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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Balakang 

Pelatihan bertujuan untuk memperbaiki kecakapan, keahlian pengetahuan 

dan keterampilan tenaga kerja, sehingga tenaga kerja sebagai sumber penggerak 

dalam menjalankan operasi perusahaan dalam menjalankan aktivitas dengan 

maksimal. Dengan adanya pelatihan diharapkan tenaga kerja yang aktif, efektif 

dan berkualitas dapat bertambah, dengan demikian sangat memungkinkan 

produktifitas kerja akan meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian 

pelatihan diarahkan untuk membantu pegawai melakukan pekerjaan mereka saat 

ini maupun untuk masa yang akan datang secara baik. Pelatihan itu sendiri 

mencakup metode pelatihan, materi pelatihan, kemampuan pelatihan, dan peserta 

pelatihan. Dimana perusahaan berharap hasil dari pelatihan itu adalah seorang 

pegawai yang profesioanal dalam menjalankan tugasnya.  

Perlu disadari, bahwa untuk mengimbangi perubahan-perubahan dan 

kemajuan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi beban kerja pimpinan 

dituntut tersedianya tenaga kerja yang setiap saat dapat memenuhi kebutuhan. 

Dalam kondisi seperti ini, bagian kepegawaian juga dituntut harus selalu 

mempunyai strategi baru untuk dapat mengembangkan dan mempertahankan 

pegawai yang cakap yang diperlukan oleh suatu instansi. Untuk mendapatkan 

pegawai yang profesional dan berintegritas memang harus dimulai dari seleksi 

penerimaan, penempatan, promosi sampai dengan pengembangan pegawai 

tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatan kinerja 
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pegawai adalah dengan melalui pengembangan pegawai yaitu dengan melakukan 

pendidikan dan pelatihan. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam suatu 

organisasi atau instansi, para pegawai harus mendapatkan program pendidikan 

dan pelatihan yang memadai untuk jabatannya sehingga pegawai terampil dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Untuk meningkatkan mutu atau kinerja pegawai 

melalui pendidikan dan pelatihan harus dipersiapkan dengan baik untuk mencapai 

hasil yang memuaskan. Peningkatan mutu atau kinerja harus diarahkan untuk 

mempertinggi keterampilan dan kecakapan pegawai dalam menjalankan 

tugasnya.  

Untuk menciptakan tenaga kerja aparatur yang memiliki kompetensi 

tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan 

kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, 

dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu, suatu instansi 

harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Untuk 

meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan pegawainya tersebut, dapat 

dilakukan melalui pelatihan. Karena pelatihan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh. 

Pengembangan pegawai sangat diperlukan dalam sebuah instansi, karena dengan 

adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan pegawai.  

Pengembangan pegawai juga dirancang untuk memperoleh pegawai-

pegawai yang mampu berprestasi dan fleksibel untuk suatu instansi dalam 

geraknya ke rnasa depan. Pentingnya pelatihan bukanlah semata-mata bagi 
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pegawai yang bersangkutan, tetapi juga keuntungan organisasi. Karena dengan 

meningkatnya kemampuan atau keterampilan para pegawai, dapat meningkatkan 

produktivitas kerja para pegawai. Produktivitas kerja meningkat berarti organisasi 

yang bersangkutan akan memperoleh keuntungan. Pelatihan juga merupakan 

upaya untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian pegawai. 

Oleh karena itu setiap organisasi atau instansi yang ingin berkembang, 

pendidikan dan pelatihan pegawainya harus memperoleh perhatian yang lebih 

besar sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawainya tersebut. Dengan adanya 

kesadaran akan pentingnya pelatihan bagi karyawan, maka hendaknya 

pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara kontinue atau berkelanjutan. Dan 

dengan adanya pemberian pelatihan bagi pegawai negeri sipil, maka diharapkan 

para birokrat dapat mempersembahkan kinerja yang maksimal bagi instansinya.  

Melihat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau 

instansi, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang 

paling penting dan berdampak langsung pada organisasi atau instansi tersebut 

dibandingkan dengan sumber daya-sumber daya lainnya. Karena manusia 

memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi atau 

instansi tersebut. 

Lembaga pemasyarakatan Lowokwaru Malang yang merupakan salah satu 

unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang 

berkedudukan di kota Malang dalam wilayah hukum pengadilan negeri Malang 

yang sangat diharapkan peran sertanya didalam mengayomi serta 

memasyarakatkan warga binaan yang merupakan salah satu sumber daya manusia 
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dengan program pemerintah. Lembaga pemasyarakatan dalam perjalanannya 

banyak mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan berjalannya 

waktu. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan sistem pemasyarakatan 

yaitu mulai dari sistenm kepenjaraan hingga sistem pemasyarakatan yang 

sekarang. 

Dalam hal ini, Lembaga Pemasyarakatan juga telah memberikan program 

diklat setiap tahunnya kepada pegawainya demi meningkatkan kinerja dan 

menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat. Hal ini terbukti dengan 

pemberian program diklat baik diklat prajabatan maupun diklat jabatan yang 

lainnya, adapun beberapa diklat yang diberikan pada saat pelatihan yaitu sebagai 

berikut. 

Tabel 1.1 
Diklat Pelatihan Lapas 

 
No Jenis Pelatihan Jumlah Peserta Lama Pelatihan 
1 Diklat Pimpinan Tingkat II 1 orang 1 bulan 
2 Diklat Pimpinan Tingkat III 7 orang 1 bulan 
3 Diklat Pimpinan Tingkat IV 19 orang 1 bulan 
4 AAK 4 orang 3 minggu 
5 Pelatihan Kemantapan 

Keselamatan dan Teknik 
Masyarakatan 

70 orang 3 minggu 

6 KESEMAPTAAN 13 orang 1 bulan 
 Jumlah  114 orang  

Sumber : Lapas Lowokwaru Malang 

Mengenai beberapa diklat diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan 

diklat dilakukan pada pertengahan tahun sama akhir tahun dan diklat 

dilaksanakan selama tiga minggu dan bisa sampai satu bulan sesuai dengan 

kebutuhan diklat yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan diklat, lapas hanya 

mempersiapkan beberapa personil sesuai dengan permintaan Kanwil Surabaya 
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dan diklat apa yang sedang dilakukan. Semua biaya ditanggung oleh pihak 

Kanwil jadi para peserta hanya mengikuti pelatihan yang sudah disiapkan oleh 

Kanwil Surabaya.  

Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang berada dibawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dengan 

adanya pembagian tugas maka tidak akan terjadi tumpang tindih dan kerancuan 

tugas pada bidang atau bagian kerjanya. Setiap tahun Lembaga Pemasyarakatan 

mendapat pelatihan dari kanwil Surabaya untuk menciptakan tenaga-tenaga yang 

terampil, cakap, ahli, serta siap dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang 

semakin menuntut kemampuan kerja yang lebih tinggi. Dalam proses pelatihan 

tersebut biasanya pegawai memperoleh fasilitas yang lengkap demi kenyamanan 

pegawai yang mengikuti pelatihan tersebut. Fasilitas tersebut seperti memperoleh 

biaya akomodasi penginapan, transportasi, konsumsi, dan berbagai macam 

fasilitas lainnya. Pelatihan tersebut biasanya berlangsung selama beberapa hari 

atau beberapa minggu, instansi mengeluarkan banyak biaya dengan harapan 

pegawai dapat mencapai standar kinerja yang baik. 

Namun dari biaya yang banyak dikeluarkan, pegawai yang memperoleh 

pelatihan sesuai dengan harapan intansi yaitu menjadi pegawai yang terampil, 

cakap, ahli,serta siap dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang semakin 

menuntut. Akan tetapi setelah mengikuti pelatihan ada beberapa pegawai yang 

tidak sesuai dengan harapan instansi seperti menjadi tenaga yang kurang 

terampil, cakap, dan kurang ahli serta tidak siap dalam melaksanakan pekerjaan 

yang semakin menuntut. Tentunya hal ini akan sangat merugikan instanti. Faktor 
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penyebab karyawan tidak sesuai dengan harapan instansi setelah mengikuti 

pelatihan di sebabkan oleh banyak faktor misalnya karyawan kurang serius dalam 

mengkuti pelatihan, proses pelatihan yg membosankan, waktu diberikan untuk 

pelatihan sangat lama. Oleh karena disebabkan berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi proses dan pelatihan hasil pegawai perlu adanya kerjasama yang 

baik untuk memperhatikan adanya jalan proses pelatihan tersebut karena suatu 

pelatihan pada dasarnya memberikan banyak keuntungan pada pegawai sehingga 

apabila tidak tepat sasaran pelatihan tersebut bisa di anggap sia-sia. 

Pegawai yang telah mendapatkan pelatihan akan dituntut untuk bekerja 

keras meningkatkan keterampilan serta pengetahuan dengan metode kerja yang 

telah didapatkan selama pelatihan. Dalam sasaran kerja pegawai (SKP) biasanya 

pegawai sudah mempunyai target dapat menyelesaikan tugasnya dalam satu 

minggu, satu bulan atau satu tahun, tugas yang dikerjakan sudah ada perinciannya 

untuk diselesaikan dalam satu bulan atau satu tahun. Jika pegawai yang dapat 

menyelesaikan tugasnya sesuai target maka akan mendapat nilai atau mutu 100 

dan langsung dinilai oleh atasan. Namun ada pegawai yang ditugaskan untuk 

dapat menyalesaikan tugasnya membuat laporan tetapi pegawai tidak dapat 

menyelesaikan tugasnya dalam satu bulan, hal ini dikarenakan pegawai selalu 

berpikir bahwa masih ada waktu untuk besok dikerjakan yang akhirnya membuat 

pegawai selalu menunda dalam mengerjakan laporan.  

Dari uraian diatas maka menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : 

“PENGARUH PELATIHAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN LOWOKWARU MALANG” 
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B. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelatihan yang telah dilakukan oleh pihak manajemen 

Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru 

Malang? 

3. Apakah pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

pada Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang ? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dimaksudkan agar penelitian ini lebih berfokus dan 

terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka penulis 

membatasi penelitian yaitu para pegawai yang memiliki masa kerja minimal 1 

tahun dan telah mengikuti pelatihan. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pelatihan yang telah dilakukan oleh pihak 

manajemen Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan 

Lowokwaru Malang. 
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3. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pelatihan terhadap kinerja 

pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Instansi 

Dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pengembangan 

tenaga kerja dan dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengantisipasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam 

pelaksanaan pengembangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

2. Bagi pihak lain atau peneliti selanjutnya  

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan evaluasi.  

 

 

 

 

 

 

 


