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Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang paling penting dan 
berdampak langsung pada sebuah organisasi/ instansi dibandingkan dengan 
sumber daya-sumber daya lainnya. Sebuah organisasi/ instansi harus didukung 
sumber daya manusia yang cakap karena sumber daya manusia sangat berperan 
dalam menjalankan kegiatan di dalam organisasi/instansi tersebut. Pegawai Negeri 
Sipil  merupakan faktor yang paling penting pada suatu Instansi Pemerintah untuk 
mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan Pegawai Negeri Sipil merupakan 
perencana, pelaku dan penentu dalam suatu Instansi Pemerintah. Salah satu cara 
yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja pegawai adalah melalui 
pendidikan dan pelatihan.  

Permasalahan yang dikaji dari penelitian adalah: (1) Bagaimana upaya kepala 
dinas dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Perum Bulog Divre Jawa 
Tengah? (2)Bagaimana evaluasi dari peningkatan kinerja pada Perum Bulog Divre 
Jawa Tengah? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui upaya 
kepala dinas dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Perum Bulog Divre Jawa 
Tengah. (2) Untuk mengetahui evaluasi dari peningkatan kinerja pada Perum 
Bulog Divre Jawa Tengah. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
menggambarkan keadaan atau fenomena pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah. 
Penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan teknik 
perbandingan tetap dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) reduksi data, (2) 
kategorisasi data,  (3) sintesis data dan (4) menyusun hipotesis kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya Kepala Dinas 
dalam meningkatkan kinerja pegawai meliputi program pelatihan, peningkatan 
disiplin kerja pegawai, pemberian jaminan dan keamanan pegawai, dan perbaikan 
teknologi dan sarana produksi. Setelah adanya upaya peningkatan disiplin langkah 
selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja yang meliputi tingkat kedisiplinan 
pegawai meningkat dan penilaian kinerja pegawai. Saran bagi Perum Bulog Divre 
Jawa Tengah adalah, (1) hendaknya Perum Bulog Divre Jawa Tengah memberi 
anggaran yang lebih besar lagi untuk pelaksanaan diklat. 2) Hendaknya Perum 
Bulog Divre Jawa Tengah melakukan rotasi jabatan/mutasi karyawan  di  setiap  
bagian / unit kerja agar  karyawan  tidak  jenuh/ bosan dalam melaksanakan  
tugasnya. 3) Sebaiknya Dinas  memberikan fasilitas transportasi dan akomodasi 
yang memadai untuk melaksanakan program pendidikan dan pelatihan apabila di 
laksanakan di luar kota. 4) (Instruktur) sebaiknya diambil dari  orang  yang  ahli  
atau  lembaga  pendidikan dan pelatihan. 
 


