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Abstrak: Pelayanan Pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Papua Barat merupakan tugas utama. Sebagai organisasi yang mendapatkan 

amanat berdasarkan peraturan daerah maka sudah merupakan tanggung jawab untuk 

menjaga kualitas pelayanan. Kualitas Pelayanan Pelatihan dilakukan dengan  inovasi dan 

kreatifitas  dari  segenap staf pada BPSDMD Papua Barat . Pada intinya inovasi pelayanan 

dilakukan memp[erhatikan aspek keunggulan dari pelayanan sebelumnya dan ini 

menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia BPSDMD Papua Barat tidak henti-hentinya 

untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam melaksanakan pelayanan Pelatihan. Motivasi 

untuk ber inovasi dan kreatifitas segenap ASN Pada BPSDMD Papua Barat  sebagai kunci 

utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pelatihan. 
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Pendahuluan 

Lahirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 tahun 2004 merupakan langkah 

maju untuk mengooptimalkan lembaga pelatihan untuk melatih dan mendidik aparatur Sipil 

Negara yang tersebur diseluruh indonesia secara khus di Provins papua Barat.  Secara 

Khusus BPSDMD Papua Barat  di bentuk dengan Perda No.6 Tahun 2016 tentang  Struktur 

Organisasi Perangkat Daerah dengan Nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah, yang diberikan amanat untuk melakukan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara dan 

Masyarakat yang perlu mendapatkan peningkatan kapasitasnya baik dibidang 
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kepemimpinan maupun bidang tehnis lainnya. Dengan kewenangan yang dimiliki tentunya 

tidak dengan mudah untuk merealisasikan semua yang menjadi tugas dan  tanggung 

jawabnya. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan bahkan dikatakan bahwa 

pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri seperti seorang 

bayi yang selalu menginginkan pelayanan dari seorang ibu. Pelayanan Pelatihan yang 

laksanakan sejak perubahan nama dari Badan Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, menunjukkan adanya tantangan tersendiri 

yang harus dilaksanakan dan tentunya tantangan tersebut harus diselesaikan. Pelayanan 

pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain, dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin tidak dikaitkan suatu produk fisik 

(American Marketing Association, Modul TOT Pelayanan Publik LAN,2011) . Permasalahan 

yang sangat riil dalam memberikan pelayanan Pelatihan pada BPSDMD Papua Barat 

diantaranya adalah terkait ketersediaan Infrastruktur, sistem, regulasi, Sumber Daya 

Manusia, pembiayaan, Lingkungan Organisasi  dapat berdampak pada kualitas pelayanan. 

Menurut Kaplan dan Norton “Sustaining competitive advantage reguire the organization 

continually innovative to create new products, and process, Successful inovation drives 

customer acquisition and growth, margin enhanchement, and customer loyality. Inovasi 

merupakan cara organisasi memelihara keunggulan kompetitif, dan keberhasilan akan 

mendorong pada pertumbuhan pelanggan, keuntungan serta loyalitas pelanggan/konsumen 

(Umar Suharsaputra, 2016) . Inovasi dan Kreatifitas harus dilakukan terus menerus 

bertujuan agar pelayanan dapat dilaksanakan tetapi juga berkualitas . Dengan demikian 

kehadiran BPSDMD Papua Barat sebagai penyedia pelayanan pelatihan  akan berkembang 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah.   

Analisa 

Dalam tiga tahun terakhir Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Papua Barat telah menyelenggarakan berbagai Pelatihan dan Sosisialisai serta Workshop. 

Untuk pelatihan yang dilaksanakan, diprioritaskan kepada Apratur Sipil Negara (ASN) baik 

itu dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun di Kabupaten / Kota yang ada di 

Papua Barat . Jenis – jenis pelatihan yang dilaksanakan diantaranya Pelatihan Calon Pegawai 

Negeri Sipil, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III. 
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Pelatihan Tehnis juga masih dilaksanakan untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi 

ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. 

A. Inovasi dan Kreatifitas    

Inovasi dan Kreatifitas merupakan dua unsur yang berkaitan dan berpengaruh 

terhadap kesuksesan seseorang. Adapun kreativitas seseorang memang tidak bisa terjadi 

secara instan, namun perlu proses panjang yang harus di lalui supaya terus berkembang 

hingga mencapai titik tertentu, begitu juga inovasi perlu dilatih dan di upayakan dalam 

mengembangkan ide-ide yang sudah ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

‘inovasi’ memiliki arti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah 

dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Dengan demikian maka untuk 

meningkatkan pelayanan pelatihan diperlukan  inovasi dan kreatifitas yang  terus menerus 

dikembangkan  dalam organisasi. Sebagai organisasi pembelajar (Learning Organization) 

maka setiap aspek yang dilaksanakan dalam organisasi merupakan kegiatan kolektif yang 

kreatif. Kreatif sesorang bisa dikenali dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan seperti 

: 

1. Suka Berimajinasi 

Kadang kala, beberapa orang tidak menyadari bahwa orang melamun bukan benar-

benar melamun, melainkan berimajinasi. Banyak orang yang meremehkan kegiatan ini 

karena dinilai menghabiskan banyak waktu. Akan tetapi, berimajinasi dapat menjadi salah 

satu ciri orang kreatif. Orang yang suka berimajinasi cenderung lebih menekankan berpikir 

menggunakan otak kanan dibandingkan dengan otak kirinya. Orang-orang yang suka 

berimajinasi dikenal sebagai pemimpi yang realistis, yang mana ia akan dapat 

merealisasikan mimpinya. Namun, yang perlu digaris bawahi. Imajinasinya dalam bentuk 

positif . 

2. Menyukai Tantangan 

Bagi orang yang kreatif, tantangan bukanlah hal yang membuat mereka berhenti. Justru 

tantangan akan memacu semangat mereka. Orang-orang kreatif akan memandang sebuah 

tantangan sebagai suatu hal yang harus dihadapi dengan rasa optimis.  Maka, tidak heran 

bila banyak orang kreatif yang suka mengambil risiko. Banyak pula orang kreatif yang 

mengalami kegagalan demi kegagalan. Di saat demikian, orang kreatif akan menganggap 

kegagalan sebagai suatu pelajaran. 

3. Mudah Untuk Beradaptasi 

http://www.juliwi.com/
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Orang-orang kreatif dinilai sebagai individu yang mempunyai pemikiran cepat untuk 

menemukan ide atau gagasan dalam rangka mengatasi masalah. Kemampuan ini membuat 

mereka cepat beradaptasi di lingkungan baru. Selain itu, kemampuannya beradaptasi akan 

membantu banyak pihak untuk menyelesaikan masalah secara berkelompok. Oleh karena 

itu, dengan berada di dekat orang kreatif, anda mungkin saja akan banyak ditolong. 

4. Mudah Merasa Bosan 

Orang yang kreatif sangat sering berimajinasi dan memiliki sifat terbuka pada hal yang 

baru. Sifat ini membuat orang-orang kreatif menjadi cepat bosan pada suatu hal dan 

terdorong untuk mencoba hal atau tantangan baru di sekitarnya. 

5. Kadang Menjadi Seseorang yang Misterius 

Pribadi yang kreatif adalah pribadi yang sulit ditebak. Oleh karena itu, kadang orang lain 

akan mengecapnya sebagai pribadi misterius. Selain itu, sebenarnya orang yang kreatif akan 

mempunyai daya sensitivitas yang tinggi. Artinya, orang-orang yang peka dan peduli 

terhadap sekitar lingkungannya. dan, rasa empati.   

Inovasi dalam pelayanan merupakan bentuk gagasan yang di wujudkan untuk meperoleh  

nilai lebih dari sebelumnya. Oleh sebab itu  setiap staf pada BPSDMD Papua Barat dituntut 

menjadi orang yang inovatif  seperti : 

 Challenges status quo, yaitu tidak merasa cepat puas dengan keadaan saat ini serta 

mempertanyakan otoritas dan rutinitas. 

 Curious, yaitu senantiasa mengeksplorasi lingkungan dan mengidentifikasi adanya 

kemungkinan-kemungkinan baru. 

 Self-motivated, yaitu tanggap terhadap kebutuhan dari dalam diri dan menjadi 

pribadi yang proaktif memprakarsai proyek baru. 

 Visionary, yaitu memiliki pandangan yang jauh ke depan. 

 Entertains the fantastic, yaitu memiliki ide-ide yang bagi sebagian orang akan 

dianggap gila, serta mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. 

 Takes risks, yaitu melampaui batas kenyamanan, berani mencoba, dan berani pula 

menanggung kegagalan. 

 Peripatetic, yaitu mengubah lingkungan kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan, 

sering melakukan perjalanan guna memperoleh inspirasi ide-ide brilian. 

 Playful/humorous, yaitu memiliki ketertarikan pada hal-hal yang aneh, berani untuk 

tampil beda, dan juga berani bertindak. 

http://www.juliwi.com/
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 Self-accepting,yaitu dapat mempertahankan ide yang dimiliki serta tidak 

terpengaruh dengan cara pandang orang lain. 

 Flexible/adaptive, yaitu terbuka bagi setiap perubahan, mampu melakukan adaptasi 

atau penyesuaian, serta mampu menyajikan berbagai solusi dan gagasan. 

 Makes new connections, yaitu mampu menyambungkan atau melihat hubungan dari 

unsur-unsur yang terputus. 

 Reflective, yaitu dapat merenungkan berbagai pertimbangan sebelum mengambil 

suatu keputusan. 

 Recognize patterns, yaitu perseptif terhadap sesuatu serta dapat membedakannya. 

 Tolerate ambiguity, yaitu tetap mampu merasa nyaman meski dalam situasi kacau 

(chaos), serta tidak terburu-buru dalam membenarkan suatu ide atau gagasan yang 

muncul. 

 Committed to learning, yaitu berusaha untuk terus mencari pengetahuan secara 

kontinu dan juga menyeimbangkan setiap informasi yang terkumpul serta 

menyelaraskan tindakan. 

 Balances intuition and analysis, yaitu mampu memilih antara pemikiran divergen 

dengan konvergen serta memiliki intuisi untuk melakukan analisis. 

 Situationally collaborative, yaitu berusaha menyeimbangan pemikiran dari setiap 

individu, mampu membuka dan mencari dukungan. 

 Formally articulate, yaitu mengomunikasikan gagasan secara efektif serta mampu 

menerjemahkan sesuatu yang abstrak ke dalam bahasa yang penuh arti. 

 Resilient, yaitu merefleksi hal-hal yang dianggap mengecewakan atau tidak 

diinginkan. Orang dengan sifat ini akan mampu belajar dengan cepat dari umpan 

balik yang diberikan kepadanya. 

 Persevering, yaitu bekerja keras dan tekun serta memiliki komitmen terhadap hasil 

apa yang telah digariskan. 

Peningkatan kualitas pelayanan pelatihan pada BPSDMD Papua Barat hanya dapat 

dicapai dengan mengembangkan kemampuan idividu, dengan budaya kreatif yang di 

aktualisasikan dalam setiap pelayanan.  

B. Kualitas Pelayanan  
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 Pelayanan yang berkualitas memegang peranan penting untuk menciptakan 

keunggulan dari organisasi . Organisasi yang dapat menjaga dan meningkatkan kualitas 

pelayanan, dilihat dengan adanya dukungan dari anggota organisasi, sehingga setiap 

individu akan menunjukkan gagasan yang lebih baik untuk perkembangan oragnisasi 

tersebut. 

Pelayanan berkualitas akan di peroleh oleh pelanggan  ketika  BPSDMD Papua Barat 

memenuhi hal-hal yang seharusnya disediakan misalnya ketersediaan sarana dan prasarana, 

sistim dan prosedur kerja yang tertib, ketersediaan SDM dari aspek  kuantitas dan kulitas, 

adanya biaya dan lingkungan organisasi yang kondusif.  Jika kondisi yang ideal  ini dipenuhi,  

tentunya pelayanan yang di laksanakan mendapatkan apresiasi dari pelanggan tetapi juga 

masyarakat luas yang pada akhirnya penilaian dari publik akan membentuk image yang 

positif. A. Pasuraman mengukur kualitas pelayanan dengan tehnik Servqual dengan 5 (lima) 

dimensi  

1. Tangibles  adalah bukti konkret kemampuan suatu perusahaan untuk menampilkan yang 

terbaik bagi pelanggan. Baik dari sisi fisik tampilan bangunan, fasilitas, perlengkapan 

teknologi pendukung, hingga penampilan karyawan. 

2. Reliability, adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, 

sikap simpatik, dan lain sebagainya. 

3. Responsiveness, adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta 

diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti. 

4. Assurance,  adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun 

karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu 

menumbuhkan rasa percaya pelanggan. 

5. Empathy, adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada 

pelanggan, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan 

spesifik. 

Inovasi dan kreatifitas yang tercipta dalam organisasi adalah merupakan salah satu 

Investasi yang jarang ditemukan di lingkungan  Pemerintahan. Tidak terkecuali BPSDMD 

Papua Barat dalam meningkatkan pelayanannya, dituntut  adanya Inovasi dan kreatifitas 

pelayanan pelatihan sehingga dapat memenuhi  tuntutan pelanggan yang semakin 
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meningkat. Dengan demikian Inovasi dan Kreatifitas tidak dapat di abaikan dalam sebuah  

pelayanan sebab keduanya merupakan kunci utama  untuk menjawab persaingan  yang 

semakin ketat.  

Agar supaya  kualitas Pelayanan pelatihan BPSDMD Papua Barat semakin meningkat, 

maka sudah menjadi keharusan bagi ASN pada BPSDMD Papua Barat  untuk selalu 

melahirkan serta menghadirkan inovasi dan kreatifitas dalam pelayanan, sehingga 

kelangsungan Pelayanan Pelatihan setiap saat dapat berkualitas. 

Dengan demikian untuk menjaga kelangsungan Kualitas Pelayanan Pelatihan pada 

BPSDMD Papua Barat diperlukan adanya perubahan Pola Pikir dari anggota organisasi 

tersebut, sebab hanya dengan  inovasi dan kreatifitas  akan dapat menjawab perbaikan  

kualitas pelayanan Pelatihan dengan maksimal. 

 

Kesimpulan 

Inovasi dan Kreatifitas untuk sebuah organisasi adalah bagian tak dapat terpisahkan 

dengan aktifitas organisasi itu sendiri . Hubungan antara keduanya bagaikan dua sisi mata 

uang yang  harus di lakukan, khususnya kualitas pelayanan pelatihan . Dalam hal ini BPSDMD 

Papua Barat dalam menjaga kontinuitas Kualitas pelayanan Pelatihan dilakukan terobosan 

Inovasi dan kreatifitas yang semakin banyak  dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di 

BPSDMD. Untuk merealisasikan Inovasi dan kreatifitas maka, dukungan pimpinan sangat 

dibutuhkan. 

Dengan demikian Kualitas  Pelayanan Pelatihan dapat dicapai dengan  sebuah Inovasi dan 

kreatifitas yang dilakukan oleh segenap anggota organisasi, sehingga kualitas pelayanan 

yang diharapkan benar-benar terwujud dan memberikan peningkatan kinerja organisasi 

tersebut. 
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