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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang  

Sumber daya manusia (SDM) menjadi sorotan maupun tumpuan bagi 

organisasi baik lembaga pemerintah dan non pemerintahan, untuk lebih eksis dan 

menghasilkan produk yang berkualitas serta mampu bersaing dengan negara lain 

pada masa globalisasi teknologi saat ini. Keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sangat 

tergantung dari kualitas sumber daya manusianya. Dengan demikian, betapa 

pentingnya peran strategis pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dalam organisasi yang terus berkembang sejalan dengan tuntutan 

perkembangan jaman. Oleh karena itu, dalam organisasi dibutuhkan kompetensi 

sumber daya manusia yang memadai untuk mecapai tujuan organisasi.  

Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan agar 

dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan 

standar operasional kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut 

kewenangan setiap orang untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan yang 

sesuai dengan perannya dalam suatu instansi yang relevan. Kompetensi yang 

dimiliki harus mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan mampu 

mendukung setiap perubahan yang dilakukan manajemen.  Hal itu berarti bahwa 

sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi harus dikembangkan 

secara sempurna yaitu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan 

mereka untuk lebih memahami tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 

pekerjaan secara mendalam dan memahami perkembangan organisasi serta 

sasaran yang akan dicapai organisasi. Oleh karena itu, instansi memerlukan 

sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan visi 

dan misi organisasi. 

(Mangkunegara, 2005:53). Rehabilitasi merupakan kegiatan proses untuk 

membantu para penderita penyakit serius atau cacat yang memerlukan 

penanganan, sebagai wadah pengobatan medis untuk penyembuhan fisik, 
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psikologis, dan sosial. Dalam organisasi rahabilitasi peran rehabilitator sangat 

penting guna melakukan tugas, kompetensi harus dimiliki rehabilitator sebagai 

sumber daya manusia dan sekaligus sebagai pelayan bagi penyandang disabilitas 

dalam mengantarkan kemandirian.  

Rehabilitator merupakan sumber daya manusia yang harus mampu 

bertindak sebagai pelaksana dan pengendali dalam pencapaian tujuan rehabilitasi. 

Rehabilitasi merupakan suatu upaya dalam rangka mengembalikan kemampuan 

kerja untuk kemandirian yang optimal kepada penyandang disabilitas. Pada 

umumnya setiap tujuan rehabilitasi akan tercapai bila para rehabilitator dapat 

menjalankan tugasnya secara baik. Efektif dan efisien dapat dicapai apabila 

seorang rehabilitator mengetahui secara pasti tentang perannya di lingkungan 

kerjanya yang antara lain meliputi tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggung 

jawab. Hal tersebut dapat terwujud jika seorang rehabilitator mampu 

mengaktualisasikan semua sumber daya yang dimilikinya dalam proses 

pekerjaannya melaksanakan tugas-tugas secara kompetensi.  

Kompetensi pegawai atau pekerja diperoleh dengan kemampuan untuk 

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta di dukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 

pekerjaan tersebut. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang 

dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. 

Karakteristik dasar kompetensi berarti kemampuan adalah sesuatu yang kronis 

dan dalam bagian dari kepribadian seseorang dan dapat diramalkan perilaku di 

dalam suatu tugas pekerjaan. Osei (2015) menemukan bahwa kompetensi dapat 

meningkatkan hasil kerja seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. 

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diembannya. Kompetensi menunjukkan 

keterampilan dan pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu 

bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting atau sebagai unggulan bidang 

tersebut. Rehabilitator pemegang peranan penting dalam proses rehabilitasi 

sehingga kompetensi rehabilitator merupakan syarat utama pusat rehabilitasi 

mewujudkan penyandang disabilitas yang mandiri dan produktif. Rehabilitator 

yang memiliki kompetensi akan turut mempengaruhi prestasi dan majunya 
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organisasi sehingga tujuan organisasi tersebut akan dapat tercapai secara 

maksimal.  

Salah satu instansi yang membutuhkan rehabilitator yang memiliki 

kompetensi tinggi yaitu Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan merupakan 

salah satu unsur pelaksana untuk melaksanakan rehabilitasi bagi Penyandang 

Disabilitas personel Kemhan dan TNI. Rehabilitator Pusat Rehabilitasi 

Kementerian Pertahanan harus memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan 

organisasi yang menghantarkan penyandang Disabilitas mandiri dan produktif 

maka harus selalu mengembangkan kompetensi dirinya . 

Rehabilitasi merupakan segala upaya yang diselenggarakan secara terarah 

dan teratur untuk mengembalikan kemampuan kerja yang optimal kepada seluruh 

Penyandang Disabilitas personel Kemhan dan TNI.  Sebagai suatu organisasi 

Pusat Rehabilitasi ditentukan oleh banyak faktor, yang salah satunya Sumber 

Daya Manusia sebagai faktor yang memegang peranan penting dan merupakan 

komponen utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dalam 

setiap aktifitas organisasi, sebagai  suatu organisasi yang unik dan kompleks 

karena merupakan institusi yang padat karya, padat modal, dan padat masalah  

mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri serta fungsi-fungsi yang khusus dalam proses 

untuk menghasilkan jasa pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas personel 

Kemhan dan TNI di seluruh wilayah Indonesia.   

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan pada awalnya dibangun untuk 

menunjang serta merawat para penyandang disabilitas prajurit TNI yang cacat 

akibat tempur, kecalakaan tugas, kecelakaan latihan dan sakit. Sehingga 

diharapkan para penyandang disabilitas setelah mendapatkan rehabilitasi terpadu 

yaitu pelayanan rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medik 

dapat hidup mandiri dan produktif kembali ke masyarakat. Rehabilitasi vokasional 

merupakan suatu upaya memberikan berbagai pendidikan dan latihan 

keterampilan yang menuju ke arah pengembalian kemampuan untuk bekerja 

dengan sesuai bakat, minat, keterampilan dasar, kecacatan dan pasaran kerja. 

Rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan 

memulihkan kepercayaan diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial, kemauan dan 

kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosialnya, untuk hidup bermasyarakat 
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secara normal dan sewajarnya, lepas dari hidup ketergantungan, mandiri dan 

produktif. Rehabilitasi medik merupakan suatu upaya memberikan pertolongan 

kedokteran, memberikan bantuan alat anggota tubuh tiruan (prothese), alat 

penguat anggota tubuh (brace, splint) yang kesemuanya sebagai upaya untuk 

meninggikan kemampuan fisik semaksimal mungkin. Jadi penyandang disabilitas 

merupakan sumber daya manusia yang memerlukan perhatian khusus agar dapat 

membangkitkan motivasi hidupnya dalam memperoleh kepercayaan diri sehingga 

akan tercapai kemandirian melalui tenaga rehabilitator yang handal. 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah 

disahkan. kemudian bagaimana memastikan UU dapat diterapkan dengan baik. 

Salah satunya, perlu meninggalkan istilah “cacat” yang selama ini biasa 

digunakan dan menggantinya dengan “disabilitas”. Jika istilah “cacat” langsung 

menganggap orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap sebagai orang yang 

tidak normal atau memiliki kekurangan, istilah “disabilitas” menganggap 

penyandang disabilitas hanya sebagai orang yang berbeda, layaknya semua 

lapisan masyarakat yang masing-masing memiliki kemandirian, keunikan, dan 

kemampuan yang berbeda-beda. Secara umum pengembangan kompetensi sumber 

daya manusia pada pusat rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab Kemhan) 

masih belum optimal. Berdasarkan data yang dihasilkan disabilitas yang telah 

mengikuti kegitan pada Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan. Hal itu dilihat 

dari penyandang disabilitas yang direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Kementerian 

Pertahanan (Pusrehab Kemhan) kurang memiliki sikap mandiri dan percaya diri. 

Kemandirian kemampuan untuk melakukan dan mempertanggung jawabkan 

tindakan yang dilakukannya serta untuk menjalin hubungan yang suportif dengan 

orang lain (Budiman, 2011:54).  Menurut Taylor (2011) rasa percaya diri (self 

confidence) adalah keyakinan seseorang akan kemampuan yang dimiliki untuk 

menampilkan perilaku tertentu atau untuk mencapai target tertentu. Dengan kata 

lain, kepercayaan diri adalah bagaimana kita merasakan tentang diri kita sendiri, 

dan perilaku kita akan merefleksikan tanpa kita sadari. Kepercayaan diri bukan 

merupakan bakat (bawaan), melainkan kualitas mental, artinya kepercayaan diri 

merupakan pencapaian yang dihasilkan dari proses pendidikan atau 

pemberdayaan. 
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Adanya sikap kurang mandiri dan percaya diri dikarenakan adanya ikatan 

dinas sehingga kesulitan untuk usaha mandiri. Selain itu, adanya sikap tidak 

mandiri dan tidak percaya diri tersebut dikarenakan banyak yang belum memiliki 

kompetensi sehingga belum memenuhi standar. Berdasarkan 15 jurusan 

keterampilan hanya 30% instruktur rehabilitator yang memiliki kompetensi sesuai 

dengan jurusannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan pegawai yang masih kurang sehingga tugas yang dibebankan 

kepadanya belum dapat diselesaikan dengan baik. 

Rehabilitator sebagai pemegang peranan penting dalam mewujudkan 

penyandang disabilitas yang mempunyai kemandirian secara umum harus 

mengembangkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan profesi yang dijalaninya 

sehingga tujuan rehabilitasi tersebut dapat tercapai secara optimal, namun 

berdasarkan observasi awal dan pengalaman penulis, penyandang disabilitas yang 

telah mendapatkan rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan 

belum tercapai tujuan pokok yaitu mandiri dan produktif, hal ini terjadi karena 

rehabilitator sebagai peran utama rehabilitasi belum memenuhi standar dan aspek 

kompetensi yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat, 

hal ini terjadi karena perekrutan pegawai sebagai rehabilitator saat ini belum 

secara kompetensi mensyaratkan hal tersebut. Rehabilitator yang sudah ada 

dengan kemampuan yang dimiliki masih terbatas akan melaksanakan tugas hanya 

terbatas pada kemampuannya saja. Sebagai tenaga rehabilitator mereka sebagian 

besar hanya melaksanakan tugas rutinitas sesuai dengan jabatan yang 

didudukinya, pengembangan kompetensi rehabilitator perlu di perhatikan untuk 

mengembangkan kompetensi diri, sehingga rehabilitator dapat mengembangan 

ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas rahabilitator.  

Berdasarkan observasi situasi sosial yang dilakukan peneliti melalui 

informasi rehabilitator dan pegawai Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan, 

terlihat masih rendahnya motivasi rehabilitator serta minim kesempatan 

rehabilitator dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan. Karena tugas pokok 

rahabilitator sangat membutuhkan kompetensi yang baik untuk membina para 

penyandang disabilitas agar mandiri dan produktif sehinga mereka mampu 

menjalani kehidupan dengan baik seperti halnya manusia sempurna, hal ini 
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merupakan tantangan bagi para rehabilitator karena dengan segala problematika 

penyandang disabilitas datang untuk mengikuti rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi 

Kementerian Pertahanan. Fenomena tersebut sering terlihat pada rehabilitator 

yang bermalas malasan kerja, rehabilitator yang datang ke kantor sering terlambat, 

rehabilitator datang ke kantor hanya sekedar absen untuk memenuhi kewajiban 

absensi saja namun tidak bekerja secara maksimal, rehabilitator yang sudah 

bekerja cukup lama di pusat rehabilitasi namun tidak mempunyai pengetahuan 

apapun tentang rehabilitasi bahkan cenderung acuh tah acuh terhadap penyandang 

disabilitas. 

Adanya kompetensi yang belum optimal pada rehabilitator akhirnya akan 

berdampak hasil kerja rahabilitator dalam meningkatkan kemandirian dan percaya 

diri bagi penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI. Oleh karena itu, Pusat 

Rehabilitasi Kementerian Pertahanan dengan berbagai karakter dan kondisi 

pegawai, untuk menyatukan visi, misi dan tujuan perusahaan harus mampu 

memahami karakter sumber daya manusia terutama yang berhubungan dengan 

kompetensi rehabilitator. Apabila kompetensi dapat diwujudkan maka hal tersebut 

akan membantu Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan lebih mampu 

meningkatkan kemandirian dan percaya diri penyandang disabilitas personel 

Kemhan dan TNI. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini diangkat 

dengan Pengembangan Standar Kompetensi Rehabilitator Dalam Upaya 

Membantu Penyandang Disabilitas Personel Kemhan Dan Tni Agar 

Memiliki Kemandirian Dan Percaya Diri. 

 

I.2  Pembatasan Masalah 

Fokus masalah yang diangkat sesuai dengan latar belakang dan yang hanya 

berkaitan dengan  : 

 

I.2.1  Kompetensi rehabilitator di Pusat Rehabilitasi Kementerian  

         Pertahanan dan TNI kaitannya dengan pengembangan kompetensi 

I.2.2  Kebijakan pimpinan dalam penempatan jabatan rehabilitator yang   

          tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, sehingga   

          pekerjaan tidak dapat selesai dengan optimal 
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I.2.3  Kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk memperoleh   

          dukungan sosial dalam membentuk kemandirian 

Penelitian ini dibatasi hanya pada lingkup Pusat Rehabilitasi Kementerian 

Pertahanan (Pusrehab Kemhan). Penulis mencoba menganalisis tentang 

Pengembangan Kompetensi rehabilitator dalam upaya membantu penyandang 

disabiltas personel Kemhan dan TNI agar mempunyai kemandirian dan percaya 

diri. Penelitian ini difokuskan kepada pejabat struktural, fungsional umum di 

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan dan penyandang disabilitas yang telah 

mengikuti rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab 

Kemhan).  

 

I.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini antara 

lain: 

 

I.3.1 Bagaimana strategi pusat rehabilitasi dalam pengembangan 

kompetensi   rehabilitator (knowledge, skill, attitude), upaya 

membantu penyandang disabiltas personel Kemhan dan TNI agar 

mempunyai kemandirian dan percaya diri dapat terwujud 

I.3.2 Apakah faktor internal dan eksternal berupa kekuatan dan 

kelemahan mempengaruhi pelaksanaan pengembangan kompetensi 

rehabilitator dalam upaya membantu penyandang disabilitas personel 

Kemhan dan TNI agar mempunyai kemandirian dan percaya diri 

I.3.3 Bagaimana kebijakan Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan 

dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi rehabilitator dalam 

upaya membantu penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI 

agar mempunyai kemandirian dan percaya diri 
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I.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.4.1  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberi masukan mengenai 

pengembangan standar kompetensi rehabilitator dalam upaya membantu 

penyandang disabilitas personel kemhan dan TNI agar memiliki kemandirian dan 

percaya diri. 

 

I.4.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan khasanah ilmu 

pengetahuan, artinya dapat memperkuat teori dan praktik tentang 

pengembangan standar kompetensi rehabilitator dalam upaya 

membantu penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI agar 

memiliki kemandirian dan percaya diri. 

2) Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi 

pimpinan dalam pembinaan organisasi dan langkah-langkah strategis 

pengembangan kompetensi rehabilitator dalam upaya membantu 

Penyandang Disabiltas Personel Kemhan dan TNI agar mempunyai 

kemandirian dan percaya diri. 

3) Sebagai bahan informasi ataupun referensi untuk penelitian 

selanjutnya, serta dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, 

khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi rehabilitator 

dalam upaya membantu Penyandang Disabiltas Personel Kemhan dan 

TNI agar mempunyai kemandirian dan percaya diri. 

4) Bagi universitas pembagunan nasional “Veteran” Jakarta, diharapkan 

tesis ini dapat menambah dan melengkapi hasil-hasil penelitian 

tentang Manajemen Sumber Daya Manusia yang dapat digunakan 

sebagai referensi untuk berbagai kepentingan dalam bidang 

manajemen.  

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



9 
 

 
 

b. Bagi Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan 

1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

mengevaluasi dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan 

pengembangan kompetensi rehabilitator dalam upaya membantu 

penyandang disabiltas personel Kemhan dan TNI agar mempunyai 

kemandirian dan percaya diri. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk rehabilitator 

Kementerian Pertahanan sebagai motivasi dalam melakukan kegiatan 

pembekalan penyandang disabilitas, Selain itu penelitian ini juga 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pegawai Kementerian Pertahanan 

yang saat ini bertugas untuk merencanakan pengembagan kompetensi 

dalam upaya peningkatan kompetensi rehabilitator, serta pengetahuan 

seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan ke depan. 
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