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Abstrak: Penelitian ini menganalisis tentang motivasi peserta diklat Pengadaan Barang/Jasa
(PBJ) pemerintah di Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten
pada tahun 2013, 2015 dan 2016. Pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif digunakan
dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini berjumlah 52 orang, yang terdiri atas
alumni diklat ditambah satu orang Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) kegiatan. Dari penelitian
ini dihasilkan bahwa tidak semua peserta diklat PBJ memiliki motivasi untuk lulus ujian
sertifikasi PBJ, namun dimikian terdapat kenaikan motivasi untuk lulus ujian setiap tahunnya,
yaitu dari 50% tahun 2013 menjadi 63% tahun 2015 dan terakhir menjadi 80% pada tahun
2016. Motivasi peserta diklat ini terkait dengan teori yang disampaikan oleh Maslow
khususnya pemenuhan terhadap rasa aman dan tingkat pencapaian diri.
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Pendahuluan
Pendidikan dan Pelatihan (DIklat) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diselenggaran setiap tahun
di BPSDMD Provinsi Banten. Hhal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Analisi Kebutuhan Diklat (AKD)
yang merespon kebutuhan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) akan pegawai yang memiliki sertifikasi
PBJ.
Meski Diklat PBJ setiap tahun diselenggarakan tingkat kelulusannya masih rendah, paling besar
persentasinya pun berada di bawah 50%. Melihat data tersebut, tentu saja pemenuhan OPD akan
pegawai yang bersertifikat PBJ akan terlambat.
Sementara itu, ada informasi yang tidak dapat disebutkan disini, bahwa ketidak lulusan yang terjadi
pada peserta diklat PBJ bukan hanya disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakpahaman
mereka,tapi karena mereka sengaja untuk tidak lulus. Kesengajaan ini dilakukan oleh peserta karena
ingin menghindari masalah hukum yang mungkin dihadapi setelah mereka ditugaskan dalam proses PBJ
di OPDnya.
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Dengan kata lain, ada dugaan bahwa tidak semua peserta diklat memiliki motivasi untuk lulus, hal ini
tentu akan menjadi distorsi pada tujuan penyelenggaraan diklat atau pelatihan.
Tabel I. Jumlah Lulusan Diklat PBJ Tahun 2013 s.d 2016
No

Waktu

Jumlah Peserta
mengikuti Ujian

Lulus

Persentase

1

22 April 2013

33

14

42.42

2

10 Mar 2015

38

9

23,68

3

22 April 2015

39

17

43.59

4

03 Maret2016

38

14

36.84

Sumber : Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Republik Indonesia

Motivasi berasal dari bahasa Latin “movere”, yang berarti bergerak, dalam bahasa Inggrisnya “to
move” (Usman, 2013). Motivasi disebut juga sebagai pemberian daya penggerak yang menciptakan
kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan
segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan, 2014). Sementara Munandar berpendapat
motivasi adalah suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan
serangkaian kegiatan yang mengarah tercapainya tujuan tertentu (Munandar,2008:323). Sedangkan
Vroom dalam Siagaan (2011) menyatakan bahwa “Motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang
dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada
hasil yang diinginkannya. Dalam tulisan ini, yang dimaksud motivasi peserta adalah kecenderungan
alasan yang mendorong pegawai untuk mengikuti diklat PBJ.

Metodologi
Penelitian ini dilakukan di BPSDMD provinsi Banten dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan
melalui lembar kuesioner dan pedoman wawancara. Lembar kuesioner diberikan kepada 51 orang
alumni diklat PBJ dari tahun 2013, 2015 dan 2016, untuk data tahun 2014 tidak dapat penulis temukan,
sehingga kegiatan PBJ tahun 2014 tidak dibahas disini. Untuk pedoman wawancara digunakan kepada
seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
Ada dua aspek motivasi dalam diklat PBJ ini yang diteliti, yang pertama adalah motivasi peserta
mengikuti diklat PBJ dan yang kedua persepsi peserta diklat terhadap pemberian motivasi dari
wisyaiswara.
Pada lembar kuesioner motivasi peserta terdapat tiga
pilihan jawaban motivasi peserta mengikuti diklat PBJ, yaitu :
1. Melaksanakan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterima
2. Melaksanakan SPT dan ingin mengetahui proses PBJ tanpa harus lulus ujian sertifikasi PBJ
3. Melaksanakan SPT, ingin mengetahui proses PBJ dan lulus ujian sertifikasi.
Sedangkan pada lembar kuesioner persepsi peserta terhadap pemberian motivasi dari widyaiswara
terdapat empat pilihan persepsi, yaitu:
1. Tidak Memuaskan
2. Kurang Memuaskan
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3. Memuaskan
4. Sangat Memuaskan

Hasil dan Pembahasan
Dari data yang penulis dapatkan, diperoleh gambaran motivasi peserta sebagai berikut:
a. Motivasi peserta pada diklat PBJ tahun 2013
Dari 12 responden yang mengembalikan kuesioner diperoleh data bahwa 17% pegawai
mengikuti diklat PBJ karena adanya SPT, sedangkan 33% diantaranya mengikuti diklat disamping
ada SPT juga didorong oleh rasa ingin tahu pegawai, tapi tidak ada keinginan samap pada lulus ujian
sertifikasi PBJ. Sisanya, 50% peserta beralasan selain ada SPT, rasa ingin tahu juga adanya
dorongan untuk dapat lulus sertifikasi PBJ.
Digram 1. Motivasi Peserta Pada Diklat PBJ
Tahun 2013
Melaksanakan Surat Perintah
Tugas (SPT) yang diterima

17%
33%

50%

Melaksanakan SPT dan ingin
mengetahui proses PBJ tanpa
harus lulus ujian sertifikasi
PBJ
Melaksanakan SPT, ingin
mengetahui proses PBJ dan
lulus ujian sertifikasi

b. Motivasi peserta pada diklat PBJ tahun 2015
Responden pada tahun 2015 yang mengembalikan kuesioner sebanyak 24 orang,diperleh data
bahwa 12% pegawai mengikuti diklat PBJ karena adanya SPT, sedangkan 25% diantaranya
mengikuti diklat bukan hanya karena ada SPT saja tapi juga didorong oleh rasa ingin tahu
pegawai,namuni tidak ada targetan untuk lulus sertifikasi PBJ. Sisanya, 63% peserta selain ada
SPT, rasa ingin tahu juga adanya keinginan untuk dapat lulus ujian sertifikasi PBJ.

42

Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)
Edisi 06 No. 04, Oktober – Desember 2019, p.40-45
ISSN: 2355-4188

Diagram 2. Motivasi Peserta Pada Diklat PBJ
Tahun 2015
Melaksanakan Surat Perintah
Tugas (SPT) yang diterima

12%
25%
63%

Melaksanakan SPT dan ingin
mengetahui proses PBJ tanpa
harus lulus ujian sertifikasi
PBJ
Melaksanakan SPT, ingin
mengetahui proses PBJ dan
lulus ujian sertifikasi

c. Motivasi peserta pada diklat PBJ tahun 2016
Pada tahun 2016, responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 15 orang, dari
responden tersebut diperoleh data bahwa 12% pegawai mengikuti diklat PBJ karena adanya SPT,
sedangkan 25% diantaranya mengikuti diklat bukan hanya karena ada SPT saja tapi juga didorong
oleh rasa ingin tahu pegawai,namuni tidak ada targetan untuk lulus sertifikasi PBJ. Sisanya, 63%
peserta selain ada SPT, rasa ingin tahu juga adanya keinginan untuk dapat lulus ujian sertifikasi PBJ.
Diagram 3. Motivasi Peserta Pada Diklat PBJ
Tahun 2016
Melaksanakan Surat Perintah
Tugas (SPT) yang diterima

8%
12%

80%

Melaksanakan SPT dan ingin
mengetahui proses PBJ tanpa
harus lulus ujian sertifikasi
PBJ
Melaksanakan SPT, ingin
mengetahui proses PBJ dan
lulus ujian sertifikasi

Dari tampilan data di atas diperoleh informasi bahwa pada peserta diklat pada setiap
penyelenggaraan diklat PBJ tidak semuanya menginginkan untuk lulus. Hal ini perlu untuk ditindaklajuti
penelitiannya, apakah memang dugaan rasa tidak aman ketika bertugas pada bidang PBJ yang menjadi
alasannya atau bukan. Namun yang menarik lainnya adalah ada kecenderungan yang meningkat pada
motivasi peserta untuk lulus dalam ujian sertifikasi PBJ yaitu dari 50% pada tahun 2013 menjadi 63%
pada tahun 2015 dan 80% pada tahun 2016.
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Diagram 4. Motivasi Peserta Untuk Lulus Ujian Sertifikasi
Pada Diklat PBJ
Tahun 2013, 2015 dan 2016

80%
63%
50%

2013

2015

2016

Maslow (1943) menyatakan bahwa motivasi itu ada lima level yang dapat digambarkan dalam sebuah
piramida. Level pertama adalah motivasi untuk kebutuhan fisiologis, level kedua adalah rasa aman, level
ketiga adalah penghargaan sosial, level yang keempat adalah pencapaian dan lefel yang ke lima adalah
aktualisasi.
Jika merujuk pada teori maslow tersebut, peserta yang tidak menginginkan untuk lulus, berada pada
level 2 piramida yaitu perlunya rasa aman, ada anggapan bahwa dengan tidak lulus berarti terhindar dari
resiko bermasalah dengan hukum. Namun tren peserta ingin lulu juga terlihat naik, jika ini dikaitkan
dengan teori maslow maka dapat kita pahami dengan adanya revisi perpres PBJ pada tahun 2015 yang
menyebutkan adanya peluang pengembangan karir bagi pegawai yang memiliki sertifikasi PBJ menjadi
pegawai fungsional, maka dalam poramida Maslow melompat dari level 2 ke level 4 yaitu pencapaian,
dimana kelulusan dan pengembangan karir dianggap sebuah peluang kesuksesan.
Tabel 2. Persepsi Alumni Diklat Terhadap Pemberian Motivasi Dari Widyaiswara
Pada Diklat PBJ di BPSDMD Provinsi Banten
Tahun

2013

2015

2016

-

-

-

Kurang Memuaskan

34%

20%

-

Memuaskan

58%

40%

60%

Sangat Memuaskan

8%

40%

40%

Persepsi
Tidak Memuaskan
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Disisi lain ada fakta yang terungkap bahwa peranan widyaiswara dalam membarikan motivasi kepada
peserta semakin baik, hal ini ditunjukan dengan meningkatnya persepsi atau tingkat kepuasan peserta
terhadap pemberian motivasi dari widyaiswara dimana tidak ada alumni diklat yang memiliki persepsi
tidak memuaskan, bahkan pada tahun 2016 persepsinya ada di kisaran memuaskan dan sangat
memuaskan. Fakta ini juga perlu untuk ditindak lanjuti apakah pemberian motivasi dari widyaiswara ada
korelasinya dengan meningkatnya motivasi peserta untuk lulus pada diklat PBJ di BPSDMD Provinsi
Banten.

Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak semua peserta diklat PBJ pada
tahun 2013, 2015 dan 2016 memiliki motivasi untuk lulus ujian sertifikasi PBJ, namun demikian terdapat
kenaikan yang cukup signifikan terhadap motivasi peserta untuk lulus ujian, yaitu dari 50% tahun 2013
menjadi 63% tahun 2015 dan pada tahun 2016 menjadi 80%. Level motivasi peserta diklat PBJ pada
teori Maslow terkait dengan pemenuhan rasa aman dan pencapaian diri seseorang.
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