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SARI 
 

Ajeng Silvia Lutfiani, Strategi Pengembangan Kualitas Karyawan Pada 
Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ), Semarang 
 
Tugas Akhir Manajemen Perkantoran D3 Universitas Negeri Semarang 2006. 
 
Kata Kunci: Strategi Pengembangan Kualitas Karyawan 
  
 Suatu perusahaan menyadari pengembangan karyawan merupakan hal 
yang terpenting bagi kelangsungan perusahaan atau organisasi. Pelatihan dan 
pengembangan mempunyai manfaat jangka panjang yang akan membantu 
kalangsungan tanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang. Perusahaan 
yang ingin maju akan merubah karyawanya akan mempunyai mutu serta kinerja 
yang baik agar membuat mereka lebih produktif dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab mereka. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana 
strategi pengembangan kualitas karyawan (2). Hambatan atau kendala apa saja 
yang dihadapi perusahaan dalam pengembangan kualitas karyawan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui strategi apa yang digunakan 
perusahaan (2). Untuk mengetahui hambatan atau kendala apa saja yan g dihadapi 
pewrusahaan dalam pengembangan kualitas karyawan.  . 
 Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif yaitu menggambarkan 
keadaan atau fenomena mengenai strategi pengembangan kualitas karyawan pada 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang. Metode yang digunakan 
melalui metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
teknik analisis kualitatif diskriptif. 
 Dari hasil penelitian ini strategi yang digunakan di PDAM Kota Semarang 
adalah pendidikan dan pelatihan yang meliputi pelatihan informal dan nonformal, 
sedangkan pendidikannya meliputi pendidikan formal. Metode pelatihan yang 
digunakan adalah on the job trainning dan metode pendidikan yang digunakan 
meliputi job rotation and planned progression, coaching and counseling, dan 
committee assignment. Hambatan yang dihadapi PDAM Kota Semarang adalah 
biaya, rutinitas kerja, fasilitas pengmbangan, pelatih atau instruktur. 
 Penulis setelah melakukan penelitian memberikan simpulan, strategi yang 
dilakukan oleh PDAM Kota Semarang adalah pendidikan dan pelatihan. 
Pendidikan meliputi pendidikan formal sedangkan pelatihan meliputi pelatihan 
informal dan nonformal. Metode pelatihannya adalah metode on the job trainning 
sedangkan metode pendidikannya adalah job rotation and planned progression, 
coaching and counseling, dan committee assigment. Saran dari penulisan tugas 
akhir ini adalah mengenai metode yang digunakan sebaiknya tidak hanya 
menggunakan metode on the job trainning saja karena menyebabkan karyawan 
menjadi jenuh sehingga perlu menggunakan metode of the job trainning agar 
karyawan lebih mempunyai wawasan yang lebih luas dan tidak hanya dilakukan 
di dalam perusahaan saja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Adanya tantangan–tantangan yang semakin besar dalam pengelolaan 

sumber daya manusia secara efektif, serta terjadinya ilmu pengetahuan dan 

profesionalisme dibidang manajemen personalia dan sumber daya manusia, 

maka dalam mencari kualitas karyawan yang sesuai dengan keahliannya itu 

sulit. Dalam perkembangan dewasa ini pertumbuhan persaingan nasional dan 

internasional, tuntutan peningkatan perhatian terhadap kelestarian lingkungan 

dan perkembangan kegiatan koletif para karyawan. Perusahaan atau organisasi 

merupakan wahana untuk mencapai tujuan. Agar pencapaian tujuan dapat 

dilaksanakan dengan baik, diperlukan fungsi-fungsi. Pengertian fungsi adalah 

tugas-tugas yang dapat dengan segera dibedakan dengan tugas-tugas yang 

lain. 

Perusahaan menyadari berhasil tidaknya perusahaan tergantung pada 

faktor kerja sumber daya manusia. Sumber daya terpenting suatu organisasi 

adalah sumber daya manusia yaitu orang–orang yang memberikan tenaga, 

bakat, kreatifitas dan dan usaha mereka kepada organisasi dan perusahaan. 

Terlebih pada saat sekarang para karyawan dituntut harus bisa menyesuaikan 

kemampuan yang dimiliki dengan kemajuan teknologi yang semakin maju. 

Berbicara mengenai pengembangan kualitas karyawan tidak terlepas dari 

sumber daya manusia. Di zaman sekarang ini sumber daya manusia 
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mempunyai peranan yang sangat penting. Karena karyawan merupakan faktor 

penentu dalam mengoprasikan faktor-faktor produksi lainnya didalam 

perusahaan. Cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam rangka 

pembinaan terhadap karyawan adalah dengan melalui program pengembangan 

kualitas karyawan. 

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu kegiatan manajemen 

yang ingin menyiapkan para karyawan untuk memegang tanggung-jawab 

pekerjaan pada waktu yang akan datang (Handoko, 2001: 104). Sehingga 

dengan adanya pengembangan karyawan akan memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pengetahuan, kemampuan, 

sikap dan sifat – sifat kepribadian. 

Suatu perusahaan menyadari pengembangan karyawan merupakan hal 

yang terpenting bagi kelangsungan suatu perusahaan atau organisasi. Latihan 

dan pengembangan mempunyai manfaat karier jangka panjang yang akan 

membantu kelangsungan tanggung-jawab lebih besar di waktu yang akan 

datang. Perusahaan yang ingin maju akan merubah karyawannya mempunyai 

mutu serta kinerja yang baik agar membuat merea lebih produktif dalam 

menjalankan tugas dan tanggung-jawab mereka. Program latihan dan 

pengembangan karyawan dirancang untuk meningkatkan prestasi kerja, 

mengurangi absensi dan perputaran, serta memperbaiki kepuasan kerja. Para 

karyawan yang telah memperluas kecakapannya serta keampuan kerja melalui 

program pengembangan kualitas karyawan akan memperoleh hasil dan mutu 

yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya. 
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Demikian pula pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Semarang merupakan salah satu perusahaan pemerintah daerah  dengan tenaga 

kerja berjumlah 639 orang tentu masalah sumber daya manusia tidak terlepas 

dari perhatian pihak manajemen atau organisasi. Pimpinan perusahaan 

menyadari masih kurangnya kualitas para karyawan yang harus 

dikembangkan. Apalagi menghadapi persaingan pasar bebas sekarang ini 

menuntut produktivitas karyawan yang mampu bersaing dengan perusahaan 

lain. Niat baik dari pimpinan perusahaan untuk mengembangkan karyawan 

dengan cara setiap karyawan diberikan pendidikan dan pelatihan berupa 

training awal berupa pengarahan, teori dan praktek guna membentuk sikap 

pekerja yang baik. Bagi karyawan baru harus menjalani suatu pelatihan untuk 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pendidikan dan pelatihan yang 

dilakukan antara lain dengan latihan instruksi pekerjaan dengan cara 

memperkenalkan cara pelaksanaan pekerjaan, yaitu penempatan posisi tertentu 

untuk sementara waktu atau dengan pemberian kursus antara lain : inggris, 

komputer, akuntansi, perpajakan, dan bidang-bidang teknis lainnya. Data ini 

diperoleh dari hasil wawancara  Bapak Novianto S. Sos, selaku Kepala Sub 

Bagian Kesejahteraan Pegawai.  

Hal yang mendorong adanya pengembangan karyawan di Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Semarang adalah adanya perkembangan teknologi 

yang semakin canggih sehingga karyawan dituntut dapat menggunakan 

peralatan yang modern. 
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Upaya pengembangan sumber daya manusia merupakan hal terpenting 

bagi perusahaan atau organisasi agar dapat melaksanakan tugas – tugasnya 

secara efektif dan efisien. Kemampuan karyawan yang mencakup aspek 

pengetahuan, kemampuan dalam bersikap, bekerja-serta memecahkan masalah 

merupakan penentu tingkat efektif dan efisien pelaksanaan pekerjaan. Jadi dari 

uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah pengakuan terhadap pentingnya satuan kerja organisasi 

terhadap sebagai sumber daya manusia yang vital bagi pencapaian tujuan– 

tujuan organisasi dan pemanfaatan berbagai fungsi dan kegiatan personalia 

untuk menjamin bahwa mereka digunakan secara efektif dan bijak agar 

bermanfaat bagi individu, organisasi, dan masyarakat. Maka penulis 

menyusun karya ilmiah dengan mengambil judul “STRATEGI 

PENGEMBANGAN KUALITAS KARYAWAN PADA PERUSAHAAN 

DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SEMARANG”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

 Suatu perusahaan pasti mempunyai tujuan agar perusahaannya lebih 

berkembang. Untuk mencapai tujuannya ini maka direncanakan kegiatan-kegiatan 

atau program-program yang selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut 

diperlukan tenaga professional atau berkualitas baik.  

 Dalam meningkatkan tenaga kerja yang professional dan berkualitas, 

maka perusahaan mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap tenaga kerja. Karena 

melalui pelatihan para karyawan akan menjadi lebih terampil. Jika pelatihan 
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merupakan solusi terbaik maka perusahaan harus memutuskan program pelatihan 

yang tepat yang bagaimana harus dijalankan. Ketepatan metode pelatihan tertentu 

tergantung pada tujuan yang hendak dicapai identifikasi mengenai apa yang 

diinginkan agar para pekerja harus mengetahui dan harus melakukan. Pelatihan 

merupakan suatu solusi yang tepat bagi permasalahan organisasi, yakni bahwa 

pelatihan tersebut harus dimaksudkan untuk memperbaiki karyawan yang kurang 

terampil. Sedapat mungkin para karyawan yang dilatih bisa mempraktekkan 

ketrampilan tersebut pada suasana pekerjaan yang sebenarnya. 

 Dari uraian diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu: 

Strategi apa saja yang digunakan PDAM Kota Semarang dalam pengembangan 

kualitas karyawan serta hambatan  yang dihadapi dalam pengembangan kualitas 

karyawan.  

 

C. PERUMUSAN MASALAH  

Dalam suatu penelitian terlebih dahulu harus ditentukan perumusan 

masalah yang harus dipecahkan sebelum melakukan penelitian. Maka penuli 

membatasi masalah pengembangan sumber daya manusia pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang yang meliputi : 

1. Bagaimana strategi pengembangan kualitas karyawan pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang? 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Semarang dalam pengembangan kualitas karyawan? 
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D. TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan penulis dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui strategi apa yang digunakan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kota Semarang dalam pengembangan kualitas karyawan. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) dalam pengembangan kualitas karyawan. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis untuk memperoleh pengalaman penelitian, sehingga 

menambah wawasan penulis dalam hal ilmu pengetahuan. 

b. Bagi perrguruan tinggi untuk memperoleh bahan masukan dan umpan 

balik guna perbaikan dunia pendidikan serta menambah referensi 

tentang pengembangan kualitas karyawan. 

c. Bagi perusahaan sebagai bahan masukan bagi perusahaan tentang 

pentingnya pengembangan kualitas karyawan.  

2. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan pembanding antara teori yang didapat dibangku kuliah       

dengan fakta yang ada dilapangan, serta sebagai bahan acuan di bidang 

penelitian dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Tugas Akhir merupakan garis besar penyusunan 

yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara 

keseluruhan isi Tugas Akhir. 

      Sistematika penulisan Tugas Akhir sebagai berikut : 

1. Bagian pengantar Tugas Akhir terdiri dari judul, persetujuan pembimbing, 

kata pengantar, pernyataan, motto dan persembahan, sari, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian utama Tugas Akhir 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Bab ini membicarakan tentang teori atau konsep-konsep yang 

mendukung pemecahan msalah yang dikemukakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai lokasi penelitian, sumber data, operasional 

konsep, jenis data dan metode pengumpuan data. 

BAB IV   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membicarakan mengenai hasil penelitian dan     

pembahasan. 
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BAB V    : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

3. Bagian pelengkap tugas akhir 

Daftar pustaka, lampiran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
A. Pengertian Pengembangan Kualitas Karyawan 

Menurut Henry Simamora Pengembangan (development) adalah 

membantu karyawan mewakili suatu investasi yang berorientasi ke masa 

depan dalam diri pegawai. Pengembangan didasarkan pada kenyataan bahwa 

seorang pegawai akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan 

kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dan sukses. Posisi 

yang ditemui selama karirnya (Ambar Teguh sulistiyani dan Rosidah, 

2003:176). 

Pengembangan (development) mempunyai ruang lingkup yang lebih luas 

dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian (Handoko, 2001:104). 

Pengembangan menunjuk kepada kesempatan-kesempatan belajar 

(learning opportunities) yang didesain guna membantu pengembangan para 

pekerja. Kesempatan yang demikian tidak terbatas pada upaya perbaikan 

performansi pekerja ada pekerjaanya yang sekarang (Faustiono Cardoso 

Gomes, 2000:19). 

Kualitas sumber daya manusia menyangkut dua aspek yakni aspek fisik 

(kualitas fisik), dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut 

kemampuan bekerja, berfikir, dan ketrampilan-ketrampilan lainnya (Soekidjo 

Notoatmojo, 2003:3). 
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Pengertian kualitas mencakup produk, orang dan aktivitas, biaya,  

pengiriman, keselamatan, moral (Hasibuan, 2002:221). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pengembangan berarti perbaikan, 

menjadi lebih pandai dan lebih efektif, sehingga pengetahuan, kemampuan 

sikap dan sifat-sifat kepribadian meningkat.  

 

B.  Bentuk-Bentuk Pengembangan 

      1.   Pelatihan 

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi 

pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi 

tanggungjawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan 

pekerjaannya. (Faustino Cordoso Gomes, 2000:197) 

Metode pengembangan terdiri atas : 

a.  Metode Pelatihan  

 1) On the job trainning 

Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi 

langsung seorang “pelatih” yang bagaimana berpengalaman 

(biasanya karyawan lain). Metode ini biasanya digunakan dalam 

praktek dan dilakukan di tempat kerja pekerja terdiri dari : 

a) Rotasi jabatan  

Memberikan kepada karyawan pengetahuan tentang bagian-

bagian organisasi yang berbeda dan praktek berbagai macam 

ketrampilan manajerial. 
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b) Latihan Instruksi Pekerjaan 

Memberikan petunjuk pengerjaan secara langsung pada 

pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih para karyawan 

tentang cara pelaksanaan pekerjaan karyawan. 

c) Magang (Apprenticeships) 

         Merupakan proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang 

lebih berpengalaman. 

d) Coaching 

     Penyelia atau atasan memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. 

e) Penugasan Sementara 

     Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai 

anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. 

Karyawan akan terlibat dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah-masalah organisasional nyata. 

 2)  Of the job training 

                          Dalam metode pendekatan ini dibagi menjadi 2 metode yaitu : 

a)   Metode simulasi  

Dengan pendekatan ini karyawan peserta latihan menerima 

representasi tiruan (artificial) suatu aspek organisasi dan 

diminta untuk menangapi seperti dalam keadaan sebenarnya. 

Metode simulasi yang paling umum digunakan adalah : 

 



                                                                                                                                   

 

12

(1) Metode Studi Kasus 

Karyawan yang terlibat dalam tipe latihan ini diminta 

untuk mengidentifikasi masalah-masalah, menganalisa 

situasi dan merumuskan penyelesaian-penyelesaian 

alternatif dengan metode kasus, karyawan dapat 

mengembangkan ketrampilan keputusan. 

(2) Role Playing 

Teknik ini merupakan suatu peralatan yang 

memungkinkan para karyawan (peserta latihan) untuk 

memainkan berbagai peran yang berbeda. 

(3) Businness Games 

Business (Management) game adalah suatu simulasi 

pengambilan kuputusan skala kecil yang dibuat sesuai 

dengan situasi kehidupan bisnis nyata. 

(4) Vestibule Training 

Latihan yang diberikan oleh pelatih khusus bukan oleh 

atasan. 

(5) Latihan Laboratorium (Laboratory Training) 

Teknik ini adalah suatu bentuk latihan kelompok yang 

terutama digunakan untuk mengembangkan 

ketrampilan-ketrampilan antar pribadi. 
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(6) Program-program Pengembangan Eksekutif 

Organisasi bisa mengirimkan para karyawannya untuk 

mengikuti paket-paket khusus yang ditawarkan, atau 

bekerjasama dengan suatu lembaga pendidikan untuk 

menyelenggarakan secara khusus suatu bentuk 

penataran, pendidikan atau latihan sesuai kebutuhan 

organisasi. 

b)     Presentasi Informasi 

Teknik atau metode presentasi informasi ini mempunyai 

tujuan utama untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep 

atau ketrampilan kepada para peserta. Metode-metoe yang 

biasa digunakan : 

(1) Kuliah 

Ini merupakan metode tradisional dengan kemampuan  

penyampaian informasi, banyak peserta dan biaya 

relatif murah. 

(2) Presentasi video 

Metode ini serupa dengan bentuk kuliah dan biasanya 

digunakan sebagai bahan atau alat pelengkap bentuk-

bentuk latihan lainnya. 

(3) Metode konperensi 

Metode latihan ini berorientasi pada diskusi tentang 

masalah atau bidang minat baru yang telah ditetapkan 
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sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan 

kecakapan dalam pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusandan untuk mengubah sikap karyawan. 

(4) Programmed instruction 

Metode ini menggunakan mesin pengajar atau komputer 

untuk memperkenalkan kepada peserta topik yang harus 

dipelajari, dan memerinci serangkaian langkah dengan 

umpan balik lamgsung pada penyelesaian setiap 

langkah. 

(5) Studi sendiri Self-study 

Teknik ini biasanya menggunakan manual-manual atau 

modul-modul tertulis dan kaset-kaset atau videotape 

rekaman. Studi ini berguna bila para karyawan tersebar 

secara geografis atau bila pross belajar hanya 

memerlukan sedikit interaksi (T.Hani 

Handoko,2001:112-116). 

b. Tahap-tahap Pelatihan (Barnardin dan Russell dalam Ambar Teguh 

Sulistyani dan Rosidah, 2003:178). 

1. Penilaian kebutuhan pelatihan (need assesment) 

Yang tujuannya adalah menyampaikan informasi untuk menentukan            

dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan. 
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2. Pengembangan program pelatihan (development) 

Bertujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode-

metode pelatihan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan. 

3. Evaluasi program pelatihan (evaluation) 

Yang mempunyai tujuan untuk menguji dan menilai apakah 

program-progaram pelatihan yang telah dijalani, secara efektif 

mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

c.   Tujuan pelatihan 

Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang mana tujuannya untuk lebih 

meningkatkan kemampuan, kualitas dan ketrampilan seseorang. 

Karena begitu pentingnya tujuan pelatih, maka ada empat tujuan 

pelatihan yaitu : 

1. Kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dari pelatihan (contohnya 

jumlah kata diketik permenitnya, atau jumlah surat aplikasi  yang 

diproses selama satu hari). 

2. Kualitas pekerjaan setelah pelatihan (contohnya biaya dalam                             

dolar untuk pengerjaan ulang, kehilangan akibat kerusakan atau 

kesalahan lainnya). 

3. Batasan waktu dari pekerjaan setelah pelatihan (contohnya jadwal 

waktu yang dipenuhi, laporan anggaran diserahkan sesuai waktu). 

4. Penghematan biaya sebagai hasil dari pelatihan (contohnya deviasi 

dari anggaran, biaya penjualan, atau penurunan harga). 
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 2.   Pendidikan 

Pendidikan adalah (formal) di dalam suatu organisasi adalah suatu 

proses pengembangan kemampuan ke arah yang dii nginkan oleh 

organisasi yang bersangkutan (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:28). 

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon 

tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi. 

Adapun metode pendidikan adalah sebagai berikut : 

a. Training Method atau Classroom Method 

 Merupakan metode latihan didalam kelas yang juga dapat 

digunakan sebagai metode pendidikan. 

b. Under Study 

Adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktis 

langsung bagi seorang yang dipersiapkan untuk menggantikan 

jabatan atasannya under study biasanya untuk jabatan 

kepemimpinan. 

c. Job Rotation and Planned Progression 

Adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara 

memindahkan peserta dari suatu jabatan ke jabatan lainnya secara 

periodik untuk menambah keahlian dan kecakapannya pada setiap 

jabatan. 

d. Coaching and counseling 

Coaching adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan 

mengajarkan keahlian dan ketrampilan kerja kepada bawahannya. 
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Counseling adalah suatu cara pendidikan dengan melakukan 

diskusi antara pekerja dan manajer mengenali hal-hal yang sifatnya 

pribadi, seperti keinginannya dan aspirasinya. 

e. Junior Board of Executif or Multiple Management 

Merupakan suatu komite penasihat tahap yang terdiri dari calon-

calon manager yang ikut memikirkan atau memecahkan masalah-

masalah perusahaan untuk kemudian direkomendasikan kepada 

manajer lini (Top Management). 

f. Committee Assigmment 

Komite yang dibentuk untuk menyelidiki, mempertimbangkan, 

menganalisis, dan melaporkan suatu masalah kepada pimpinan. 

g. Business Games (ketrampilan bisnis) 

Adalah pengembangan yang dilakukan dengan diadu untuk 

bersaing memecahkan masalah tertentu. 

h. Sensitivity Training 

Sensitivity Training dimaksudkan untuk membantu para karyawan 

agar lebih mengerti tentang diri sendiri, menciptakan pengertian 

yang lebih mendalam diantara para karyawan, dan 

mengembangkan keahlian setiap karyawan yang spesifik. 

i. Other Development Method 

Metode ini digunakan untuk tujuan pendidikan terhadap manajer 

(Hasibuan, 2002: 69).  
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C.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan 

1. Faktor Internal 

Faktor internal ini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang 

dapat dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi 

yang bersangkutan. Secara terinci faktor-faktor tersebut antara lain : 

a) Misi dan tujuan organisasi 

Untuk mencapai tujuan diperlukan perencanaan yang baik, serta 

implementasi perencanaan secara tepat. Untuk mencapai tujuan ini 

diperlukan kemampuan tenaga (sumber daya manusia). 

b) Strategi penilaian tujuan 

Setiap organisasi mempunyai strategi tertentu. Untuk itu 

diperlukan kemampuan karyawannya dalam memperkirakan dan 

mengantisipasi keadaan diluar yang dapat mempunyai dampak 

terhadap organisasi. 

c) Sifat dan jenis kegiatan 

Sifat dan jenis kegiatan prganisasi sangat penting pengaruhnya 

terhadap pengembangan dalam prganisasi yang bersangkutan. 

d) Jenis teknologi yang digunakan 

Pengembangan diperlukan untuk mempersiapkan tenaga guna 

menangani terjadinya otomatisasi kegiatan-kegiatan yang semula 

dilakukan oleh manusia. 

 

 



                                                                                                                                   

 

19

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal berpengaruh pada lingkungan dimana organisasi itu 

berada. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain : 

a) Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan-kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui 

perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah, dan sebagainya 

adalah merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi. 

b) Sosio-Budaya Masyarakat 

Faktor sosio-budaya tidak dapat diabaikan oleh suatu organisasi. 

Karena suatu organisasi apapun didirikan untuk kepentingan 

masyarakat yang mempunyai latar belakang sosio-budaya yang 

berbeda-beda. 

c) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. 

Untuk itu organisasi harus mampu untuk memilih teknologi yang tepat 

untuk organisasinya (Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 9-12). 

 

D. Tujuan Pengembangan 

Tujuan pengembangan karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Produktivitas kerja 

Dengan pengembangan maka produktivitas kerja karyawan akan 

meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin  baik, karena technical 

skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik.  
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2. Efisiensi 

Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. 

Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing 

peruysahaan semakin besar. 

3. Kerusakan  

Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan 

barang, produksi dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan 

trampil dalam melaksanakan pekerjaannya. 

4. Kecelakaan  

Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan 

karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan 

berkurang. 

5. Pelayanan 

Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang baik 

dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan 

yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekan-rekan 

perusahaan yang bersangkutan. 

6. Moral 

Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena 

keahlian dan ketrampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka 

antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 
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7. Karier 

Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier 

karyawan semakin besar, karena keahlian, ketrampilan dan produksi 

kerjanya lebih baik. 

8. Konseptual 

Manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang 

lebih baik, karena technical skill, human skill dan managerial skill-nya 

telah lebih baik. 

9. Kepemimpinan 

Kepemimpian seorang manajer akan lebih baik, human relationnya 

lebih luas, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerja sama 

vertical dan horizontal semakin harmonis. 

10. Balas jasa  

Dengan pengembangan, balas jasa (gaji upah intensif dan benefits) 

karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. 

11. Konsumen 

Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi 

konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang 

lebih bermutu (Malayu S.P hasibuan, 1994: 77-79). 
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E.  Manfaat Pengembangan 

Adapun manfaat dari pengembangan sumber daya manusia karyawan 

menurut (Procton dan Trontum dalam Sarah, 2001:22) adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan rasa puas karyawan. 

2. Mengurangi waktu yang terbuang. 

3. Mengurangi ketidak hadiran karyawan. 

4. Memperbaiki metode dan sistem kerja. 

5. Meningkatkan Penghasilan. 

6. Mengurangi biaya lembur. 

7. Mengurangi beban pegawai. 

8. Mengurangi harga pemeliharaan mesin. 

9. Mengurangi keluhan – keluhan.  

10. Komunikasi yang lebih baik. 

11. Semangat kerja bertambah. 

12. Peningkatan pengetahuan tentang pekerjaan. 

13. Kerja sama antar karyawan yang lebih baik. 

 

A. Kendala-kendala Pengembangan. 

Adapun kendala-kendala pengembangan meliputi : 

1. Peserta 

Peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama atau 

hitoregen, seperti pendidikan dasarnya,pengalaman kerjanya, dan usianya. 

Hal ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran dan pelaksanaan 
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latihan dan pendidikan karena daya tangkap, persepsi, dan daya nalar 

mereka terhadap pelajaran yang diberikan. 

2. Pelatih atau 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 ditetapkan 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 urang 

memenuhi persyaratan yang dibutuhkan (Malayu S.P. Hasibuan, 1994: 95-

96). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A.  Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

(PDAM) di jalan Kelud Raya Kota Semarang. 

 

B. Sumber Data  

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan karya ilmiah ini yang 

menjadi sumber data adalah pimpinan dan staf bagian kepegawaian. 

 

C.  Operasional Konsep 

Dalam pengembangan kualitas karyawan pada Perusahan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kota Semarang yang akan di operasionalkan adalah : 

1. Strategi pengembangan yang dilakukan di PDAM Kota Semarang meliputi 

pendidikan formal dan pelatihan informal dan nonformal. Metode 

pelatihan meliputi: on the job trainning sedangkan metode pendidikan 

meliputi: job rotation and planned progression, coaching&counseling, 

committee assigment. 

1. Hambatan-hambatan pengembangan adalah segala sesuatu yang 

menghambat lancarnya pelaksanaan pengembangan kualitas karyawan, 

sehingga sasaran yang dicapai kurang memuaskan. Adapun hambatan 

yang dihadapi meliputi: biaya, rutinitas kerja, fasilitas pengembangan, 

pelatih atau instruktur. 
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D.  Jenis Data 

1. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan, agar 

memperoleh data yang sebenarnya. Adapun sumber data yang diperoleh 

melalui wawancara dengan staf bagian kepegawaian dan pimpinan 

perusahaan.  

2.  Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari informasi tidak langsung atau pihak lain 

yang berhubungan dengan obyek penelitian yang mendukung data 

primer. Adapun sumber datanya dapat berupa dokumen-dokumen, tabel, 

gambar dan sebagainya (misalnya sejarah berdirinya perusahaan dan 

struktur organisasi). 

 

E.  Metode Pengumpulan Data 

1.   Wawancara  

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

tanya jawab antara peneliti dengan responden, dengan tujuan untuk 

memastikan dan memperkuat data yang diperoleh serta menggali 

keterangan yang lebih akurat. Metode wawancara merupakan metode 

wawancara langsung  antara staf  kepegawaian dan pimpinan, untuk 

mengungkap strategi pengembangan karyawan dan hambatan 

pelaksanaan pengembangan. 
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2.   Dokumentasi 

               Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan 

data-data yang disediakan oleh perusahaan. Dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berupa catatan, buku, 

surat kabar, majalah,agenda,dsb. Hasil dokumentasi yang diperoleh dari 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang, yaitu; buku profil, 

struktur organisasi dan susunan tata kerja PDAM Kota Semarang. 

3.   Teknik Analisis data. 

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai yang diharapkan, maka data 

yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan analisis kualitatif 

deskriptif yaitu: mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan 

kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendataan. Penyajian 

data pemilihan ini dipergunakan metode diskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi bersifat umum dan 

kemungkinan masalah yang dihadapi serta solusinya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  GAMBARAN UMUM 

1. Sejarah berdiri dan perkembangannya 

Sejarah perusahaan merupakan salah satu hal yang penting untuk 

mengetahui sampai dimana perkembangan perusahaan mulai dari 

berdirinya hingga sekarang ini. Kronologi perkembangan Perusahaan 

Daerah Air Minum kota Semarang sampai sekarang telah mengalami tiga 

jaman yaitu : 

a. Jaman penjajahan Hindia – Belanda 

  Untuk mencukupi kebutuhan air minum bagi masyarakat kota 

Semarang, pemerintah Hindia belanda membangun empat alam yaitu : 

mudal besar, mudal kecil, lawang dan ancar. Pembangunan ini dibuat 

pada tahun 1911-1923. Tahun 1923-1932 dibangun lagi dua sumber 

alam yaitu : kalidoh besar dan kalidoh kecil. Selanjutnya pada tahun 

1979 kalidoh kecil diserahkan pada perusahaan air minum Kabupaten 

Ungaran. Tanggal 7 desember 1942 status PDAM merupakan salah 

satu bagian dari DPU kota semarang dengan nama Gemeente Water 

Leiding Semarang.  

b. Jaman penjajahan Jepang 

 Pada jaman penjajahan jepang dari tanggal 8 Desember 1942-14 

Agustus 1945, kedudukan air minum masih tetap sama seperti pada 
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penjajahan Hindia – Belanda, hanya namanya saja yang diubah dari 

nama Gemeente Water Leiding Semarang diubah menjadi kedalam 

bahasa jepang menjadi Semarang Siyo Kusyo yang artinya Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Semarang. 

c. Jaman Pemerintahan Republik Indonesia. 

 Pada tahun 1952, untuk menambah kapasitas dibangun dua sumur 

artesis di jalan Purwogondo dan Arjuna. Tahun 1959–1965 berubah 

menjadi Dinas Penghasilan Daerah Kotapraja Semarang. Dimulai 

pembangunan instalasi penjernihan kaligarang bahan baku diambil dari 

air sungai kaligarang dengan debit iar 500 l/dt. Berdasarkan SK DPRD 

nomor : 48/KEP/DPRD/64 tanggal 22 Desember 1964 statusnya 

berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotapraja Semarang. 

PDAM juga membangun sumur Kinibalu, Brambangan, Manyaran, 

Mijen, Rejosari, Abimanyu, Senjoyo, Jangli, Raden Patah, Gondoriyo, 

Erowati, Citandui, Blimbingan, Bugangan dan Kencono Wungu. 

Pembangunan instalasi pengolahan air minum yang menggunakan 

bahan baku air sungai kaligaran dan terletak dijalan kelud raya sebesar 

250 l/dt menjadi 80 l/dt pada tanggal 12 Oktober 2002 PDAM 

membangun instalasi pengolahan air kudu dengan kapasitas 125 l/dt 

untuk memperbaiki aliran di sebagian wilayah tengah dan perluasan 

wilayah timur, wilayah industri dan pelabuhan. Pada saat ini 

perkembangan debit atau kapasitas terpasang dari 230 l/dt. Tetapi 



                                                                                                                                   

 

29

kebutuhan saat ini 3500 l/dt, untuk itu PDAM masih penuh tantangan 

untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih. 

2. Struktur Organisasi 

 Perusahaan daerah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah 

yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Semarang, Nomor : 12 Tahun 1978 tentang pendirian Perusahaan 

Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

Nomor : 7 Tahun 1983 tentang perubahan, untuk pertama kalinya 

Peraturan Daerah Noimor : 12 Tahun 1978 tentang pendirian Perusahaan 

Daerah Air Minum Kotamadya  Daerah Tingkat II Semarang. 

Perusahan daerah dipimpin oleh Direksi dibawah pengawasan 

Badan Pengawas. Perusahaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang menacakup aspek social, kesehatan dan pelayanan umum. 

Perusahaan Daerah berusaha dibidang–bidang lain yang dapat mendorong 

perkembangan swasta dan koperasi diluar bidang usaha perusahaan 

daerah. Cabang perusahaan daerah mempunyai tugas pokok membantuk 

direksi dalam menyelenggarakan tugas pokok perusahaan daerah di bidang 

pelayanan penyediaan air minum di wilayah kerjanya. 
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Adapun susunan organisasi perusahaan daerah beserta tugas– 

tugasnya terdiri dari : 

a. Walikota 

Walikota mempunyai tugas membuat keputusan mengenai kegiatan 

atau tentang susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air 

minum kota semarang guna meningkatkan tuntutan masyarakat 

terhadap pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang. 

b. Badan Pengawas 

Badan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan 

memberikan pendapat serta saran kepada walikota terhadap kebijakan 

perusahaan daerah. 

c. Direksi 

Dalam melaksanakan tugasnya direksi bertanggung jawab kepada 

walikota melalui badan pengawas. Direksi terdiri dari : 

1)  Direktur Utama 

Direktur utama mempunyai tugas : 

a) Melaksanakan ketentuan–ketentuan dalam peraturan daerah          

kotamadya daerah tingkat II semarang nomor : 12 tahun 1978 

tentang pendirian perusahaan daerah air minum kotamadya 

daerah tingkat II semarang dan peraturan daerah nomor : 7 

tahun 1983 tentang untuk pertama kalinya peraturan daerah 

nomor : 7 tahun 1978 tentang pendirian perusahaan daerah air 

minum kotamadya daerah tingkat II Semarang. 
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b) Memimpin seluruh aparat bawahanya secara langsung                             

maupun melalui  Direktur  umum atau Direktur teknik. 

c) Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, 

kepegawaian, dan tata laksana seluruh unsur dalam lingkungan 

perusahaan daerah serta mengkoordinasi dan mengendalikan 

kegiatan – kegiatan dibidang perencanaan, produksi, distribusi 

dan peralatan teknik dan pelayanan kepada masyarakat dan 

atau pelanggan serta pengendalian anggaran perusahaan daerah. 

d)  Membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan 

dan pembangunan daerah dibidang air minum. 

2)  Direktur Umum 

 Direktur utama mempunyai tugas membantu direktur utama 

dalam melaksanakan tugas perusahaan daerah dalam bidang 

secretariat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan operasional 

cabang, dibidang umum. 

Direktur umum terdiri dari : 

a)   Bagian Sekretariat 

  Bagian sekretariat mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas direktur umum dalam bidang sekretariat. Bagian 

sekretariat terdiri dari : 

(1) Sub bagian Tata Usaha, Rumah tangga dan Hukum 

(2) Sub bagian Humas dan Protokoli 

(3) Sub bagian Keamanan dan Ketertiban. 
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b) Bagian Kepegawaian 

 Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Direktur umum dalam bidang kepegawaian. 

Bagian kepegawaian terdiri dari : 

(1) Sub bagian Administrasi Kepegawaian 

(2) Sub bagian Kesejahteraan Pegawai 

(3) Sub bagian Pengembangan Karier. 

c) Bagian Keuangan 

 Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Direktur umum dalam bidang keuangan. Bagian 

keuangan terdiri dari : 

(1) Sub bagian Anggaran 

(2) Sub bagian Kas 

(3) Sub bagian Akuntansi. 

d) Bagian Perlengkapan 

 Bagian perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Direktur umum dalam bidang perlengkapan. 

Bagian perlengkapan terdiri dari : 

(1) Sub bagian Pengadaan 

(2) Sub bagian Persediaan 

(3) Sub bagian Pengelolaan. 
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3) Direktur Teknik 

 Direktur teknik mempunyai tugas membantu direktur utama 

dalam melaksanakan tugas perusahaan daerah dalam bidang 

perencanaan dan evaluasi, produksi, transmisi, dan distribusi, 

peralatan dan pemeliharaan dan operasional cabang di bidang 

teknik. Direktorat teknik terdiri dari : 

a) Bagian Perencanaan dan Pemeliharaan 

 Bagian perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian Direktur Teknik dalam bidang 

perencanaan dan evaluasi. Bagian perencanaan dan evaluasi 

terdiri dari : 

(1) Sub bagian Perencanaan Teknik 

(2) Sub bagian Pengendalian Konstruksi 

(3) Sub bagian Evaluasi program. 

b) Bagian Produksi I 

 Bagian  produksi I melaksanakan tugas Direktur Teknik 

dalam bidang produksi. Bagian produksi I terdiri dari : 

(1) Sub bagian IPA Air Permukaan I 

(2) Sub bagian Mata air dan Air bawah tanah 

(3) Sub bagian Pengendalian Mutu produksi. 
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c) Bagian Produksi II 

 Bagian produksi II mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Direktur Teknik dalam bidang produksi. 

Bagian produksi II terdiri dari : 

(1) Sub bagian IPA Air Permukaan II 

(2) Sub bagian Air baku dan Limbah 

(3) Sub bagian Pengendalian Mutu Produksi. 

d) Bagian Trasnmisi dan Distribusi 

Bagian transmisi dan distribusi mempunyai tugas 

melaksanakan tugas Direktur Teknik dalam bidang transmisi 

dan distribusi.  Bagian transmisi dan distribusi terdiri dari : 

(1) Sub bagian Transmisi dan Distribusi I 

(2) Sub bagian Transmisi dan Distribusi II 

(3) Sub bagian Pengaturan Aliran. 

e) Bagian Peralatan dan Pemeliharaan 

Bagian peralatan dan pemeliharaan mempunyai tugas 

melaksanakan tugas Direktur Teknik dalam bidang peralatan 

dan pemeliharaan. Bagian peralatan dan pemeliharaan terdiri 

dari : 

(1) Sub bagian Pemeliharaan Bengkel dan Kendaraan 

(2) Sub bagian Pemeliharaan Meter Air, Mesin Elektrikal 

(3) Sub bagian Pemeliharaan Gedung dan Tanah. 
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d. Unsur Staff terdiri dari beberapa bagian : 

1)  Bagian Penelitian dan Pengembangan 

 Bagian penelitian dan pengembangan mempunyai tugas 

membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pokok 

perusahaan daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan 

yang menjadi tanggung jawabnya. Bidang penelitian dan 

pengembangan terdiri dari : 

a) Sub bidang Pengembangan Teknologi Informatika 

b) Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Umum dan 

Keuangan  

c) Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Teknik. 

2) Satuan Pengawas Intern 

 Satuan pengawas intern mempunyai tugas membantu 

Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan 

dalam bidang pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Satuan pengawasan intern terdiri dari : 

a) Sub bidang Pengawasan Umum 

b) Sub bidang Pengawasan Teknik dan langganan. 

3)  Cabang Perusahaan 

 Cabang perusahaan mempunyai tugas pokok membantu 

Direktur Utama dalam menyelenggarakan tugas pokok dibidang 

pelayanan penyediaan air minum di wilayah kerjanya. Cabang 

perusahaan terdiri dari : 
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a) Seksi Perencanaan 

b) Seksi Administrasi dan Keuangan 

c) Seksi Hubungan Langganan 

d) Seksi Teknik 

e) Seksi Penertiban Pelanggan. 
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3. Strategi Dalam Pengembangan Kualitas Karyawan 

Dalam pengembangan kualitas karyawan pada Perusahaan Daerah 

Air Minum Kota Semarang strategi yang digunakan adalah pendidikan dan 

pelatihan. Adapun pendidikan yang digunakan yaitu pendidikan formal 

dengan cara memberikan tugas belajar kepada kayawan di luar 

perusahaan. Pelatihan yang diberikan dalam pengembangan kualitas 

karyawan adalah pelatihan informal dan non formal. Pelatihan informal ini 

merupakan pelatihan di dalam perusahaan atau di tempat kerja karyawan 

dengan instruksi langsung dari atasan, pelatihan ini berupa: pelatihan cara 

menghadapi pelanggan, pelatihan mengenai proses pengolahan air minum, 

pelatihan mengenai pembayaran air minum. Pelatihan non formal 

merupakan pelatihan di luar tempat kerja karyawan dengan instuksi 

langsung dari seorang pelatih, misalnya mengikuti seminar, studi banding 

ke perusahaan lain. Pendidikan dan pelatian ini bertujuan agar karyawan 

mampu bekerja secara optimal serta menambah pengetahan dan wawasan 

mereka dalam hal Ilmu Pengetahuan dan Teknlogi. 
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4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) 

Tingkat Pendidikan Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Semarang Ditunjukkan Dengan Tabel dibawah ini 

TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH % 

SD 68 11% 

SLTP 98 15% 

SLTA 355 56% 

DIPLOMA 38 6% 

SARJANA 74 12% 

PASCA SARJANA 6 1% 

JUMLAH 639 100% 

 

Jenis tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Kota Semarang dibedakan atas: 

a. Pegawai Negeri Sipil 

Pada Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) Kota Semarang, jumlah 

pegawai Negeri Sipil menempati angka yang paling rendah karena 

hanya 2 orang dengan presentase 0%. 

b. Pegawai Perusahaan 

 Merupakan pegawai tetap perusahaan yang menempati angka paling 

tinggi karena mencapai 98% dengan jumlah 627 orang. 
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c. Pegawai Honorer 

 Merupakan pegawai yang ditarik perusahaan untuk kepentingan 

pekerjaan tertentu dan sifatnya tidak lama atau hanya sementara. 

Misalnya perusahaan membutuhkan pegawai untuk menata barang-

barang digudang. Pada saat ini jumlah pegawai honorer di PDAM 

hanya mencapai 6 orang dengan presentasi 1%. 

d. Pegawai Kontrak 

 Pada dasarnya pegawai kontrak hampir sama dengan pegawai honorer, 

yang membedakan hanya masa kerjanya saja. Jika dalam waktu enam 

bulan sampai tiga tahun kinerjanya dinilai baik maka pihak perusahaan 

akan mengangkat sebagai pegawai tetap perusahaan. Pada saat ini 

pegawai kontrak di PDAM mencapai 4 orang dengan presentasi 1%. 

Tabel Status Pegawai di PDAM Kota Semarang 

STATUS PEGAWAI JUMLAH PERSENTASE 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 2 0% 

PEGAWAI PERUSAHAAN 627 98% 

PEGAWAI HONORER 6 1% 

PEGAWAI KONTRAK 4 1% 

JUMLAH 639 100% 
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Adapun klasifikasi tenaga kerja pada PDAM Kota Semarang adalah 

sebagai berikut: 

a. Tenaga Kerja Terdidik 

Meupakan tenaga kerja yang memerlukan pendidikan, misalnya kepala 

bagian produksi, kepala bagian keuangan. 

b. Tenaga Kerja Terlatih  

 Merupakan tenaga kerja yang memerlukan latihan atau praktek yang 

lebih banyak, misalnya pengawas produksi. 

c. Tenaga Kerja tak Terdidik dan tak Terlatih 

 Merupakan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau 

latihan kusus, namun bisa melakukan suatu pekerjaan, misalnya 

pengantar surat, pembantu bagian gudang dan lain-lain. 

5. Bidang Usaha 

 Perusahaan Daerah Air Minum pada dasarnya merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai fungsi memberikan 

pelayanan umum dan menigkatkan sumber pendapatan daerah. Bidang 

usaha yang dilakukan oleh PDAM adalah pelayanan umum yaitu 

penyediaan air bersih. Adapun jenis pelayanan PDAM kota semarang 

dapat dikelompokan menjadi : pemasangan sambungan baru, balik nama, 

pindah golongan, tutup sementara, tutup total, buka kembali, pindah meter, 

pengaduan kerusakan, pemeriksaan air, pembayaran pelanggan. 
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B. HASIL PENELITIAN 

  1. Strategi Pengembangan kualitas karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Semarang memandang 

pengembangan karyawan sangat penting untuk dilaksanakan, sebab hal ini 

dianggap sebagai salah satu investasi yang akan memberikan jaminan bahwa 

karyawannya adalah organisasi yang berkualitas. Kesadaran akan arti 

pentingnya latihan bagi karyawan agar dapat mengikuti perubahan teknologi 

yang akan dipakai dalam perusahaan. Penggunaan teknologi baru 

menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, prosedur-prosedur baru, dan 

lingkungan kerja yang baru. 

 Pengembangan karyawan dibutuhkan untuk mengetahui kualitas 

karyawan yang dikukuhkan oleh PDAM agar mampu melaksanakan 

tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kelangsungan hidup 

perusahaan. Karyawan yang ada pada setiap unit perusahaan mempunyai 

keperjaan tertentu, jangan sampai ada pegawai yang tidak mempunyai 

pekerjaan di unitnya, sehingga efisiensi perusahaan dapat tercapai. 

 Adapun strategi yang digunakan pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kota Semarang adalah strategi formal yaitu melalui 

pendidikan. Pendidikan yang diberikan perusahaan kepada karyawan untuk 

meningkatkan pengembangn yaitu dengan memberikan pendidikan yang 

lebih tinggi misalnya: karyawan yang mempunyai pendidikan yang setingkat 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberi kesempatan oleh perusahaan 

untuk melanjutkan kuliah ke Diploma. Kesempatan ini diberikan kepada 
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seluruh karyawan tentunya dengan seleksi yang bertujuan untuk 

meningkatkan keahlian dan membekali karyawan dalam bidang yang 

handal. Selain pendidikan formal juga pendidikan non formal, pendidikan 

ini dibiayai sendiri oleh karyawan tanpa biaya dari perusahaan yaitu 

karyawan dengan belajar sendiri atau kuliah diluar jam kerja sehingga 

perusahaan tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada karyawan yang 

mengikuti pendidikan non formal ini karena pendidikan ini adalah kehendak 

dari karyawan itu sendiri.    

 Pelatihan yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Semarang meliputi : 

a. Pelatihan informal yaitu pelatihan yang dilakukan ditempat kerja 

karyawan dengan intruksi langsung dari atasan. Pelatihan ini berupa:   

Cara menghadapi pelanggan, pelatihan mengenai proses pengolahan air 

minum, pelatihan  mengenai  pembayaran air minum. 

b.  Pelatihan nonformal yaitu pelatihan yang dilakukan di luar tempat kerja 

pekerja dengan instruksi langsung dari seorang pelatih. Biasanya 

dilakukan untuk menduduki jabatan yang dipromosikan di PDAM 

Semarang, seperti penugasan mengikuti seminar–seminar kerjasama 

dengan Pemkot, mengikuti program pendidikan yang ditawarkan, studi 

banding ke perusahaan lain atau negara lain. Studi banding diikuti oleh 

karyawan yang dipilih perusahaan tentunya karyawan yang berprestasi 

dan yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan bidangnya. 
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2. Metode yang digunakan  dalam pendidikan dan pelatihan 

  Dalam melaksanakan program pendidikan dan pelatihan     

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang menggunakan 

metode on the job training  berupa coaching yaitu atasan memberikan 

intruksi langsung kepada karyawan mengenai pekerjaan yang harus 

dilakukan setiap harinya. Sedangkan metode pendidikan yang digunakan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang adalah : 

a. Job Rotation and Planned Progression yaitu tehnik  pengembangan 

yang di lakukan dengan memindahkan peserta dari suatu jabatan ke 

jabatan yang lainnya. Metode ini berupa mutasi karyawan, mutasi ini 

bukan hanya karyawan yang menjabat kedudukan yang lebih tinggi akan 

tetapi semua karyawan baik itu staf maupun manager. 

b. Coaching and counseling yaitu metode pendidikan dengan membeikan 

ketrampilan serta mengajarkan keahlian kerja dari atasan kepada 

karyawan dalam pekerjaan rutin setiap hari, sedangkan metode 

pendidikan counseling yaitu dengan mengadakan diskusi kepada 

karyawan mengenai masalah pekerjaaan dan hal-hal yang sifatnya 

pribadi karena setiap karyawan tidak harus mengetahui rahasia 

perusahaan. 

c. Committe assigment yaitu metode pendidikan yang diterapkan di PDAM 

Kota Semarang dengan nama lain tim pemeriksa. Tugas dari tim 

pemeriksa adalah memeriksa, menyelidiki, mempertimbangkan dan 

melaporkan masalah mengenai pekerjan sehari-hari kepada karyawan. 
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Tim pemeriksa ini terdiri dari bagian kepegawaian dan satuan pengawas 

intern.  

Tahap – tahap pelatihan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Semarang dibagi menjadi tiga tahap : 

a. Tahap Pra Pelatihan 

Tahap ini menyangkut harapan dan motivasi perusahaan dalam pelatihan, 

harapan dan pelatihan tersebut adalah agar karyawan memiliki ketrampilan 

lebih besar dalam suatu pekerjaan tertentu agar memenuhi syarat dan lebih 

efektif untuk memahami hal-hal tertentu. Misalnya karyawan ditugaskan 

oleh perusahaan untuk mengikuti pelatihan yang ditugaskan diluar kota. 

Setelah karyawan mengikuti pelatihan maka karyawan menyampaikan 

informasi dan menerapkannya pada karyawan lain apakah program yang 

diikuti sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan. 

b. Tahap Pelatihan 

Tahap ini membuka peluang untuk pembelajaran antara lain melalui 

kursus–kursus, tugas belajar keluar perusahaan, dan mengikuti pendidikan 

yang lebih tinggi. Tahap ini dimaksudkan untuk mengembangkan program 

pelatihan agar tujuan pelatihan dapat tercapai sesuai dengan sasaran 

perusahaan. 

c. Pasca Pelatihan 

Tahap ini bertujuan memindahkan pengetahuan ke situasi lingkungan 

sendiri, karena pada hakekatnya pelatihan akan berhasil jika efektifitas 

peserta dalam pekerjaannya meningkat seperti apa yang diharapkan. 
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Setelah karyawan mengikuti pelatihan maka akan diadakaan evaluasi 

program pelatihan dan pendidikan secara sistematis agar program 

pengembangan karyawan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

 Program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang tidak hanya bagi karyawan 

lama tetapi juga karyawan baru.Pelatihan bagi karyawan baru sebelum 

menjabat jabatannya adalah penting dan perlu. Melatih karyawan baru 

direalisasikan dengan menempatkan karyawan baru  dibawah asuhan 

asuhan lama yang telah berpengalaman. Pada latihan ini karyawan baru 

adalah pembantu karyawan lama yang berpengalaman selama jangka 

waktu tetrtentu. Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang 

pelatihan atau training bagi karyawan baru dilaksanakan selama 3 bulan. 

sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani, bila dalam 3 bulan 

karyawan tersebut dapat bekerja dengan baik dengan hasil pekerjaaannya 

tidak mengecewakan maka kawryawan tersebut akan di angkat sebagai 

karyawan tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.      

 Bagi karyawan baru harus menjalani suatu pelatihan untuk dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik. Pendidikan dan pelatihan yang 

dilaksanakan antara lain dengan latihan instruksi pekerjaan dengan cara 

memperkenalkan cara pelaksanaan pekerjaan, yaitu penempatan pada 

posisi tertentu untuk sementara waktu atau dengan pemberian kursus 

antara lain bahasa inggris, komputer, akuntasi, perpajakan dan bidang-

bidang teknis untuk bagian distribusi  produksi. 
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Tanggung jawab pelatihan dan pengembangan dipegang oleh : 

a. Manajemen puncak atau Top manajemen (kepala bagian 

kepegawaian). 

b. Bagian kepegawaian sub bagian pengembangan karier. 

c. Pengawas. 

d. Karyawan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karyawan pada         

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang terdiri dari: 

a. Faktor internal 

1) Perbedaaan individu karyawan (SDM)  

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang 

mempunyai jumlah karyawan yang cukup banyak yaitu sebanyak 

639 karyawan. Banyaknya karyawan menyebabkan perbedaan 

individu dari karyawan karena karyawan di PDAM Kota Semarang 

pendidikan masih ada yang rendah yaitu lulusan sekolah dasar 

hingga pasca sarjana, untuk menghindari kesenjangan tersebut 

maka perusahaan berusaha untuk meningkatkan kualitas karyawan. 

2)   Motivasi 

Dorongan karyawan untuk mendapatkan kesejahteraan 

perusahaan sangat mempengaruhi peningkatkan kualitas karyawan. 

Pada PDAM Kota Semarang kesejahteraan yang diberikan sangat 

memotivasi karyawan dalam meningkatkan kualitas sumber daya 
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manusia, diantarannya kenaikan jabatan, kenaikan gaji dan 

adannya tunjangan-tunjangan.  

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi adanya pengembangan 

karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang adalah 

perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin canggih sehingga 

karyawan dituntut untuk dapat mengoperasikan dan menjalankan 

peralatan yang modern sekarang ini. 

 Dalam pengembangan kualitas karyawan PDAM semarang 

mempunyai tujuan yang dititik beratkan pada : 

a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan konseptual (conceptual 

skill) dan kemampuan teknikal (technical skill) para karyawan dalam 

menjalankan tugasnya masing – masing. 

b. Menanamkan pengetahuan yang sama mengenai suatu tugas dalam 

kaitanya dengan yang lain untuk mewujudkan tujuan organisasi 

perusahaan. 

c. Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh sesuai 

dengan kondisi teknologi yang semakin maju. 

d. Menumbuhkan minat karyawan terhadap bidang tugas masing-masing. 

e. Mengembangkan karier karyawan. 

f. Menumbuhkan rasa turut memiliki dan tanggung jawab karyawan. 

g. Mengurangi frekuensi pengawasan. 
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Dalam pelaksanakan pelatihan dan pendidikan yang diadakan 

perusahaan tentu akan memberikan manfaat yang diperoleh terutama 

perusahaan dan karyawan. Adapun manfaat yang diperoleh dalam 

pengembangan karyawan yaitu meningkatkan produktivitas pekerjaan dari 

seluruh aspek sumber daya manusia yang dikelola. Produktivitas pekerjaan 

yang dimaksud adalah :  

a. Memperbaiki metode serta sistem kerja perusahaan. 

b. Akan terjalin kerja sama yang baik antara karyawan. 

c. Meningkatkan pengetahuan tentang pekerjaan. 

d. Menjadikan perusahaan semakin maju sehingga sasaran yang 

diinginkan akan tercapai.  

e. Menjalin komunikasi yang lebih baik antara sesama karyawan. 

4.  Kendala-kendala Pengembangan 

 Kendala yang dihadapai perusahaan daerah air minum kota semarang 

dalam pengembangan kualitas karyawan yaitu : 

a. Biaya (dana pengembangan) 

       Dalam peningkatan sumber daya manusia, perusahaan 

membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga biaya sangat menghambat 

dalam proses pengembangan kualitas karyawan. Biaya yang tersedia 

untuk pengembangan sangat terbatas sehingga sering dilakukan secara 

terpaksa. Biaya yang tersedia untuk pengembangan barasal dari 

perusahaan sendiri (dari anggaran perusahaan yang setiap tahunnya) 

dan kadang dibantu oleh pemerintah kota (Pemkot) 
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b. Rutinitas kerja. 

  Karyawan dalam melaksanakan tugasnya sering mengalami 

kejenuhan karena diakibatkan pekerjaan yang bersifat monoton. Agar 

karyawan bisa berkembang pengetahuan dan pengalamannya, 

perusahaan mengganti rutinitas kerja misalnya dengan diadakan mutasi 

karyawan disetiap bagian. 

c. Fasilitas pengembangan. 

  Fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan 

untuk latihan dan pengembangan sangat kurang di perusahaan karena 

begitu banyaknya karyawan yang mengikuti pelatihan maka karyawan 

menggunakan fasilitas secara bergantian, sehingga perlu ditambah dan 

dikembangkan. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat lancarnya 

pengembangan. 

d. Pelatih atau instruktur. 

  Pelatih atau instruktur yang ahli dan cakap dibidangnya dalam 

mentransfer pengetahuan kepada para peserta latihan dari pendidikan 

sulit didapatkan, sehingga PDAM kota Semarang mengambil pelatih 

atau instruktur dari luar perusahaan misalnya dari lembaga pelatihan 

dan pendidikan di Akatirta dan Universitas Pandanaran. 

Adapun tantangan–tantangan yang lain yang dihadapi antara lain 

ketertinggalan karyawan ketika terjadi perubahan teknologi terutama 

dalam penggunaan mesin–mesin produksi, maupun pada perubahan 

prosedur perusahaan, perpindahan karyawan yang tidak dapat 
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diperkirakan menyebabkan penyesuaian dan kekosongan untuk 

sementara waktu, perubahan sosial yang menyebabkan karyawan 

untuk bekerja secara professional sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab masing–masing bagian departemen. 

 Dalam menghadapi tantangan-tantang tersebut ada beberapa hal 

yang dapat diambil oleh manajemen kepegawaian yaitu : 

a. Keterbukaan 

Dalam kegiatan–kegiatan manajemen kepegawaian, seperti 

kemungkinan karyawn untuk melihat file kepegawaian, partisipasi 

karyawan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kondisi 

kerja, dan pengumuman lowongan kerja. 

b. Orientasi sistem 

Diagnosis dan menilai berbagai perkembangan dan krisis yang  

terjadi diluar perusahaan maupun didalam perusahaan itu sendiri. 

c. Penilaian efektivitas manajemen kepegawaian. 

      Dengan melakukan perhitungan biaya dan manfaat yang tepat dan 

relevan dapat menunjukan efektivitas manajemen kepegawaian.  

d. Proaktivitas  

Mengenalkan program–program baru bagi karyawan untuk 

meningkatkan produktivitas dan kualittas kehidupan kerja (Quality 

of work life) tanpa menunggu manajemen puncak. 

Untuk menghadapi kendala dalam pengembangan keryawan 

diperlukan adanya paertisipasi bagian kepegawaian dan seluruh karyawan 



                                                                                                                                   

 

51

mengenai evaluasi pendidikan dan pelatihan secara sistematis agar 

program pengembangan karyawan sesuai dengan tujuan yang hndak 

dicapai. Karyawan pada PDAM Kota Semarang, setiap harinya diberikan 

catatan penilaian kinerja karyawan yang pencatatanya dilakukan apabila 

karyawan melakukan kesalahan. Para karyawan yang kurang berprestasi 

dilaporkan dari subbagian mereka bekerja, kemudian dilaporkan pada 

bagian kepegawaian khususnya subbagian pengembangan karier untuk 

dimintakan persetujuan direksi. Bagian kepegawaian memutuskan apakah 

karyawan memerlukan pendidikan dan latihan untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya. Program pengembangan karyawan yang diikuti dijadikan 

pertimbangan kenaikan jabatan dan prestasi kerja. Adanya penilaian 

karyawan, manajemen dapat mengetahui kualitas karyawan karena 

pelaksanaan pekerjaan terkontrol setiap saat. Sehingga manajemen dapat 

mengetahui dan menemukan kelemahan–kelemahan karyawan dalam 

bekerja. Di dalam pengembangan karyawan yang berperan di dalamnya 

adalah direksi manajemen dan seluruh karyawan.  

 

C. PEMBAHASAN 

1. Strategi Pengembangan kualitas Karyawan 

 Karyawan merupakan faktor utama dalam menjalankan perusahaan    

karena karyawan merupakan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dari 

perusahaan dalam mencapai tujuan. Untuk dapat terus hidup dan berhasil 

baik, Perusahaaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang 
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memerlukan karyawan yang cakap dan berkualitas. Dalam memperoleh 

karyawan yang cakap memerlukan suatu pendidikan dan pelatihan karena 

pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mempersiapkan 

karyawan yang berkualitas agar tujuan perusahaan dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi 

sekarang ini. 

 Strategi yang dipakai perusahaan adalah strategi formal yaitu 

melalui pendidikan formal yang diberikan perusahaan kepada karyawan 

untuk meningkatkan pengembangan dengan memberikan pendidikan yang 

lebih tinggi. Melalui pendidikan ini karyawan di berikan kesempatan oleh 

perusahaan untuk mengembangkan karier mereka misalnya karyawan yang 

mempunyai pendidikan lulusan SLTA diberikan kesempatan untuk 

melanjutkan ke program Diploma atau Sarjana. Kesempatan ini diberikan 

kepada seluruh karyawan tentunnya dengan seleksi apabila karyawan 

tersebut lolos dalam seleksi maka akan diikutkan program pendidikan yag 

lebih tinggi. Program pendidikan formal ini biayanya akan ditanggung 

oleh perusahaan sepenuhnya. Strategi pendidikan nonformal di Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang jarang digunakan karena 

program ini tidak resmi di dalam perusahaan dan biasanya program 

pendidikan nonformal di lakukan di luar tempat kerja karyawan. Ada 

sebagian kecil karyawan yang menggunakan pendidikan nonformal ini 

akan tetapi biaya tidak akan di tanggung oleh perusahaan. Apabila 

karyawan yang mengikuti pendidikan informal ini mereka mengikutinya 
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sendiri di luar jam kerja, misalnya pada sore hari setelah mereka bekerja 

atau pada hari libur sabtu dan minggu. Tujuan mereka mengikuti 

pendidikan nonformal sendiri adalah untuk menambah pengetahuan dan 

memperoleh pengalaman baru serta mengembangkan karier mereka.  

 Melihat begitu pentingnya pengembangan karyawan dalam 

pencapaian tujuan perusahaan, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Semarang berusaha untuk meningkatkan kualitas karyawan selain dengan 

pendidikan juga mengadakan pelatihan. Pelatihan yang diadakan PDAM 

Kota Semarang adalah pelatihan informal yaitu berupa pelatihan cara kerja 

karyawan setiap harinya, misalnya pelatihan mengenai cara menghadapi 

penggaduan pelanggan, pelatihan mengenai pengawasan tehnik, pelatihan 

mengenai proses pengolahan air minum, pelatihan mengenai pembayaran 

air minum. Ada juga pelatihan nonformal yaitu pelatihan di luar tempat 

kerja karyawan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Pelatihan ini 

sudah sesuai dengan teori Hani Handoko hanya istilah yang berbeda yaitu 

dengan on the job training dan of the job training. Pemberian pendidikan 

dan pelatihan ini diharapkan agar dapat mendorong semangat kerja 

karyawan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan 

loyalitas karyawan pada perusahaan, pekerjaan dapat diselesaikan tepat 

pada waktu, dan adaya hubungan yang baik antar karyawan. 

2.   Metode Yang Digunakan Dalam Pendidikan dan Pelatihan 

 Pelatihan merupakan suatu kegiatan di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kota Semarang yang bermaksud untuk memperbaiki dan 
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mengembangkan sikap tingkah laku karyawan sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan perusahaan. Adapun pelatihan ini memberikan tambahan 

pengetahuan bagi karyawan dalam rangka usaha pengembangan diri 

karyawan. Pelaksanakan pelatihan bagi karyawan memang memerlukan 

pengorbanan yang lebih besar terutama biaya yang dikeluarkan, sarana dan 

prasarana serta instruktur atau pelatih. Pelatihan ini mempunyai tujuan 

pekerjaaan yang diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih baik. 

 Program latihan dan pengembangan dirancang untuk meningkatkan 

prestasi kerja, mengurangi absensi dan perputaran, serta memperbaharui 

kepuasan kerja. Ada dua kategori pokok program latihan dan 

pengembangan yaitu: 

1. Metode Praktis (on the job training). 

2. Teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi (of 

the job training). 

 Masing-masing kategori mempunyai sasaran pengajaran sikap, 

konsep atau pengetahuan dan atau ketrampilan utama yang berbeda 

(Handoko, 2001:110). 

 Metode pelatihan yang diberikan kepada karyawan sebagian sudah 

sesuai dengan teori Hani Handoko. Adapun metode yang sesuai dengan 

teori adalah on the job tranning berupa coaching yaitu atasan memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada karyawan dalam pelaksanakan 

pekerjaan setiap harinya. Metode pelatihan yang tidak sesuai dengan teori 

adalah metode of the job trainning karena metode ini kurang efektif dan 
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efisien dan jarang digunakan di PDAM Kota Semarang di karenakan 

program pelatihan dilaksanakan di luar tempat kerja karyawan sehingga 

akan mengganggu pekerjaan karyawan. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis dapat 

membuktikan bahwa dalam memberikan metode pendidikan karyawan di 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semaranng hanya sebagian besar 

yang sudah signifikan dengan teori Hasibuan yaitu dengan metode job 

rotation and planned progression, coaching and counseling dan comitte 

assigment. Ketiga metode ini yang digunakan dalam program pendidikan 

bagi karyawan. Hanya ketiga metode ini yang diterapkan di PDAM Kota 

Semarang apabila terlalu banyak diterapkan sesuai dengan teori 

dikhawatirkan karyawan akan menjadi bingung atau bosan dalam 

melaksanakan pendidikan dan pelatihan. 

 Tahap-tahap pelatihan pada Perusahaan Daerah Air minum Kota 

Semarang terdiri dari 3 tahap yaitu: tahap pra pelatihan, tahap pelatihan, 

pasca pelatihan. Pada dasarnya tahap ini  sudah sesuai dengan teori 

Barnardin dan Russell dalam Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah 

(2003:178) mengenai penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan 

program pelatihan, dan evaluasi program pelatihan. Ketiga tahap tersebut 

dipersiapkan oleh PDAM Kota Semarang sebelum karyawan melakukan 

pelatihan dan pendidikan. 
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3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Karyawan 

  Faktor utama yang mempengaruhi pengembangan karyawan di 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang adalah sumber 

daya manusia atau karyawan dan motivasi karyawan sangat 

mempengaruhi pengembangan perusahaan, agar lebih baik dan maju. 

Keberhasilan perusahaan sangat didukung oleh kemampuan karyawan 

yang berkualitas sebagai investasi jangka panjang. 

  Setiap individu atau manusia mempunyai pengetahuan serta 

kemampuan yang berbeda sehingga untuk memperbaiki atau 

mengembangkan perusahaan diperlukan pelatihan dan pendidikan. 

  Faktor yang mempengaruhi pengembangan karyawan di 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang adalah faktor internal yang 

meliputi perbedaan individu karyawan dan motivasi sedangkan factor 

eksternalnya adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Faktor tersebut sebagian sudah signifikan dengan teori Soekidjo 

Notoatmodjo (2003:9-12), karena karyawan di PDAM kota Semarang 

masih ada jenjang pendidikan yang masih rendah, sehingga karyawan 

perlu dilatih dan dididik agar mempunyai kemampuan yang handal selain 

itu untuk menghindari kesenjangan diantara para karyawan. Adanya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, 

karyawan dituntut dapat mengoperasikan peralatan yang modern agar 

karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien. 
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  Tujuan dari pengembangan itu sendiri dititik beratkan kepada 

karyawan, karyawan diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan yang 

luas mengenai pekerjaan serta tugas yang dilakukannya. Adapun manfaat 

yang diperoleh dari pengembangan karyawan adalah meningkatkan 

produktivitas pekerjaan dari seluruh aspek sumber daya manusia yang 

dikelola. Manfaat ini sudah sesuai dengan teori Procton dan Trontum 

dalam Sarah karena dengan adanya pengembangan karyawan semua aspek 

baik itu sumber daya manusia dan produktifitas pekerjaan menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

4.  Kendala-kendala Dalam Pengembangan Karyawan 

 Dalam program pelatihan selalu ada kendala-kendala yang 

menghambat lancarnya pelatihan, sehingga sasaran yang tercapai kurang 

memuaskan (Hasibuan; 2001:85). Ada 4 kendala yang dihadapi 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang dalam 

pengembangan karyawan yaitu biaya (dana pengembangan), rutinitas 

kerja, fasilitas pengembangan, pelatih (instruktur), kendala yang dihadapi 

sudah signifikan dengan teori Hasibuan. Dalam menghadapi kendala 

pengembangan karyawan diperlukan adanya partisipasi bagian 

kepegawaian dan seluruh karyawan mengenai evaluasi pendidikan dan 

pelatihan secara sistematis agar program pengembangan karyawan sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai.  

 Dari semua kendala-kendala yang ada diatas dapat dipecahkan oleh 

Perusahaan Daerah (PDAM) Kota Semarang. Biaya dapat diambilkan dari 
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anggaran perusahaan yang dimbil setiap tahunnya atau yang berasal dari 

bantuan pemerintah kota (Pemkot). Rutinitas kerja dapat diatasi dengan 

menggantikan rutinitas kerja misalnya dengan diadakannya mutasi 

karyawan di setiap bagian agar karyawan tidak jenuh atau bosan dalam 

melaksanakan tugasnya. Fasilitas pengembangan dapat diatasi dengan 

memberikan inventaris bagi karyawan misalnya dengan memberikan 

fasilitas transportasi untuk melaksanakan program pelatihan dan 

pendidikan apabila di laksanakan di luar kota.  

 Dari ketiga kendala tersebut pelatih atau instruktur juga sering 

menghambat jalannya pengembangan. Terkadang pelatih yang ahli sulit di 

dapat didalam perusahaan meskipun karyawannya pernah mengikuti 

pelatihan dan pendidikan, sehingga Perusahaan Daerah Air Minum 

mengatasinya dengan mengambil pelatih atau instrutur dari luar 

perusahaan misalnya dari orang yang ahli atau lembaga pelatihan dan 

pendidikan. Lembaga pelatihan dan pendidikan yang biasa dipilih oleh 

PDAM Kota Semarang adalah Akatirta Magelang dan Universitas 

Pandanaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Sebagai akhir penulisan tugas akhir maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Strategi yang dilakukan oleh PDAM kota semarang dalam pengembangan 

karyawan yaitu dengan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan 

pelatihan itu meliputi pendidikan formal dan pelatihan informal dan 

nonformal.  

2. Metode pelatihan yang digunakan PDAM Kota Semarang adalah metode 

on the job trainning sedangakan metode pendidikannya adalah job 

rotation and planned progression, coaching and counseling dan 

committee assigment.     

3. Kendala-kendala pengembangan karyawan pada PDAM kota semarang 

meliputi: biaya (dana pengembangan), rutinitas kerja, fasilitas 

pengembangan, pelatih atau instruktur. 

4. Keberhasilan perusahaan dinilai dari keberhasilan pengembangan sumber 

daya manusia itu sendiri sebagai investasi jangka panjang. 
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B. SARAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian ada indikasi mengenai metode 

pelatihan yang digunakan, sebaiknya tidak hanya menggunakan metode on the 

job training saja yaitu pelatihan dari atasan atau karyawan lain karena 

karyawan menjadi jenuh sehingga perlu menggunakan metode of the job 

trainning yaitu pelatih dari luar. Agar karyawan lebih mempunyai wawasan 

yang lebih luas dan tidak hanya dilakukan didalam perusahaan saja. 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 
. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2002 . Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta PT. Rineka Cipta. 

Gomes, Faustino Cardoso. 2000 Manajemen sumber Daya manusia. Yogyakarta : 

Andi off set. 

Handoko, Teori Hani. 2000. Manajemen Personalia Dan Suimber Daya Manusia. 

Yogyakarta : BPFE. 

Hasibuan, Malayu SP. 1994. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : CV. 

Haji Masagung. 

Hasibuan, Malayu SP. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi 

Aksara. 

Keputusan Walikota Semarang No. 061.1/15 Tanggal 29 Januari 2004. Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Semarang 

Notoatmojo, Soekijo. 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia . Jakarta : 

Rineka Cipta. 

Profil PDAM Kota Semarang Tahun 2005  

Sulistyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Yogyakarta : Graha Ilmu. 

 

 

 


	Cover dll (Vivin).doc
	Bab 1 (Vivin).doc
	Bab 2 (Vivin).doc
	Bab 3 (Vivin).doc
	Bab 4 (Vivin).doc
	Bab 5 (Vivin).doc
	Daftar Pustaka (Vivin).doc

