan pengembangan, yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas. 

2. Menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih 

menguntungkan. 

3. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia 
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F. TEKNIK-TEKNIK PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 

1. Tahap-tahap Latihan 

Program latihan mempunyai tiga tahap aktivitas (Barnardin dan 

Russell dalam Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah, 2003:178), yaitu: 

a. Penilaian kebutuhan latihan (need assesment), tujuannya adalah 

mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau 

tidaknya program latihan. 

b. Pengembangan program latihan (development), bertujuan untuk 

merancang lingkungan latihan dan metode-metode latihan yang 

dibutuhkan guna mencapai tujuan latihan. 

c. Evaluasi program latihan (evaluation), tujuannya untuk menguji 

apakah program-program latihan yang telah dijalani, secara efektif 

mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Penilaian Kebutuhan akan Pelatihan dan Pengembangan 

Keputusan menyelenggarakan latihan harus berdasar pada data 

yang telah dihimpun dengan melakukan suatu penilaian kebutuhan-

kebutuhan. Penilaian kebutuhan mendiagnosis masalah-masalah saat 

ini dan tantangan-tantangan di masa yang akan dihadapi. Organisasi 

yang tidak melakukan penilaian kebutuhan kemungkinan akan banyak 

melakukan kesalahan dan gagal menyelenggarakan programnya. 

Tiga taraf penilaian kebutuhan akan latihan dan pengembangan, 

yaitu: 

a. Kebutuhan dalam taraf organisasi (organizational needs) 

 33



 34

Dalam taraf ini pengungkapan kebutuhan akan latihan 

(identification of training needs) akan menyoroti tempat atau 

organisasi yang sangat membutuhkan latihan dengan analisis 

organisasi sehingga dalam analisis organisasi harus terjawab 

pertanyaan-pertanyaan pokok, dimana latihan sangat diperlukan. 

b. Kebutuhan pada level jabatan (occupational needs) 

Untuk mengungkapkan pada taraf ini digunakan analisis 

pekerjaan atau analisis jabatan. Dalam analisis jabatan ini harus 

dijawab kecakapan, pengetahuan atau sikap apa yang dibutuhkan 

untuk menduduki suatu jabatan tertentu sehingga dapat dijalankan 

berbagai pekerjaan atau tugas dalam jabatan atau job specification. 

c. Kebutuhan pada taraf perorangan (individual needs) 

Untuk mengungkapkan kebutuhan dan latihan pada taraf ini 

digunakan analasis yang disebut assesment atau spesifikasi secara 

perorangan. 

3. Metode Pelatihan dan Pengembangan 

Menurut (Murti Sumarni dan John Soeprihanto 2000:374), ada 

dua metode latihan dan pengembangan, yaitu: 

a. Dua metode dasar dalam melaksanakan pengembangan karyawan 

1) Latihan (Training) 

Latihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki 

kemampuan seorang karyawan dengan cara meningkatkan 
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kemampuan dan ketrampilan karyawan dalam menjalankan 

suatu pekerjaan. 

2) Pendidikan (Education) 

Pendidikan adalah latihan untuk memperbaiki latihan 

seorang karyawan tentang pengetahuan umum dan pengetahuan 

ekonomi pada umumnya, termasuk peningkatan penguasaan 

teori dan ketrampilan mengambil keputusan dalam menghadapi 

persoalan-persoalan organisasi perusahaan. 

b. Prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam melatih 

karyawan agar latihan dan pengembangan dapat berjalan dengan 

baik: 

1) Adanya dorongan atau motivasi yang jelas bagi peserta latihan 

(trainee). 

2) Adanya laporan kemajuan (progress report). 

3) Adanya ganjaran atau pujian (reinforcement). 

4) Adanya partisispasi aktif dari para pesrta latihan (active 

partisipation). 

5) Diusahakan metode latihan yang sesuai. 

Program-program latihan dan pengembangan dirancang untuk 

meningkatkan prestasi kerja, mengurangi absensi dan perputaran, serta 

memperbaiki kepuasan kerja. Ada dua kategori pokok program latihan 

dan pengembangan, yaitu: 
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a. Metode praktis (on the job training) 

Teknik-teknik on the job training merupakan metode latihan 

yang paling banyak digunakan. Latihan dengan menggunakan 

metode ini dilakukan di tempat kerja. Karyawan dilatih tentang 

pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang 

berpengalaman. Metode latihan ini sangat ekonomis, karena tidak 

perlu membiayai para trainers dan trainee, tidak perlu 

menyediakan peralatan dan ruang khusus. Ada beberapa metode 

pelatihan on the job training, yaitu:  

1) Pembekalan (Coaching) 

Coaching adalah bentuk pelatihan dan pengembangan 

yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan 

membimbing petugas melakukan pekerjaan secra informal dan 

biasanya tidak terencana, misalnya bagaimana melakukan 

pekerjaan, bagaimana memecahkan masalah. 

2) Rotasi Jabatan  (Job Rotation) 

Job rotation adalah program yang direncanakan secara 

formal dengan cara menugaskan karyawan pada beberapa 

pekerjaan yang berbeda dana dalam bagian yang berbeda 

dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai 

pekerjaan dalam organisasi. 
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3) Latihan Instruksi Jabatan (Job Instruction Training) 

Job instruction training adalah pelatihan dimana 

ditentukan seseorang bertinadak sebagai pelatih untuk 

menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu 

dalam proses kerja. 

4) Magang (Apprenticeship) 

Apprenticeship adalah pelatihan yang mengkombinasikan 

antara pelajaran di kelas dengan praktek di lapangan, yaitu 

setelah sejumlah teori diberikan kepada peserta, peserta dibawa 

praktek ke lapangan. 

5) Penugasan Sementara  

Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai 

anggota panitia tertentu untuk jangka waktu tertentu yang 

ditetapkan. Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan 

dan pemecahan masalah-masalah organisasional yang nyata.  

b. Teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi 

(off the job traning) 

Pendidikan atau pelatihan dengan menggunakan metode ini 

berarti karyawan sebagai peserta diklat ke luar sementara dari 

kegiatan atau pekerjaannya. Kemudian mengikuti pendidikan atau 

pelatihan, dengan menggunakan teknik-teknik belajar mengajar 

seperti lazimnya. Pada umunya metode ini mempunyai dua macam 

teknik, yaitu: 
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1) Teknik Presentasi Informasi 

  Yang dimaksud dengan teknik ini adalah menyajikan 

informasi, yang tujuannya mengintroduksikan pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan baru kepada para peserta. Harapan akhir 

dari proses pengetahuan, sikap, dan ketrampilan peserta 

diadopsi oleh peserta diklat di dalam pekerjaannnya nanti. 

Termasuk ke dalam teknik ini (Soekidjo Notoatmodjo, 

2003:37), antara lain:   

a) Ceramah biasa 

b) Teknik diskusi 

c) Teknik permodelan perilaku (behavior modeling) 

Sedangkan menurut (T. Hani Handoko, 2000:115) yang 

termasuk ke dalam teknik ini, antara lain: 

a) Kuliah 

Ini merupakan suatu metode tradisional dengan 

kemampuan penyampaian informasi dimana peserta 

diasumsikan sebagai pihak yang pasif. 

b) Metode Komperensi 

Metode ini analog dengan bentuk kelas seminar di 

perguruan tinggi, sebagai pengganti mata kuliah. Tujuannya 

adalah untuk mengembangkan kecakapan dalam 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 
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2) Teknik Simulasi 

Simulasi adalah suatu penentuan karakteristik atau 

perilaku tertentu dari dunia riil sedemikian rupa, para peserta 

dapat merealisasikan seperti keadaan sebenarnya. Metode ini 

mencakup: 

a) Simulator Alat-Alat 

Misalnya simulasi alat-alat suntik bagi pendidikan 

kedokteran atau perawat, simulasi sumur bagi pendidikan 

sanitasi dan sebagainya. 

b) Studi Kasus (Case Study) 

Di mana para peserta diklat diberikan suatu kasus, 

kemudian dipelajari dan didiskusikan antara para peserta 

diklat. Metode ini sangat cocok untuk para peserta, 

manajer, atau administrator, yang akan mengembangkan 

ketrampilan dan memecahkan masalah-masalah. 

c) Permainan Peranan (Role Playing) 

Dalam cara ini peserta diminta untuk memainkan 

(berperan), bagian-bagian dari berbagai karakter (watak) 

dalam kasus. Para peserta diminta untuk membayangkan 

diri sendiri tentang tindakan (peranan) tertentu yang 

diciptakan bagi mereka oleh pelatih. Peserta harus 

mengambil alih peranan dan sikap-sikap dari orang-orang 

yang ditokohkan itu. 
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d) Teknik di Dalam Keranjang (In Basket) 

Metode ini dilakukan dengan memberi bermacam-

macam persoalan kepada para peserta latihan. Dengan kata 

lain peserta latihan diberi suatu basket atau keranjang yang 

penuh dengan bermacam-macam persoalan yang harus 

diatasi. Kemudian peserta latihan diminta untuk 

memcahkan masalah-masalah tersebut sesuai dengan teori 

dan pangalaman yang dimulai dari perencanaan sampai 

dengan evaluasinya. 

Dalam pemilihan teknik tertentu untuk digunakan pada program 

latihan dan pengembangan, ada beberapa ”trade-offs”. Ini berarti tidak 

ada satu teknik yang selalu paling baik dan hal tergantung pada sejauh 

mana suatu teknik yang dipilih itu memenuhi faktor-faktor berikut ini 

(Susilo Martoyo, 1994:58): 

a. Efektivitas biaya 

b. Isi program yang dikehendaki 

c. Kelayakan fasilitas-fasilitas 

d. Preferensi dan kemampuan peserta 

e. Preferensi dan kemampuan pelatih 

f. Prinsip-prinsip belajar 
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G. EVALUASI PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 

Implementasi program latihan dan pengembangan berfungsi sebagai 

proses transformasi. Para karyawan yang tidak terlatih diubah menjadi 

karyawan-karyawan yang berkemampuan, sehingga dapat diberikan 

tanggung jawab lebih besar. Untuk menilai program-program tersebut, 

bagian SDM mengevaluasi kegiatan-kegiatan latihan dan pengembangan 

apakah sudah mencapai hasil yang diinginkan atau tidak. (Goldstei dan 

Buxton dalam Anwar Prabu Mangkunegara, 2005:59) berpendapat bahwa 

evaluasi pelatihan dapat didasarkan pada kriteria (pedoman dari ukuran 

kesuksesan), dan rancangan percobaan. 

Adapun evaluasi pelatihan dapat didasarkan pada: 

1. Kriteria dalam Evaluasi Pelatihan 

  Ada empat kriteria yang dapat digunakan sebagai pedoman dari 

ukuran kesuksesan pelatihan, yaitu: 

a. Kriteria Pendapat 

Kriteria ini didasarkan pada bagaimana pendapat peserta 

latihan mengenai program pelatihan yang telah dilakukan. Hal ini 

dapat diungkap dengan menggunakan kuesioner mengenai 

pelaksanaan pelatihan. 

d.  Kriteria Belajar 

Kriteria belajar dapat diperoleh dengan menggunakan tes 

pengetahuan, tes ketrampilan yang mengukur skill, dan 

kemampuan peserta. 
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e. Kriteria Perilaku 

Kriteria perilaku dapat diperoleh dengan menggunakan tes 

ketrampilan kerja. 

f. Kriteria Hasil 

Kriteria hasil dapat dihubungkan dengan hasil yang diperoleh 

seperti menekan turnover, berkurangnya tingkat absen, 

meningkatkan produktivitas, meningkatnya penjualan, 

meningkatnya kualitas kerja dan industri. 

2.     Rancangan Percobaan dalam Evaluasi Pelatihan 

  Mengevaluasi pelatihan dapat dilakukan dengan membuat 

rancangan percobaan. Peserta diberikan tes sebelum pelatihan 

(pretest), dan kemudian setelah pelatihan diberikan kembali tes 

penempatan (posttest). 

 

H. KENDALA-KENDALA PENGEMBANGAN  

Adapun kendala-kendala dalam pengembangan karyawan (Malayu SP 

Hasibuan, 2002:85), meliputi : 

1. Peserta 

Peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama 

atau heterogen, seperti pendidikan dasarnya, pengalaman kerjanya, dan 

usianya. Hal ini akan menyulitkan dan mengahambat kelancaran 

pelaksanaan latihan dan pendidikan karena daya tangkap, persepsi dan 

daya nalar mereka terhadap pelajaran yang diberikan. 
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2. Pelatih / Instruktur 

Pelatih atau instruktur yang ahli dan cakap mentransfer 

pengetahuannya kepada para peserta latihan dan pendidikan sulit 

didapat. Akibatnya yang diinginkan tidak tercapai. 

3. Fasilitas Pengembangan 

Fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan 

untuk latihan dan pendidikan sangat kurang atau tidak baik. Hal ini akan 

menyulitkan dan menghambat lancarnya pengembangan. 

4. Kurikulum 

Kurikulum yang diterapkan dan diajarkan kurang serasi atau 

menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang 

diinginkan oleh pekerjaan atau jabatan peserta. Untuk menetapkan 

kurikulum dan waktu mengajarkannya sangat sulit. 

5. Dana Pengembangan 

Dana yang tersedia untuk pengembangan sangat terbatas, sehingga 

sering dilakukan secara terpaksa, bahkan pelatih maupun sarananya 

kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. 

 

I. PEMELIHARAAN TENAGA KERJA 

Fungsi pemeliharaan tenaga kerja atau karyawan terutama ditujukan 

untuk mempertahankan sikap kerja sama dan kemampuan bekerja. Karena 

kemampuan tersebut adalah merupakan aset yang paling penting bagi 

terlaksanakannya tugas dan tujuan organisasi. Dalam mempertahankan 
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atau memelihara kondisi yang sudah baik tersebut, organisasi dapat 

menciptakan kegiatan-kegiatan yang sedemikian rupa dapat membantu 

sikap maupun kecakapan yang dimiliki oleh para karyawan. Fungsi 

pemeliharaan ini juga termasuk  jaminan kesehatan dan keselamatan kerja 

karyawan. 

Bidang manajemen yang semakin penting adalah pemeliharaan 

tenaga kerja terutama pemeliharaan kesehatan dan keamanan karyawan. 

Perusahaan memperhatikan hal ini untuk memberikan kepada karyawan, 

kondisi kerja yang lebih bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan 

tersebut, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami tingkat 

kecelakaan yang tinggi. Program ini dapat dilakukan antara lain dengan 

penyediaan dokter dan klinik kesehatan perusahaan, pengaturan tempat 

kerja yang sehat dan aman, pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan, 

ataupun penyediaan alat-alat pengamanan (T. Hani Handoko, 2003:246). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di Perum BULOG Divre 

Jateng, yang beralamat di jalan Menteri Supeno No.1. 

 

B. SUMBER DAN JENIS DATA 

1. Sumber Data 

Agar kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik dan sesuai 

dengan apa yang diharapkan penulis, maka diperlukan data yang 

bersifat obyektif dan data harus relevan dengan judul yang diajukan 

penulis karena data ini sangat penting. Sumber data yang diperoleh 

dari bagian SDM pada Perum BULOG Divre Jateng. 

2. Jenis Data 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta 

ataupun angka. Dari sumber SK Menteri P dan K No. 0259/U/1977 

tanggal 11 Juli 1977 disebutkan bahwa data adalah segala fakta dan 

angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi, 

sedangkan informasi adalah hasil pegolahan data yang dipakai untuk 

suatu keperluan (Suharsimi Arikunto, 2002:96). 

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

yaitu: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya (Marzuki, 

2005:55). Data primer yang diperoleh penulis adalah data 

mengenai strategi peningkatan kinerja karyawan pada Perum 

BULOG Divre Jateng. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti atau data yang diperoleh lansung 

dari sumbernya (Marzuki, 2005:55). Adapun sumber datanya 

berupa tabel, gambar, buku data. Data sekunder yang diperoleh 

penulis dalam penelitian ini adalah mengenai sejarah Perum 

BULOG Divre Jateng. 

 

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian yaitu: 

1. Teknik Wawancara 

  Teknik wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan 

dengan bertanya langsung kepada informan yang berkaitan dengan 

data yang dibutuhkan (Gorrys Keraf, 2001:116). Adapun teknik ini 

penulis lakukan dengan cara bertanya langsung pada Kasi SDM dan 

Hukum  di Perum BULOG Divre Jateng. Metode ini penulis gunakan 

untuk mengetahui tentang strategi peningkatan kinerja karyawan 

melalui pelatihan dan pengembangan di Perum BULOG Divre Jateng. 
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2. Teknik Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan 

menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian tersebut atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, 

notulen, rapat agenda dan lain sebagainya (Suharsimi Arikunto, 

2002:206). Penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan cara 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan strategi peningkatan 

kinerja karyawan melalui pelatihan dan pengembangan di Perum 

BULOG Divre Jateng. 

3. Teknik Observasi 

Teknik observasi adalah pengamatan langsung kepada obyek 

yang akan diteliti (Gorrys Keraf, 2001:116). Teknik ini penulis 

lakukan dengan cara meninjau langsung bagian SDM Perum BULOG 

Divre Jateng. 

 

D. TEKNIK PENLITIAN DATA 

1. Penelitian Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi 

atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus 

(Suharsimi Arikunto, 2002:108). Populasi dalam penelitian ini yaitu 

semua orang atau pihak yang terlibat dalam strategi peningkatan 

kinerja melalui pelatihan dan pengembangan. 
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2. Penelitian Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel (Suharsimi Arikunto, 

2002:109). Penulis menggunakan sampel bertujuan (purposive 

sample). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek 

bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas 

adanya tujuan tertentu (Suharsimi Arikunto, 2002:117).  

 

E. OPERASIONAL KONSEP 

1. Strategi Perum BULOG Divre Jateng dalam melakukan pelatihan dan 

pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

a. Penilaian kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan, meliputi: 

1) Kebutuhan dalam taraf organisasi (organizational needs) 

2) Kebutuhan pada level jabatan (occupational needs) 

3) Kebutuhan pada taraf perorangan (individual needs) 

b. Metode pelatihan dan pengembangan, meliputi: 

1) Latihan (Training) 

2) Pendidikan (Education) 

c. Kategori pokok program pelatihan dan pengembangan, yaitu: 

1) Metode praktis (on the job training), meliputi: 

a) Pembekalan (Coaching) 

b) Rotasi Jabatan (Job Rotation) 

c) Latihan Instruksi Jabatan (Job Instruction Training) 
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d) Magang (Apprenticeship) 

2) Teknik-teknik presentasi informasi dan metode simulasi (off 

the job training), meliputi: 

a) Teknik Presentasi Informasi 

b) Teknik Simulasi 

2. Metode-metode pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Perum 

BULOG Divre Jateng untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

a. Metode pelatihan dan pengembangan, meliputi: 

1) Latihan (Training) 

2) Pendidikan (Education) 

b. Kategori pokok program pelatihan dan pengembangan, yaitu: 

1) Metode praktis (on the job training), meliputi: 

a) Pembekalan (Coaching) 

b) Rotasi Jabatan (Job Rotation) 

c) Latihan Instruksi Jabatan (Job Instruction Training) 

d) Magang (Apprenticeship) 

2) Teknik-teknik presentasi informasi dan metode simulasi (off 

the job training), meliputi: 

a) Teknik Presentasi Informasi 

b) Teknik Simulasi 

3. Evaluasi yang dilakukan Perum BULOG Divre Jateng dalam 

melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. 
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a. Kriteria dalam evaluasi pelatihan, meliputi: 

1) Kriteria Pendapat 

2) Kriteria Belajar 

3) Kriteria Perilaku 

4) Kriteria Hasil 

b. Rancangan percobaan dalam evaluasi pelatihan 

4. Kendala-kendala yang dihadapi Perum BULOG Divre Jateng dalam 

melaksanakan pelatihan dan pengembangan karyawan? 

a. SDM 

b. Pelatih /  instruktur 

c. Fasilitas Pengembangan 

d. Kurikulum 

e. Dana Pengembangan 

 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif  yaitu mengumpulkan data dengan berisi tentang uraian, paparan 

tentang sesuatu obyek sebagaimana adanya pada suatu waktu. Penulis 

menggunakan teknik analisis deskriptif ini dimaksudkan agar memperoleh 

gambaran dan data secara sistematis yang berkaitan dengan strategi 

peningkatan kinerja karyawan sehingga penulis dapat mengolah dan 

menyajikan data yang sistematis, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. GAMBARAN UMUM PERUM BULOG DIVRE JATENG 

1. Sejarah  

Sejarah BULOG jika ditelusuri tidak dapat terlepas dari sejarah 

lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan 

sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga  

pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat 

pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan 

harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk 

mencapai tujuan tersebut berubah sesuai kondisi yang berkembang. 

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak 

Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk 

pertama kalinya pemerintahan Belanda mengatur kebijakan 

perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan 

membetasi impor melalui sistem lisensi.  

Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam 

perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras 

yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat merosot tajam pada 

tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar 

pajak. 
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Pada tanggal 22 Januari 1969 (Reorganisasi Bulog) berdasarkan 

Keppres 11/1969, struktur organisasi Bulog diubah. Tugas Bulog yaitu 

membantu pemerintah untuk menstabilkan harga pangan khususnya 

sembilan bahan pokok. Tahun 1969 mulailah dibangun beberapa 

konsep dasar kebijaksanaan pangan yang erat kaitannya dngan pola 

pembangunan ekonomi nasional antara lain: konsep floor dan ceiling 

price; konsep bufferstock; dan konsep sistem serta cara pengadaan, 

pengangkutan, penyimpanan, dan penyaluran. 

Memasuki masa peralihan menuju Perum, selama lebih 30 tahun 

BULOG telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk 

menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka 

memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam rangka melaksanakan 

tugas dan fungsinya, status hukum Bulog adalah sebagai Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 

tahun 1978. Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia 

timbul tekanan yang sangat kuat dari negara-negara maju agar peran 

pemerintah dipangkas secara drastic sehingga semua kepentingan 

nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya oleh 

mekanisme pasar. 

Konsekuensinya yang harus diterima BULOG harus berubah 

secara total. Pertama, perubahan kebijakan pangan pemerintah dan 

pemangkasan tugas dan fungsi BULOG sehingga hanya diperbolehkan 

menangani komoditi beras, penghapusan monopoli impor seperti yang 
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tertuang dalam beberapa Keppres dan SK Menperindag sejak tahun 

1998. Keppres RI terakhir tentang BULOG, yakni Keppres No. 103 

tahun 2001 mnegaskan bahwa BULOG beralih status menjadi Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Kedua, berlakunya UU baru khususnya 

UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli, dan UU No. 

22 tentang Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan pemerintah 

pusat dan dihapusnya instansi vertikal. Ketiga, masyarakat luas 

menghendaki agar Bulog terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) dan pengaruh dari partai politik tertentu, sehingga Bulog 

mampu menjadi lembaga yang efisien, efektif, transparan dan mampu 

melayani kepentingan publik secara memuaskan. Keempat, perubahan 

ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar mengakibatkan 

perlunya perubahan status hukum BULOG agar menjadi lembaga yang 

lebih efisien, transparan dan akuntabel. 

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR 

RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog 

adalah Perum. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan 

tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam 

pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk 

masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional 

untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan 

kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. 

Disamping itu, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya 
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kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan 

melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum 

dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan 

lebih fleksibek dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat 

digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin 

terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi 

tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih 

menambah manfaat kepada masyarakat luas. 

Dan pada akhirnya era baru itu datang juga, sejak tanggal 20 

Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog 

berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang 

kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 tahun 2003. Peluncuran 

Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada 

tanggal 10 Mei 2003. 

Modal pada Perum BULOG merupakan kekayaan milik negara 

yang dipisahkan dari anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

dan tidak terbagi atas saham. Besarnya modal perusahaan pada saat 

pendirian adalah sebesar seluruh nilai kekayaan negara yang dikelola 

oleh LPND BULOG yang ditetapkan oleh Menteri keuangan 

berdasarkan perhitungan bersama yang dilakukan oleh Departemen 

Keuangan, Kantor Menteri Negara BUMN dan LPND BULOG. 

Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara 

dalam perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penerbitan 
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obligasi dalam rangka pengerahan dan masyarakat oleh perusahaan 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah pula. 

Struktur modal pada Perum BULOG terdiri dari: 

1) Modal Negara 

2) Modal Donasi 

3) Cadangan Umum 

4) Akumulasi Laba-Rugi 

2. Visi dan Misi Perum BULOG 

Sebagai lembaga pangan terbesar di Indonesia, Perum BULOG 

mempunyai visi dan misi tertentu untuk menjalankan tugasnya. 

Visi Perum BULOG adalah menjadi lembaga pangan yang 

handal untuk memantapkan ketahanan pangan artinya dengan visi 

tersebut Perum BULOG harus memiliki keunggulan daya saing, baik 

dari segi kualitas komoditas, kualitas pelayanan, tingkat efisiensi 

maupu efektivitas yang tinggi bila dibandingkan dengan institusi 

lainnya. Dan lebih dari itu BULOG juga memiliki peran yang cukup 

penting dalam upaya meujudkan sekaligus memantapkan ketahanan 

pangan, baik dalam skala rumah tangga maupun nasional. 

Sedangkan misi dari Perum BULOG adalah: 

1) Menyelenggarakan tugas pelayanan publik untuk menunjang 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan pangan. 
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2) Menyelenggarakan kegiatan ekonomi di bidang pangan secara 

berkelanjutan yang memberikan manfaat kepada perekonomian 

nasional. 

3) Menyelenggarakan kegiatan ekonomi di bidang pangan dan usaha 

lain secara berkelanjutan dan bermanfaat kepada stakeholders. 

4) Menjalankan usaha dalam bidang produksi, pemasaran dan jasa di 

bidang komoditi pangan guna mendukung program pengembangan 

hasil pertanian khususnya pangan dan bidang lainnya dengan 

upaya memaksimalkan produktivitas, efisiensi dan kemampuan 

menghasilkan laba. 

3. Struktur Organisasi Perum Bulog Divre Jawa Tengah 

Berdasarkan keputusan Direksi Perum BULOG No. Kep 

01/Dirut/05/2003 tentang organisasi dan tata kerja Perum BULOG, 

maka susunan Perum BULOG Divre Jateng terdiri dari: 

1. Kepala 

Kepala mempunyai tugas memimpin Divre yang sesuai dengan 

tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, 

membina sumber daya Perum BULOG di lingkungan Divre, 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, 

komersial, administrasi dan keuangan, dan melaksanakan 

kerjasama dengan badan usaha lain atau instansi pemerintah. 
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2. Bidang Pelayanan Publik 

Bidang pelayanan publik mempunyai fungsi merencanakan, 

melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan gabah 

kering giling, pembinaan teknis, kerjasama lembga niaga pangan 

koperasi serta analisis dan pengamatan harga pangan pokok serta 

penyusunan statistik. 

Bidang pelayanan publik membawahi 4 seksi, yaitu: 

1) Seksi Pengadaan 

2) Seksi Persediaan dan Angkutan 

3) Seksi Perawatan 

4) Seksi Penyaluran 

3. Bidang Komersial 

Bidang komersial mempunyai fungsi merencanakan, melakukan 

dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan usaha jasa 

pergudangan, angkuatan dan pembongkaran, survey dan 

perawatan, jasa lainnya dan pengolahan komoditi serta pengkajian 

dan pengembangan. 

4. Bidang Administrasi dan Keuangan  

Bidang administrasi dan keuangan mempunyai fungsi 

merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan 

dengan pengelolaan administrasi Sumber Daya Manusia (SDM). 

   Bidang administrasi dan keuangan membawahi 4 seksi: 

1) Seksi Tata Usaha dan Umum 
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2) Seksi Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM) 

3) Seksi Akuntansi 

4) Seksi Keuangan 

5. Satuan Pengawasan Internal (SPI) 

            SPI membawahi 4 bagian yaitu: 

1) Asisten Pengawas I 

2) Asisten Pengawas II 

3) Asisten Pengawas III 

4) Asisten Pengawas IV 

Gudang pada setiap kotamadya dan kabupaten di Jawa 

Tengan dan 6 Subdivre, yaitu: 

1) Subdivre Semarang 

2) Subdivre Pekalongan 

3) Subdivre Kedu 

4) Subdivre Pati 

5) Subdivre Banyumas 

6) Subdivre Surakarta 

Struktur organisasi terlampir. 

4. Aktivitas Yang Dijalankan Perum BULOG 

Perum BULOG didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No. 7 tahun 2003, tanggal 20 Januari 2003 dan disempurnakan dengan 

PP No. 61 tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003. Perum BULOG 

diharapkan berperan sebagai alat perekonomian negara yang efisien 
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dan akuntabel sehingga memiliki kemampuan yang memadai untuk 

dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang 

lebih besar dalam mengelola usaha logistik pangan pokok secara 

nasional baik yang bersifat pelayanan masyarakat maupun bersifat 

komersial. Aktivitas usaha Perum BULOG adalah bergerak di bidang 

usaha komoditi pangan secara luas dengan orientasi kepada tugas 

pelyanan publik maupun komersial. 

Ruang lingkup usaha komoditi pangan pokok meliputi gabah dan 

beras yang merupakan bisnis pokok Perum BULOG serta bidang 

pangan lainnya. Selain Penugasan Publik (PSO) tersebut, usaha Perum 

Bulog di bidang komersial adalah mencakup usaha perdagangan, jasa 

dan industri pabrikasi, baik yang bersifat secara langsung maupun 

pemanfaatan sarana dan pendukungnya serta bidang usaha lainnya. 

Di dalam Penugasan Publik (PSO), Perum BULOG tetap 

konsisten dalam tugas pokoknya yaitu sebagai Perusahaan Umum yang 

melaksanakan manajemen logistik bidang pangan khususnya beras, 

untuk kepentingan produsen (petani) dan konsumen (masyarakat). 

Secara operasional penugasan publik adalah untuk pengendalian stock 

Pangan Nasional dengan cara melakukan pembelian gabah atau beras 

dan penjualan beras kepada rakyat miskin (Raskin), golongan 

anggaran, bencana alam dan operasi pasar dengan harga beli dan harga 

jualnya ditetapkan pemerintah. Dengan demikian dengan tingkat 
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pembiayaan atas aktivitas penugasan pelayanan publik dibiayai dan 

dijamin pemerintah. 

Orientasi tugas komersil Perum BULOG secara obyektif adalah 

untuk memeperoleh keuntungan (profitisasi) sebagai upaya untuk 

dapat mengurangi biaya pemerintah dalam pelayanan publik. 

Dari aktivitas yang dijalankan oleh Perum Bulog memiliki suatu 

resiko usaha yang ditanggung sewaktu-waktu. Risiko yang melekat 

pada Perum BULOG tersebut tidak terlepas dari karakteristik utama 

kegiatan perusahaan yaitu kegiatan penyediaan barang atau produk, 

kegiatan mendistribusikan barang, pengelolaan persediaan dan 

memasarkan produk atau barang. 

Selain aktivitas pokok yang dilakukan Perum BULOG Divre 

Jateng juga mempunyai aktivitas lain yang mendukung dalam 

peningkatan kinerja karyawan yaitu adanya senam pagi yang 

dilaksanakan setiap hari selasa dan jumat mulai pukul 07.00 yang 

dilanjutkan dengan olahraga misalnya bola voli, bulutangkis, tenis. 

Sehabis senam biasanya harus mengisi daftar hadir. Daftar hadir 

tersebut dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar minat 

karyawan terhadap adanya senam. 
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B. HASIL PENELITIAN 

1. Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan 

Dalam pasal 24 ayat 1 Keputusan Direksi Perum BULOG No: 

Kep-02/Dirut/05/2003 tentang peraturan pembinaan sumber daya 

manusia Perum BULOG dikatakan bahwa, perusahaan memberikan 

kesempatan kepada pegawai dan menyediakan sarana untuk 

pengembangan pengetahuan, ketrampilan, perilaku, wawasan, 

kemampuan manajerial, kepemimpinan melalui program pelatihan dan 

pendidikan yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi SDM dan 

Hukum pada hari Jumat 24 Agustus 2007 maka diperoleh informasi 

bahwa strategi Perum BULOG Divre Jateng dalam meningkatkan 

kinerja karyawan ada tiga, yaitu melalui:  

a. Pemberian Motivasi 

Pemberian motivasi yaitu pemberian semangat, dorongan 

berupa penyuluhan atau pembinaan tentang penyadaran bahwa 

karyawan merupakan subjek dalam perusahaan. Sebagai subjek 

karyawan merupakan motor penggerak terhadap jalannya 

perusahaan akan ditentukan oleh kualitas kerja karyawan yang 

ada. Sehingga hanya karyawan yang berkualitas dan mempunyai 

kontribusi yang besar pada perusahaan yang layak untuk 

mendapat posisi dan fasilitas-fasilitas. Dengan pemberian 
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penyadaran ini diharapkan karyawan dapat termotivasi untuk 

selalu meningkatkan pengetahuan maupun kualitas kerjanya. 

Bentuk pemberian motivasi berupa pengarahan dalam 

pertemuan, pemberian motivasi secara internal melalui 

panggilan kepada karyawan secara personal oleh pimpinan. 

b. Pemberian Diklat 

Dalam peningkatan kinerja karyawan Perum BULOG Divre 

jateng mempunyai tujuan yang dititikberatkan untuk 

memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja dalam melaksanakan 

dan mencapai tujuan sasaran program kerja yang telah 

ditetapkan. 

Dengan adanya pelatihan dan pengembangan yang 

diadakan perusahaan tentu akan memberikan manfaat yang 

diperoleh terutama perusahaan dan karyawan. Adapun manfaat 

yang diperoleh dalam strategi pnerusahaan meningkatkan kinerja 

karyawan yaitu: 

1) Meningkatkan rasa puas, menunbuhkan semangat kerja dan 

rasa percaya diri pada karyawan serta mengurangi angka 

ketidakhadiran. Hal ini dapat meningkatkan dedikasi 

karyawan terhadap perusahaan. 

2) Memperbaiki metode dan sistem kerja. Hal ini dapat 

memperlancar proses kerja dan efisiensi waktu. 
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3) Mengurangi kesalahan dalam bekerja sehingga mengurangi 

beban pemborosan. 

4) Komunikasi dan kerjasama antar karyawan menjadi lebih 

baik. Hal ini menciptakan suasana yang nyaman dalam 

bekerja. 

Diklat diselenggarakan oleh BULOG Pusat. Waktu 

penyelenggaraannya tergantung materi yang diberikan.  

c. Diberikan Promosi Jabatan 

Promosi adalah pemberian kepercayaan kepada karyawan 

untuk menduduki jabatan tertentu pada jenjang atau eselon 

tertentu. Promosi jabatan merupakan salah satu persyaratan 

karyawan untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada. Apabila 

terdapat lowongan jabatan pada struktur organisasi maka 

pimpinan akan mempertimbangkan karyawan yang memiliki 

sertifikat diklat disamping memiliki kapasitas dan kapabilitas 

sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab pada jabatan 

yang lowong tersebut.  

 

2. Metode yang digunakan dalam pelatihan dan pengembangan 

Dalam melaksanakan program pelatihan dan pengembangan 

Perum BULOG Divre Jateng menggunakan teknik pendidikan dan 

pelatihan (diklat) yang meliputi: 
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a.   Diklat On The Job 

Diklat on the job adalah pelatihan yang diadakan oleh Perum 

BULOG sendiri dan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan 

kerja karyawan. Diklat on the job yang dilaksanakan berupa: 

1) Rotasi Jabatan (Job Rotation) 

Perum BULOG Divre Jateng melakukan pemindahan tugas 

karyawan dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain untuk 

menyesuaikan dengan pendidikan dan keahlian karyawan. 

Rotasi jabatan dianggap penting karena dapat mengurangi rasa 

jenuh karyawan terhadap satu pekerjaan yang sama dan terus 

menerus. Dengan cara ini maka karyawan akan memperoleh 

banyak pengalaman kerja. Di tempat kerjanya yang baru, 

seorang karyawan akan dapat lebih mengasah kemampuannya 

dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan karyawan 

tersebut dalam bekerja. Seorang Kepala Seksi (Kasi) akan 

memantau kinerja karyawannya. Apabila ditemukan karyawan 

yang memiliki kecenderungan penurunan dalam kinerjanya, 

maka akan dicari apa yang menjadi penyebabnya untuk  

selanjutnya dilakukan rotasi.  

No Nama Jenjang Jabatan  Jabatan Jenis Diklat 
    Pendidikan Lama Baru   
1 Rusmadi SMU Staf Minku Subdivre Staf SDM dan Hukum Rotasi Jabatan 
      Wil I Semarang Divre Jateng   
2 Rizal M Latief Sarjana Ekonomi Kepala Gudang GBB  Kasi Pelayanan Publik     
      Cindaya (A2)Subdivre  Subdivre Wil I Semarang   
      Wil IV Banyumas      
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  - Sumber: Kasi SDM dan Hukum   

2)  Latihan Instruksi Pekerjaan (Job Instruction Training) 

Latihan instruksi pekerjaan di Perum BULOG Divre 

Jateng dilakukan dengan cara penugasan kepada karyawan 

untuk menangani pekerjaan tertentu. Dengan cara ini, seorang 

karyawan diperintahkan melaksanakan tugas yang sebelumnya 

sudah atau belum pernah dikerjakan dan berhubungan dengan 

pekerjaannya. Latihan instruksi pekerjaan berfungsi untuk 

meningkatkan kinerja dan spesialisasi karyawan sekaligus 

untuk menguji sejauh mana seorang karyawan mampu 

menggunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.  

No Nama Jenjang Jabatan  Jenis  Negosiasi Jenis Diklat 
    Pendidikan Lama     
1 A. Kholisun Sarjana Hukum Kasi SDM dan Hukum Negosiasi perjanjian  Latihan Instruksi 
      Divre Jateng kontrak waktu tertentu Pekerjaan 
       (PKWT)dengan dokter   
       umum untuk dikontrak   

        
dalam jangka waktu 

1thn   

                                 - Sumber : Kasi SDM dan Hukum 

3) Magang (Apprentichesip) 

Perum BULOG Divre Jateng melakukan program 

magang dengan cara penugasan kepada karyawan ke lembaga 

lain atau cabang perusahaan di daerah. Karyawan diberikan 

kesempatan untuk bertugas di daerah (Subdivre) untuk 

mengetahui keadaan perusahaan di daerah. Keadaan 

perusahaan di daerah akan berbeda dengan tempat sebelumnya 

seorang karyawan bekerja (Divre), sehingga sorang keryawan 
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akan terlatih untuk dapat menyelasaikan bebagai masalah yang 

berbeda. Seorang karyawan yang telah selsai menjalani magang 

di cabang perusahaan (Subdivre) akan ditarik kembali ke 

pekerjaan sebelumnya (di Divre) atau dapat juga ditempatkan 

pada posisinya yang baru di tempat yang berbeda (Subdivre 

tempat karyawan menjalani magang). Jadi magang dapat 

digunakan sebagai sarana uji coba bagi karyawan sebelum 

menduduki jabatan yang baru di tempat yang berbeda (cabang 

perusahaan).  

No Nama Jenjang Jabatan  Jabatan  Jenis Diklat 
    Pendidikan Lama Baru   
1 Beta Sarjana Ekonomi Staf Akuntansi Divre Staf Akuntansi Wil II Pati Magang 
      Jateng     
2 Agus H Sarjana Pertanian Staf Penyaluran Staf Pelayanan Publik   
      Divre Jateng Wil III Solo   

                               - Sumber : Kasi SDM dan Hukum 

4) Pembekalan (Coaching) 

Pada Perum BULOG Divre Jateng coaching merupakan 

pelatihan dan pengarahan terhadap karyawan baru oleh Kepala 

Seksi (Kasi) yang bersangkutan. Karyawan baru diberikan 

pengawasan yang lebih, dalam masa-masa awal pekerjaannya.  

Karyawan dibimbing agar dapat memahami pekerjaannya dan 

dapat bekerja dengan baik. Dalam program ini seorang Kasi 

memegang peranan yang penting dan sangat berpengaruh 

terhadap proses adaptasi dan pemahaman tentang pekerjaan 

yang baru.  
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No Nama Jenjang Jabatan  Jenis Jenis Diklat 
    Pendidikan Baru Pembekalan   
1 Alia Rahma Sarjana Ekonomi Staf SDM dan Hukum 1. Pengenalan Gudang Pembekalan 
      Divre Jateng 2. Pengenalan pekerjaan    

                              - Sumber : Kasi SDM dan Hukum 

5)  Penugasan Sementara 

Perum BULOG Divre Jateng melakukan penugasan 

sementara kepada karyawan untuk melaksanakan tugas di luar 

kegiatan rutin kesehariannya. Cara ini biasanya digunakan 

untuk menangani pekerjaan yang merupakan bagian dari 

program kerja perusahaan.  

No Nama Jenjang Jabatan  Jenis Jenis Diklat 
    Pendidikan Baru Penugasan   
1 Budi Harsono SMU Staf Pelayanan Publik  Koordinator Satgas Raskin Penugasan  

      Subdivre Wil V Kedu   Sementara 

                               - Sumber : Kasi SDM dan Hukum 

b.  Diklat Off The Job 

Diklat off the job adalah diklat yang dilaksanakan oleh Perum 

BULOG sendiri (Pusdiklat) ataupun dapat bekerjasama dengan 

pihak lain di luar perusahaan. Pelaksanaan diklat ini adalah dalam 

waktu-waktu tertentu dengan membebastugaskan karyawan untuk 

sementara guna mengikuti program diklat. Diklat off the job dapat 

berupa: 

1. Diklat Teknis 

Diklat teknis dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan terutama dalam pelaksanaan tugas keseharian secara 

teknis. Diklat yang dilaksanakan antara lain: 
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a. Diklat Fumigasi Fosfin 

Diklat fumigasi fosfin merupakan diklat yang 

dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja karyawan 

dalam hal teknis pemberantasan jamur tanaman dan 

penggunaan bahan kimia. Diklat ini dikhususkan bagi 

karyawan pada Bidang Pelayanan Publik. 

b. Diklat Pergudangan 

Diklat pergudangan merupakan diklat yang 

diselenggarakan dalam rangka peningkatan kinerja 

karyawan dalam hal teknis pengelolaan dan tata laksana 

gudang. Diklat ini diberikan bagi karyawan pada Bidang 

Pelayanan Publik dan Bidang Komersial. 

c. Diklat Kepala Gudang Khusus 

Dikat kepala gudang khusus merupakan diklat yang 

diselenggarakan sebagai persyaratan pokok yang harus 

diikuti oleh seorang calon karyawan kepala gudang. 

d. Diklat Teknis Tata Usaha dan Umum 

Diklat teknis tata usaha dan umum merupakan diklat 

yang diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dalam hal penguasaan materi dan teknis kegiatan 

tat usaha dan umum. Diklat ini diikuti oleh karyawan pada 

Bidang Adminstrasi dan Keuangan. 
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e. Diklat Petugas Kontrol Kualitas 

Diklat petugas control kualitas merupakan diklat yang 

diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja karyawan 

sebagai petugas kontrol kualitas. Petugas kontrol kualitas 

adalah karyawan yang bertugas memeriksa kualitas 

persediaan bahan pangan (beras) di gudang juga 

pemeriksaan kualitas bahan pangan yang dibeli 

(disesuaikan dengan standar). Diklat ini diikuti oleh 

karyawan pada Bidang Pelayanan Publik, terutama Seksi 

Perawatan Kualitas.  

f. Diklat Akuntansi dan Perpajakan 

Diklat akuntansi dan perpajakan merupakan diklat 

yang diselenggarakan untuk mengembangkan kinerja 

karyawan dalam hal akuntansi dan perpajakan. Diklat ini 

diikuti oleh karyawan pada Bidang Administrasi dan 

Keuangan, terutama Seksi Keuangan dan Seksi Akuntansi. 

g. Diklat Administrasi dan Kearsipan 

Diklat manajemen dan kearsipan merupakan diklat 

yang diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dalam hal keadministrasian dan pengelolaan 

kearsipan. Diklat ini diikuti oleh karyawan bidang 

Adminstrasi dan Keuangan, terutama karyawan Seksi Tata 

Usaha dan Umum. 
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h. Diklat Manajerial UPGB (Usaha Penggilingan 

Gabah/Beras) 

Diklat manajerial UPGB merupakan diklat yang 

diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja karyawan 

dalam hal teknis pengelolaan program bisnis UPGB. 

Diikuti oleh karyawan pada Bidang Komersial.  

i. Diklat Introduction To Logistic 

Diklat introduction to logistic merupakan diklat yang 

diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja karyawan 

dalam hal pengetahuan tentang perkembangan komoditi 

pangan dan pengelolaannya. 

j. Diklat Manajemen Usaha 

Diklat manajemen usaha merupakan diklat yang 

diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja karyawan, 

terutama terkait dengan penyelenggaraan berbagai program 

bisnis baru Perum BULOG. 

k. Diklat Analisa Harga dan Pasar 

Diklat analisa harga pasar merupakan diklat yang 

diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja karyawan 

dalam hal pengenalan pasar komoditi dan analisis harga 

yang fluktuatif. Diklat ini diikuti oleh karyawan pada 

Bidang Pelayanan Publik, terutama karyawan Seksi 

Analisis Harga dan Pasar. 
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2. Diklat Non Teknis 

Diklat non teknis dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan terutama dalam kegiatan nonteknis keseharian. 

a. Pelatihan Imam/Khotib 

Perawatan dan memandikan jenazah, merupakan 

langkah perusahaan dalam ikut serta melaksanakan 

pembinaan mental dan spiritual karyawan. Juga dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan karyawan 

yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi (untuk 

imam masjid, pengajian rutin dan upacara keagamaan). 

b.  Diklat Purna Tugas 

Diklat purna tugas adalah diklat dengan materi dan 

pengetahuan tentang apa saja yang dapat dilaksanakan 

karyawan setelah memasuki masa pensiun, untuk tetap 

berkarya. Diklat ini merupakan wujud perhatian dan rasa 

terima kasih perusahaan terhadap karyawan yang telah 

memberikan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan 

perusahaan. 

c. Pelatihan MC (Master Ceremony) 

Pelatihan MC merupakan langkah perusahaan dalam 

hal pemenuhan tenaga MC yang akan digunakan dalam 

acara formal perusahaan. 
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d. Seminar Kesehatan dan Psikologi 

Seminar kesehatan dan psikologi merupakan langkah 

perusahaan dalam hal peningkatan pengetahuan dan 

wawasan karyawan tentang kesehatan serta pengembangan 

kepribadian. Seminar ini sebagai langkah membentuk 

karyawan yang sehat jasmani dan rohani. Seminar ini 

diselenggarakan oleh Perum BULOG dan bekerjasama 

dengan konsultan psikologi. 

e. Seminar Hukum 

Seminar hokum merupakan langkah perusahaan 

dalam menggugah kesadaran karyawan sebagai warga 

negara akan pentingnya hukum. Seminar ini 

diselenggarakan oleh Perum BULOG dan bekerjasama 

dengan konsultan hukum. 

3. Pengembangan Kepribadian 

Pengembangan kepribadian dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan terutama dari aspek 

kepribadian (perilaku, moral dan etika).  

Langkah yang dilakukan adalah: 

a. Pengajian bagi umat islam yang diadakan secara rutin, yaitu 

dua minggu sekali. 
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b. Problem Solving yaitu kegiatan pengarahn (dalam bentuk 

obrolan santai) yang dilakukan oleh Kasi dengan 

karyawannya untuk mencari pemecahan suatu masalah. 

c. Pemberian pengarahan dari Kepala perusahaan setiap ada 

kesempatan. 

d. Belajar sendiri, caranya adalah perusahaan menerbitkan 

majalah intern. Media sebagai wadah komunikasi dan 

penyampaian informasi, yaitu Warta Intra Bulog. 

e. Seminar-seminar psikologi dan pengembangan kepribadian. 

c.   Kuliah dengan ijin belajar 

Untuk meningkatkan kinerjanya Perum BULOG Divre Jateng 

memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk melanjutkan 

kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Waktu kuliah 

diusahakan tidak mengganggu pelaksanaan kerja karyawan. Dalam 

hal ini perum BULOG Divre Jateng mengeluarkan surat ijin 

meneruskan belajar bagi karyawan yang ingin melanjutkan kuliah. 

Untuk menunjang kelancaran biaya kuliah, karyawan dapat 

mengajukan beasiswa pendidikan kepada perusahaan, terutama 

untuk karyawan yang berprestasi. 

 

3. Evaluasi Pelatihan dan Pengembangan 

Evaluasi yang dilakukan Perum BULOG Divre Jateng melalui 

pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan 
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dengan cara memberikan penilaian secara berjalan. Yang dimaksud 

berjalan yaitu evaluasi dilakukan oleh Pusat dan Kepala Divre dalam 

bentuk laporan. Karyawan yang telah melaksanakan diklat harus 

memberikan laporan hasil kerja sehari-hari yang tentunya berhubungan 

dengan diklat yang pernah diikuti. Apabila karyawan tidak 

memberikan laporan hasil kerja maka Pusat akan memberikan surat 

teguran tertulis yang ditujukan kepada karyawan yang bersangkutan 

melalui pimpinan Divre.    

 

4. Kendala-Kendala Pengembangan 

Kendala dalam pelatihan dan pengembangan yang terjadi di 

Perum BULOG Divre Jateng adalah pada peserta atau sumber daya 

manusianya. Karyawan yang mengikuti diklat sebelumnya 

memperoleh surat perintah dari pimpinan. Karyawan wajib mengikuti 

surat perintah tersebut kecuali terdapat halangan-halangan yang tidak 

bisa dihindari seperti sakit, menjalani tugas yang bersifat sangat 

penting dan tidak bisa ditinggalkan. Aapabila terdapat karyawan yang 

telah diberi surat perintah ternyata terdapat halangan dan tidak dapat 

mengikuti maka posisinya akan digantikan karyawan lain yang 

memenuhi syarat dengan persetujuan pimpinan pusat sebagai penerbit 

surat perintah. Karyawan yang tidak dapat mengikuti diklat dapat 

mengikuti diklat berikutnya tetapi harus mendapat surat perintah dari 

pimpinan pusat.  
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Selain dari peserta kendala juga diperoleh dari perusahaan atau 

kantor Divre. Program pengembangan yang bersifat teknis keseharian 

masih menunggu program yang diselenggarakan BULOG Pusat 

sehingga kantor Divre tidak dapat meningkatkan kinerja karyawan 

dengan caranya sendiri. 

 

C. PEMBAHASAN 

Setelah penulis melakukan penelitian dalam strategi Perum BULOG    

Divre Jateng untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan dan 

pengembangan berupa diklat maka diperoleh sebagai berikut: 

1. Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan 

Strategi adalah kerangka acuan yang terintegrasi dan 

komprehensif yang mengarahkan pilihan-pilihan yang menetukan 

benuk dan arah aktivitas-aktivitas organisasi menuju pencapaian 

tujuan-tujuannya. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan 

atau tidak dilakukan karyawan sehingga mereka mempengaruhi 

seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada instansi atau 

organisasi termasuk pelayanan kualitas yang disajikan. Strategi 

peningkatan kinerja adalah cara perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Perubahan status kelembagaan BULOG dan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum 

(Perum) pada tahun 2003 berdasarkan PP No. 7 tahun 2003 semakin 
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menggugah kesadaran Perum BULOG tentang arti pentingnya strategi 

peningkatan kinerja karyawan. Perum BULOG memerlukan karyawan 

yang berkualitas dan memiliki kinerja yang tinggi. Dalam memperoleh 

karyawan yang cakap memerlukan suatu pelatihan dan pengembangan 

karena pelatihan dan pengembangan merupakan upaya untuk 

mempersiapkan karyawan yang berkualitas agar tujuan perusahaan 

dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi sekarang ini. Strategi peningkatan kinerja 

yang dilakukan BULOG adalah pemberian motivasi kerja kepada 

karyawan, apabila ada peningkatan kerja maka karyawan diberi tugas 

untuk mengikuti diklat dan apabila setelah mengikuti diklat karyawan 

ada peningkatan kinerja maka karyawan akan diberikan promosi.  

Pada Perum BULOG Divre Jateng, karyawan dari hasil seleksi 

selanjutnya mendapatkan evaluasi. Menurut T. Hani Handoko 

(2000:104), program orientasi berguna untuk memperkenalkan 

karyawan baru dengan peranan atau kedudukan mereka dengan 

organisasi dan dengankaryawan lain. Kegiatan ini dinilai sudah cukup 

baik, karena dilanjutkan dengan induksi sehingga karyawan lebih 

mengenal perusahaan dan tempatnya bekerja secara lebih luas dan 

rinci. Kesuksesan program orientasi akan berpengaruh dalam 

peningkatan kinerja karyawan di masa-masa awal kerjanya. 

Strategi peningkatan kinerja karyawan telah dilakukan Perum 

BULOG Divre Jateng dengan cukup baik karena didahului dengan 
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analisis kebutuhan, hanya saja program pengembangan yang bersifat 

teknis keseharian penyelenggaraannya masih menunggu program yang 

diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) 

Perum BULOG Pusat. Perum BULOG Divre Jateng belum banyak 

menyelenggarakan program pengembangan yang diselenggarakan 

sendiri. Dengan lebih aktif dapat menyesuaikan program diklat dengan 

kebutuhan jabatan di wilayahnya (Divre Jateng). 

 

2. Metode-Metode Pelatihan dan Pengembangan 

Melihat begitu pentingnya peningkatan kinerja karyawan dalam 

pencapaian tujuan perusahaan, maka Perum BULOG Divre Jateng 

berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan selain dengan 

pelatihan juga mengadakan pengembangan. Sebagai langkah strategi 

peningkatan kinerja karyawan, Perum BULOG Divre Jateng 

melakukan program diklat (pendidikan dan pelatihan). Dalam pasal 24 

ayat 1 Keputusan Direksi Perum BULOG No: Kep-02/Dirut/05/2003 

tentang peraturan pembinaan sumber daya manusia Perum BULOG 

dikatakan bahwa, perusahaan memberikan kesempatan kepada 

pegawai dan menyediakan sarana untuk pengembangan pengetahuan, 

ketrampilan, perilaku, wawasan, kemampuan manajerial, 

kepemimpinan melalui program pelatihan dan pendidikan yang 

diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.  
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Diklat yang dilakukan adalah diklat on the job dan diklat off the 

job. Diklat off the job dibagi menjadi tiga, yaitu: diklat teknis 

(peningkatan kinerja karyawan terutama dalam pelaksanaan tugas 

keseharian secara teknis), diklat non teknis (peningkatan kinerja 

karyawan terutama dalam kegiatan non teknis keseharian), dan 

pengembangan kepribadian (peningkatan kinerja karyawan terutama 

dari aspek kepribadian). Langkah lain yang dilakukan Perum BULOG 

Divre Jateng dalam strategi peningkatan kinerja karyawan adalah 

dengan pemberian ijin kuliah (ijin belajar) bagi karyawannya, bagi 

karyawan yang berprestasi perusahaan memberikan beasiswa 

pendidikan. Masing-masing kategori mempunyai sasaran pengajaran 

sikap, konsep atau pengetahuan dan  ketrampilan utama yang berbeda 

(T. Hani Handoko,2000:110). Metode pelatihan yang diberikan kepada 

karyawan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan T. Hani 

Handoko yaitu ada dua kategori pokok program pelatihan dan 

pengembangan yaitu metode praktis (on the job training) dan teknik-

teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi (off the job 

training). Metode-metode yang diterapkan perusahaan dalam 

peningkatan kinerja karyawan melalui pelatihan dan pengembangan 

sudah sesuai dengan teori maka dalam pelaksanaannya sudah dapat 

berjalan dengan baik. 
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3. Evaluasi Pelatihan dan Pengembangan 

Untuk menilai program-program yang telah dilaksanakan Perum 

BULOG Divre Jateng untuk meningkatkan kinerja karyawan yaitu 

melalui pelatihan dan pengembangan, maka perusahaan mengevaluasi 

kegiatan-kegiatan latihan dan pengembangan apakah sudah mencapai 

hasil yang diinginkan atau tidak (Goldstei dan Buxton dalam Anwar 

Prabu Mangkunegara, 2005:59). Di Perum BULOG evaluasi dilakukan 

secara berjalan. Yang dimaksud berjalan yaitu evaluasi dilakukan oleh 

Pusat dan Kepala Divre dalam bentuk laporan. Karyawan yang telah 

melaksanakan diklat harus memberikan laporan hasil kerja sehari-hari 

yang tentunya berhubungan dengan diklat yang pernah diikuti. Apabila 

karyawan tidak memberikan laporan hasil kerja maka Pusat akan 

memberikan surat teguran tertulis yang ditujukan kepada karyawan 

yang bersangkutan melalui pimpinan Divre. Evaluasi yang dilakukan 

perusahaan telah memenuhi syarat yang ditentukan. Yaitu karyawan 

harus memberikan laporan hasil kerja sehingga seberapa tinggi kinerja 

karyawan dalam pekerjaan dan bagaiman prestasi karyawan setelah 

mendapatkan diklat dapat diketahui perusahaan. Dengan demikian 

tujuan yang diinginkan perusahaan  dapat tercapai. 

 

4. Kendala-Kendala Pelatihan dan Pengembangan 

Sesuai dengan teori (Malayu SP Hasibuan, 2002:85) dalam 

program pelatihan dan pengembangan terdapat kendala-kendala yang 
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meliputi peserta, pelatih, fasilitas, kurikulum dan dana pengembangan. 

Dalam melakukan strategi peningkatan kinerja karyawan yaitu melalui 

pelatihan dan pengembangan berupa diklat, Perum BULOG Divre 

Jateng masih menghadapi kendala-kendala yang harus diselesaikan. 

Kendala yang timbul adalah adanya sebagian karyawan (peserta) yang 

kurang merespon dengan adanya pelatihan dan pengembangan. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari karyawan tentang 

pentingnya peningkatan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan 

berupa diklat dikarenakan waktu penyelenggaraan yang kurang tepat 

(saat karyawan sibuk dengan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan), 

kurang sehat atau sakit, dan ada kepentingan pribadi. Selain dari 

peserta kendala juga terdapat pada program pengembangan yang 

menunggu program yang diselenggarakan oleh BULOG Pusat. 

Kurangnya kesadaran karyawan ini menyebabkan fasilitas yang telah 

ada dan materi yang telah di dapat dari program pelatihan dan 

pengembangan kurang dapat menerapkan ilmu seacara maksimal di 

dalam pekerjaannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Strategi Perum BULOG Divre Jateng untuk meningkatkan kinerja 

karyawan adalah melalui pemberian motivasi kerja kepada karyawan, 

apabila ada peningkatan kerja maka karyawan diberi tugas untuk 

mengikuti diklat dan apabila setelah mengikuti diklat karyawan ada 

peningkatan kinerja maka karyawan akan diberikan promosi. Salah 

satunya melalui pelatihan dan pengembangan berupa diklat (pendidikan 

dan pelatihan) yang meliputi diklat on the job, diklat off the job. Evaluasi 

dilakukan secara berjalan oleh BULOG Pusat dan Kepala Divre dengan 

cara karyawan yang bersangkutan mengirim laporan hasil kerja keseharian 

yang berhubungan dengan diklat yang pernah diikuti kepada Pusat. 

Kendala-kendala yang dihadapi adalah dari SDM (karyawan) yang kurang 

merespon dengan adanya pelatihan dan pengembangan dikarenakan sakit, 

saat karyawan sibuk dengan pekerjaan keseharian, dan program 

penyelenggaraan diklat yang terpusat . 

Pelaksanaan diklat didahului dengan analisis kebutuhan yang 

meliputi analisis organisasi, analisis persyaratan kerja dan analisis jabatan 

sehingga dalam pelaksanaan diklat sudah matang tetapi belum mandiri 

karena penyelenggaraan program diklat masih terpusat. 
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B. SARAN 

1. Agar karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan yang 

berupa diklat dapat merespon dan tidak merasa monoton dengan 

materi yang diberikan sehingga karyawan tertarik mengikuti diklat, 

maka perusahaan perlu melakukan strategi lain yaitu dengan 

pemberian tunjangan finansial atau sertifikat diklat yang dapat 

digunakan dalam salah satu syarat kenaikan jabatan. 

2. Program pengembangan yang bersifat teknis keseharian sebaiknya 

tidak usah menunggu program yang diselenggarakan oleh BULOG 

Pusat sebaiknya diselenggarakan sendiri, agar kantor Divre dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dengan caranya sendiri dengan tidak 

mengabaikan aturan yang berlaku dari Pusat. 
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