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ABSTRAK 

Kuliah Praktek Kerja ini dilaksanakan di Kantor Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Sumber Daya Air di Jalan Ir. H. Juanda No.193 Bandung. Metode 

pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja yang digunakan ialah metode Block Release, 

dimana penyelenggaraan Kuliah Praktek Kerja dilakukan pada suatu periode 

tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan 

laporan ini ialah metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi 

kepustakaan .Tujuan dari Kuliah Praktek Kerja ini ialah untuk mengetahui 

bagaimana pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pusat Litbang 

Sumber Daya Air, bagian yang terlibat  dalam Proses Pengembangan karir ASN 

serta fokus-fokus apa saja yang menjadi tolak ukur dalam pengembangan karir 

ASN di Pusat Litbang Sumber Daya Air dan apa saja hambatan yang terjadi dalam 

proses Pengembangan Karir ASN di Pusat Litbang Sumber Daya Air. 

Kata Kunci : Jabatan Fungsional, Pengembangan Karir ASN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pemilihan Bidang 

Setiap organisasi baik organisasi perusahaan, organisasi sosial, maupun 

organisasi pemerintah mempunyai tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan 

pekerjaan tertentu, dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang ada di 

dalam organisasi tersebut, dan yang paling berperan dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi adalah sumber daya manusia.  Menurut Nawawi dalam Gaol 

(2014:44), sumber daya manusia adalah yang bekerja dan berfungsi sebagai aset 

organisasi/perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif), dan sumber 

daya manusia merupakan potensi yang menjadi penggerak suatu organisasi. 

Sehingga berhasil tidaknya suatu instansi maupun organisasi sangat tergantung 

pada kemampuan sdm dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi maupun instansi mencapai tujuan tidak 

hanya ditentukan oleh bentuk susunan atau struktur instansi yang lengkap, 

melainkan juga dipengaruhi oleh faktor penempatan individu dalam posisi yang 

tepat sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya (Belinda Renee 

Barnet dan Lisa Bradley,2017). Setiap sumber daya manusia yang bekerja pada 

instansi memiliki sejumlah harapan sebagai balas jasa atas pengorbanan atau 

prestasi kerja yang diberikannya. Salah satu harapannya adalah dengan 

mengembangkan karir mereka sendiri dengan didukung oleh pihak instansi 
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sebagai motor penggeraknya.(Audra Bianca, Putri Katili dan Shanti 

Anggraeni,2013).  

Segenap karyawan potensial dan kualitas terbaik, harus diberikan 

kesempatan untuk melakukan pengembangan karirnya (Maria dan 

Anatasya,2015). Hasil dari pengembangan karir tersebut diharapkan dapat 

memberikan dampak yang baik ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan 

mereka yang  sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis, dengan tidak saja mampu 

mempertahankan eksistensi perubahan, tetapi juga mampu mengembangkan dan 

memajukan perubahan (Ignes,2010) 

Pengembangan karir didefinisikan terdiri dari program dan kegiatan yang 

secara positif mempengaruhi pengembangan individu dan meningkatkan 

produktivitas yang dapat menghasilkan profit bagi organisasi ( Smith,1983 ). 

Setiap organisasi harus menerima kenyataan, bahwa ekstensinya di masa depan 

tergantung pada SDM yang kompetitif. Sebuah organisasi akan mengalami 

kemunduran dan akhirnya dapat tersisih karena ketidakmampuan menghadapi 

pesain. Kondisi seperti itu mengharuskan organisasi untuk melakukan 

pengembangan karir kepada pekerja yang harus dilaksanakan secara berencana 

dan berkelanjutan. 

Salah satu upaya dalam mendorong kemajuan pengembangan karir bagi 

karyawan adalah dengan menggunakan teknologi. Hal ini merupakan upaya dalam 

mendorong kemajuan para karyawannya dengan memberikan kesempatan bagi 

mereka untuk mengembangkan karir mereka sendiri. Peranan teknologi itu sendiri 

sangat dibutuhkan dalam pengembangan karir sebagai pijakan yang dibutuhkan 
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untuk kelangsungan organisasi dalam mencapai hasil yang diharapkan untuk 

pencapaian hasrat, dalam memberikan pemenuhan kebutuhan karyawan untuk 

lebih baik lagi dan memilki pandangan yang luas dalam ruang lingkup pekerjaan. 

Pengembangan karir bagi sumber daya manusia pada instansi 

pemerintahan diusahakan dan diarahkan untuk dapat serasi sesuai dengan bakat 

dan keahlian yang dimiliki oleh setiap ASN (Dalil, 2002 : 277). Hal ini bertujuan 

agar menghasilkan suatu pekerjaan yang efektif dan efisien. Setiap organisasi 

pemerintahan harus menerima kenyataan, bahwa ektensinya di masa depan 

tergantung pada SDM yang kompetitif (Ekaningrum,2002). Kondisi seperti itu 

mengharuskan organisasi pemerintahan untuk melakukan pengembangan karir 

pada ASN, yang harus dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan sehingga 

mencapai sasaran dan tujuan bagi ASN dan juga bagi instansi pemerintahan 

terkait  (Imelda,2007). 

Begitupun halnya dengan pengembangan karir di Pusat Litbang Sumber 

Daya Air (PUSAIR). Pusat Litbang Sumber Daya Air sendiri merupakan salah 

satu dari empat institusi penelitian dan pengembangan di bawah Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR). Pengembangan karir yang dilakukan oleh Pusat Litbang Sumber Daya 

Air menggunakan strategi pengelolaan SDM di perusahaan pada umumnya yang 

mampu meningkatkan semangat dan gairah kerja seseorang dalam 

mengembangkan karir mereka. Sistem pengembangan karir yang tepat mampu 

memberikan arah bagi ASN untuk mengembangkan karirnya serta mampu 

mempercepat pencapaian dari tujuan organisasi. 



4 
 

 

Sebagai salah satu institusi penelitian di bawah kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Litbang Sumber Daya Air telah 

menyadarinya dengan baik sehingga dibuatlah sistem pengembangan  karir bagi 

pegawai yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi No.KD.21 /PS 

180/SDM/12/98 tanggal 11 September 1998 tentang pengembangan karir ASN. 

Namun dalam perkembangannya penerapan sistem pengembangan karir tersebut 

justru terjadi percepatan yang ditunjukkan dengan munculnya banyak ASN yang 

berprestasi hasil dari pengembangan karir tersebut. Namun disayangkan ASN 

yang berprestasi tersebut hanya diberikan pengembangan karir di level bawah 

hingga level menengah.  Akibat hasil dari pengembangan karir ini terjadi 

penumpukan (penggelembungan) pada level tengah (middle management). 

Penumpukkan level tengah ini mengakibatkan struktur organisasi tidak 

sesuai dengan hirarki pyramid, sehingga dikhawatirkan dalam beberapa tahun ke 

depan visi, misi , dan tujuan organisasi tidak dapat dicapai sebagi mana 

semestinya. Hal ini juga dapat dikhawatiran dapat memberikan dampak yang 

secara tidak langsung berkaitan dengan kefektifan dan efisiensi ASN dalam 

bekerja.  

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khafi Puddin (2009) 

yang berkaitan dengan pengembangan karir hasil penelitiannya mengungkapkan 

ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa pengembangan karir di suatu 

instansi di pemerintahan hanya diarahkan dari level bawah hingga level menengah 

saja. Salah satu alasannya adalah karena pengembangan karir untuk level atas 

sudah ditentukan langsung oleh pihak kementerian yang menunjuk langsung 

direksi untuk dibagian atas agar direksi tersebut melakukan pengembangan 
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karirnya sendiri. Namun sangat disayangkan tidak melibatkan bagian bawah 

hingga bagian tengah. 

Hal ini sesuai dengan keputusan pengembangan karir bagi ASN yang 

dicantumkan dalam UU.NO.5 Tahun 2014 (pasal 69) yang menegaskan bahwa 

pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, 

penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah yang dimulai dari level 

bawah, menengah, hingga level atas. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa 

pengembangan karir ASN di suatu instansi harus dimulai dari level bawah, 

menengah, hingga level atas. Sehingga tidak ada alasan bahwa level 

pengembangan karir harus berhenti hingga level menengah saja. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menitikberatkan 

laporan ini dengan judul “TINJAUAN PENGEMBANGAN KARIR 

APARATUR SIPIL NEGARA DI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka permasalahan yang penulis bahas pada laporan Kuliah Praktek Kerja yang 

dilaksanakan di Pusat Litbang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan karir ASN di Pusat Litbang Sumber 

Daya Air? 

2. Faktor apa saja yang diperhitungkan dalam pengembangan karir karyawan 

di Pusat Litbang Sumber Daya Air? 
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1.3. Tujuan Kuliah Praktek Kerja 

Kegiatan Kuliah Praktek Kerja ini secara umum membuka wawasan baru 

bagi mahasiswa untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistematika 

pekerjaan yang terjadi pada instansi pemerintahan, sedangkan secara khusus 

mempunyai tujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembangan karir ASN di 

Pusat Litbang Sumber Daya Air 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang diperhitungkan dalam mendukung 

pengembangan karir ASN di Pusat Litbang Sumber Daya Air. 

1.4. Kegunaan Kuliah Praktek Kerja 

Secara umum adanya kuliah praktek kerja ini, memberikan gambaran dan 

wawasan luas kepada mahasiswa dan mahasiswi dalam kerja lapangan yang 

sesungguhnya, baik di perusahaan maupun di instansi pemerintahan. Adapun 

kegunaan dari praktek kerja yaitu : 

1.4.1. Bagi Penulis 

1. Untuk memperoleh ilmu baru dan pemahaman yang belum diperoleh 

dalam perkuliahan dengan membandingkan antara teori dan praktek 

dilapangan. 

2. Menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan kerja setelah 

menyelesaikan studi. 

3. Sebagai dasar untuk mengembangkan dan memperluas teori-teori yang 

telah dipelajari. 
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1.4.2. Bagi Instansi 

1. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan bahan masukan 

yang bermanfaat.  

2. Dapat membangun kerjasama antara universitas dan instansi terkait 

sehingga instansi tersebut dapat lebih dikenal dikalangan akademis. 

3. Dapat membantu melaksanakan aktivitas rutin para pegawai. 

1.4.3. Bagi Pihak Lainnya 

Sebagai tambahan informasi dan referensi bacaan, khususnya bagi 

mahasiswa/i yang akan menyusun laporan kuliah praktek kerja, dan diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang 

keuangan, terutama mengenai pencairan dana. 

1.5. Metode Kuliah Praktek Kerja 

      Kuliah Praktek Kerja ini dilakukan dengan menggunakan metode Block 

Realese yaitu penyelenggaraan kuliah praktek kerja yang dilakukan dalam satu 

periode tertentu. Artinya pelaksanan kuliah praktek kerja dilakukan dalam waktu 

satu bulan dan dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jumat 

sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air.  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan meninjau secara 

langsung kegiatan di bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

b. Metode Wawancara 
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Teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai atau bertanya langsung 

kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung atau relevan dengan objek 

yang akan diteliti. 

c. Metode Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa: 

catatan, buku, dan dokumen lainnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan penulis. 

d. Metode Studi Kepustakaan 

Teknik pengumpulan data dengan mencari dan mempelajari buku-buku 

referensi yang dapat mendukung penulisan laporan kuliah praktek kerja. 

1.6. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja 

 Lokasi kuliah praktek kerja yang penulis lakukan adalah bertempat di 

Pusat Litbang Sumber  Daya Air di bagian Sumber Daya Manusia. Waktu 

pelaksanaan kuliah praktek kerja yang dilakukan pada tanggal 10 Juni-10 Juli 

2019. Dengan waktu kerja pukul 08.00-16.00 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/ORGANISASI 

 

2.1. Sejarah Singkat Pusat Litbang Sumber Daya Air 

Pusat litbang Sumber Daya Air adalah salah satu empat institusi penelitian 

dan pengembangan dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejarah singkatnya dimulai pada tahun 

1936 Departement voor Verkeer en Waterstaat (V en W) mendirikan 

Hidrodynamisch Laboratorium kemudian pada tahun 1947 berganti nama menjadi 

Instituut voor Weg en Waterbouwkundige Onderzoekingen. Beberapa waktu 

setelah Indonesia tepatnya pada tahun 1945 terjadi perubahan yang signfikan 

bagin instansi ini. Pada tahun 1950 terjadi pemurnian kembali nama-nama yang 

berafiliasi menggunakan Bahasa Belanda diubah menjadi nama dengan budaya 

Indonesia, maka digantilah nama instansi tersebut menjadi Institut Teknik Air dan 

Tanah. Pada zaman orde baru Instansi ini juga mengalami perubahan nama 

sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1966 menjadi Lembaga Penyelidikan Masalah 

Air (LPMA), kemudian pada tahun 1974 menjadi Direktorat Penyelidikan 

Masalah Air (DPMA), dan yang terakhir pada tahun 1984 menjadi Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Pengairan yang berada di bawah Badan Penelitian 

dan Pengembangan Departemen Pekejaan Umum. Kemudian berubah nama 

kembali pada zaman reformasi dari tahun 1999,2001,2004 dan 2010, hingga 

terakhir berganti nama pada tahun 2014 menjadi Pusat Penelitian dan 
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Pengembangan Sumber Daya Air di bawa Badan Litbang Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat hingga sekarang. 

Pelaksanaan pembangunan Pekerjaan umum pada kurun waktu 2010-2014 

secara umum menunjukkan pencapaian yang signifikan, baik terhadap target-

target yang ditetapkan di dalam RPJMN II 2010-2014. Selama periode 2010-2014 

sasaran strategis Pusat Litbang Sumber Daya Air adalah “ Meningkatnya Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Norma Standar Pedoman 

Manual/Kriteria (NPSM/K) Bidang Sumber Daya Air Siap Pakai “. Adapun 

pengelompokkan kegiatan yang ada di Puslitbang Sumber Daya Air, terbagi 

kedalam 3 kelompok kegiatan, yaitu : Kelompok Kegiatan Litbang, Kelompok 

Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Litbang, dan Kelompok Kegiatan Dasar. 

Jenis kegiatan yang masuk kedalam Kegiatan Litbang adalah kegiatan yang 

menghasilkan output litbang (Naskah Ilmiah, Teknologi, Model Fisik, Model 

Sistem, R-0, Prototipe, dan Naskah Kebijakan). Sedangkan yang termasuk 

Kegiatan Dukungan Litbang adalah kegiatan yang menghasilkan output dokumen 

dukungan litbang dan prosiding, dan kelompok Kegiatan Dasar berupa kegiatan 

layanan perkantoran dan PNBP yang menghasilkan output dokumen kegiatan 

dasar. 

Adapun tugas dan fungsi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber 

Daya Air diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan 

pengembangan di bidang sumber daya air. 
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2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium 

dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi dan advis teknis di bidang 

sumber daya air. 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di 

bidang sumber daya air. 

4. Pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian 

dan pengembangan di bidang sumber daya air. 

5. Pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan. 

6. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum. 

7. Penyiapan penyusunan Standar dan Pedoman dan 

8. Pelaksanaan disemenasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di 

bidang sumber daya air. 

Pusat Litbang Sumber Daya Air memiliki unit/balai dalam pembagian 

penugasan pekerjaan. Balai/Unit tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bidang Keuangan dan Umum 

2. Bidang Program dan Evaluasi 

3. Bidang Standarisasi dan Kerjasama 

4. Bidan Sumber Daya Kelitbangan 

5. Balai Bangunan Hidraulik & Geoteknik Keairan 

6. Balai Lingkungan Keairan 

7. Balai Hidrologi dan Tata Air 

8. Balai Sungai 

9. Balai Sabo 
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10. Balai Rawa 

11. Balai Irigasi 

12. Balai Pantai 

2.1.1. Visi dan Misi Pusat Litbang Sumber Daya Air 

Berikut paparan dari visi dan misi dari Pusat Litbang Sumber Daya Air.  

VISI 

Visi dari Pusat Litbang Sumber Daya Air tahun 2014-2019 adalah “ 

Termanfaatkannya Teknologi Terapan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang 

Sumber Daya Air untuk mendukung dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber 

Daya Air Untuk mendukung Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, 

Mandiri, Dan Berpkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “ 

MISI 

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka rumusan 

Misi Pusat Litbang Sumber Daya Air  tahun 2014-2019, yaitu :  

1. Meneliti dan mengembangkan teknologi terapan bidang sumber daya air 

guna mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk 

sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, 

dan kedaulatan energi. 

2. Menyusun Standar Pedoman dan Manual (SPM), dan Naskah kebijakan 

bidang sumber daya air untuk menjamin mutu infrastruktur dan 

pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan dan berkelanjutan. 
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3. Memberikan Layanan Teknis berupa advis teknis, uji laboratorium, 

sertifikasi, serta penyediaan data dan informasi bidang sumber daya air 

untuk mendukung terselenggaranya infrastruktur bidang sumber daya air 

yang berkualitas. 

4. Melaksanakan peningkatan tata kelola sumber daya organisasi Pusat 

Litbang Sumber Daya Air yang meliputi Keuangan dan Barang Milik 

Negara (BMN). Sumber daya Manusia (SDM) dan Sarana Kelitbangan, 

Program, Monitoring dan Evaluasi, serta Administrasi Standarisasi, 

Diseminasi dan Kerjasama.  

2.1.2. Logo dan Lambang Pusat Litbang Sumber Daya Air 

Sebuah Perusahaan ataupun instansi baik milik pemerintah maupun swasta 

pasti memiliki sebuah logo. Logo merupakan suatu bentuk identitas dari suatu 

perusahaan atau instansi. 

 

 

Gambar 2.1 Lambang dan Logo Pusat Litbang Sumber Daya Air 

Sumber http://www.pusair-pu.go.id/ 

 

http://www.pusair-pu.go.id/
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Sebagai suatu bentuk identitas, maka logo tersebut memiliki filosofi dan juga arti 

yang mencerminkan perwujudan dari perusahaan. Untuk arti dan filosofi dari 

Logo Pusat Litbang dan Sumber Daya Air yaitu sebagai berikut : 

1. Baling-baling menggambarkan dinamika yang stabil atau stabilitas yang 

dinamis. 

2. Bagian daun baling-baling yang mengarah keatas melambangkan 

penciptaan ruangan, bagian lengkungnya dari daun baling-baling 

melambangkan pemberian perlindungan untuk ruang kerja dan tempat 

tinggal bagi manusia. 

3. Bagian daun baling-baling yang mengarah ke kiri dengan bagian 

lengkungnya yang telungkup menggambarkan penguasaan bumi dan alam 

dan pengusaha untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Garis 

Horizontal menggambarkan usaha untuk pembukaan dan pembinaan 

daerah 

4. Baling-baling dengan 3 daun menggambarkan tiga unsur kekayaan 

Departemen Umum, Tirta, Wisma (Cipta) dan Marga. Trilogi Departemen 

Pekerjaan Umum, Bekerja keras, Bergerak cepat, Bertindak tepat. 

5. Warna kuning sebagai warna dasar yang melambangkan keagungan yang 

mengandung arti Ketuhanan Yang Maha Esa Kedewasaan dan 

Kemakmuran. 

6. Warna biru kehitam-hitaman, mengandung arti Keadilan Sosial, 

Keteguhan Hati, Kesetiaan pada tugas dan ketegasan bertindak. 



15 
 

 

7. Sillhoute yang membentuk dari warna dasar dan lukisan baling-baling 

membentuk huruf-huruf P.U 

8. Lambang P.U Menggambarkan fungsi dan peranan Departemen Pekerjaan 

Umum dalam pembangunan dan pembinaan prasarana guna 

memanfaatkan 

2.2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan 

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan 

karena dapat dijadikan sebagai gambaran bagi perusahaan untuk membagi 

aktivitasnya ke dalam unit-unit terpisah. Unit-unit tersebut memiliki tanggung 

jawabnya masing-masing sesuai dengan bidangnya agar tercapai tujuan peusahaan  

Pusat Litbang Sumber Daya Air (PUSAIR) dipimpin oleh seorang Kepala 

Pusat Litbang Sumber Daya Air. Dalam menjalankan tugasnya,Kepala Pusat 

dibantu oleh empat bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Litbang 

Sumber Daya Air. Empat bidang tersebut adalah : 

1.  Bidang Standar dan Diseminasi 

Bidang ini terdiri dari sub bidang yaitu Sub Bidang Standar dan Sub 

Bidang Diseminasi 

2.  Bidang Pengembangan Keahlian dan Sarana Kelitbangan 

Bidang ini terdiri dari dua Sub Bidang Pengembangan Kehalian dan Sub 

Bidang Pengembangan Sarana. 

3.  Bidang Program dan Kerjasama 
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Bidang ini terdiri dari Sub Bidang Program dan Evakuasi dan Sub Bidang 

Pengembangan Kerjasama 

4.  Bagian Tata Usaha 

Bagian ini terdiri dari Sub Bagian Keuangan dan Bagian Tata Usaha dan 

Rumah Tangga. 

Keempat bidang ini membawahi tujuh balai yang berada di Pusat Litbang 

Sumber Daya Air. Tujuh Balai tersebut adalah : 

1.  Balai Hidrologi dan Tata Air 

Balai ini terdiri dari Sub Bagian Administrasi Teknis, Seksi Program dan 

Pelayanan dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

2.  Balai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik Keairan 

Balai ini terdiri dari Sub Bagian Administrasi Teknis, Sub Program dan 

Pelayanan Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

3.  Balai Lingkungan Keairan 

Balai ini terdiri dari Sub Bagian Administrasi Teknis, Sub Program dan 

Pelayanan Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

4.  Balai Pantai 

Balai Pantai terdiri dari dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Program dan 

Pelayanan Teknis, Seksi Uji Mutu, Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Lokal Penerapan Teknologi Pantai. 

5.  Balai Rawa 

Balai ini terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Program dan Pelayanan 

Teknis, Seksi Uji Mutu dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
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6.  Balai Sungai 

Balai ini terdiri dari Sub Bagian Administrasi Teknis, Seksi dan Pelayanan 

Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

7.  Balai Sabo 

Balai ini terdiri dari Sub Bagian Administrasi Teknis, Seksi dan Pelayanan 

Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional 

8.  Balai Irigasi  

Balai ini terdiri dari Sub Bagian Administrasi Teknis, Seksi dan Pelayanan 

Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. 
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2.2.1. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pusat Litbang Sumber Daya Air 

Sumber: http://www.pusair-pu.go.id/

http://www.pusair-pu.go.id/


 
 

2.2.2. Deskripsi Jabatan 

1.  Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air 

Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air bertugas sebagai penanggung jawab 

secara umum segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di Pusat 

Litbang Sumber Daya Air. 

2.  Bidang Standar dan Diseminasi 

Bidang Standar dan Diseminasi mempunyai tugas mengkoordinasikan 

perumusan standar, fasilitas dan evaluasi penerapan standar, melaksanakan 

diseminasi dan informasi serta pelayanan advis teknis bidang sumber daya 

air. 

Fungsi Bidang Standar dan Diseminasi : 

a. Koordinasi perumusan bahan standar IPTEK, serta fasilitasi penerapan dan 

kaji ulang standar 

b. Penyebarluasan dan pelayanan data dan informasi hasil litbang, 

pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, serta koordinasi pelayanan 

advis teknis bidang sumber daya air. 

3.  Bidang Pengembangan Keahlian dan Sarana Kelitbangan 

Bidang Pengembangan Keahlian dan Sarana Kelitbangan mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan dan pengembangan keahlian, pengelolaan 

jabatan fungsional dan sumber daya manusia serta pengembangan sarana 

kelitbangan. 

Fungsi Pengembangan Keahlian dan Sarana Kelitbangan: 
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a. Pelaksanaan urusan pengembangan keahlian fasilitas HAKI, pengelolaan 

organisasi tata laksana dan pengembangan jabatan fungsional serta 

pengelolaan SDM Litbang 

b. Pengembangan sarana litbang dan laboratorium pengujian serta 

pengusulan sertifikasi dan akreditasi. 

4.  Bidang Program dan Kerjasama 

Bidang Program dan Kerjasama mempunyai tugas menyusun rencana 

strategis dan program tahunan, monitoring, dan evaluasi serta pengembangan 

kerjasama dan kemitraan hasil litbang sumber daya air. 

Fungsi Program dan Kerjasama : 

a. Penyusunan rencana strategis dan program tahunan, monitoring dan 

evaluasi kegiatan litbang sumber daya air. 

b. Pengembangan kerjasama litbang dalam dan luar negeri serta 

mengkoordinasi kemitraan hasil litbang bidang sumber daya air dengan 

stakeholder terkait. 

5.  Bagian Tata Usaha 

 Bagian Tata Usaha memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi 

perkantoran, keuangan, dan perbendaharaan. 

Fungsi Bagian Tata Usaha : 

a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan 

pengelolaan PNPB, serta verifikasi dan akuntansi keuangan. 
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b. Pelaksanaan urusan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan rumah 

tangga. 

Kemudian selanjutnya, 8 balai yang dimiliki oleh Pusat Litbang Sumber Daya Air 

diantarannya adalah sebagai berikut: 

1.  Balai Hidrologi dan Tata Air 

Balai Hidrologi dan Tata Air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan 

teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penunjangan ilmiah, 

layanan dan pengujian laboratorium dan lapangan serta pembinaan saran 

teknis teknologi hidrologi dan tata air. 

Fungsi Balai Hidrolika dan Tata Air 

a. Penyusunan program, penyusunan, pengelolaan, dan penyajian data 

dan informasi, penyediaan sarana litbang, pengembangan 

laboratorium. 

b. Pelaksanaan survey, investigasi, penelitian dan pengembangan, 

perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, advis teknis, 

dan pengujian laboratorium dan lapangan. 

c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai. 

2.  Balai Lingkungan Keairan 

Balai Lingkungan Keairan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan 

teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembanagn, penunjangan ilmiah, 

layanan pengujian laboratorium dan lapangan serta pembinaan saran teknis 

teknologi lingkungan keairan. 
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Fungsi Balai Lingkungan Keairan : 

a. Penyusunan program, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi 

penyediaan sarana litbang, pengembangan laboratorium. 

b. Pelaksanaan survey, investigasi, penelitian dan pengembangan, 

perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, advis teknis 

dan pengujian laboratorium serta lapangan. 

c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai. 

3.  Balai Hidraulik dan Geoteknik Keairan 

Balai Hidraulik dan Geoteknik Keairan mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, 

penunjangan ilmiah, layanan pengujian laboratorium dan lapangan serta 

pembinaan saran teknis, teknologi hidraulik dan geoteknik keairan. 

Fungsi Balai Hidraulik dan Geoteknik Keairan : 

a. Penyusunan program, pengolahan dan penyajian data dan informasi, 

penyediaan sarana litbang, pengembangan laboratorium. 

b. Pelaksanaan Survey, Investigasi, penelitian dan pengembangan, 

perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, advis teknis, 

dan pengujian laboratorium dan lapangan. 

c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai. 
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4.  Balai Pantai 

Balai Pantai memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di 

bidang teknologi pantai. 

Fungsi Balai Pantai : 

a. Penyusunan program dan kerjasama, perencanaan teknis, pengumpulan 

pengolahan dan penyajian data dan informasi, penyediaan sarana 

penelitian dan pengembangan. 

b. Pelaksanaan litbang, perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian advis 

teknis, diseminasi/sosialisasi dan membangun komunikasi dengan pasar 

sasaran serta pelayanan uji laboratorium dan lapangan. 

c. Pelaksanaan audit internal laboratorium, evaluasi dokumen litbang, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan litbang dan pemanfaatan 

laboratorium, pemeliharaan dan pemuktahiran sertifikasi 

laboratorium/balai, serta laporan kemanfaatan balai. 

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai 

5.  Balai Rawa 

Balai Rawa mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan 

di bidang teknologi rawa 

Fungsi Balai Rawa 

a. Penyusunan program dan kerjasama, perencanaan teknis, 

pengumpulan pengolahan, dan penyajian data dan informasi, 

penyediaan sarana penelitian dan pengembangan. 
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b. Pelaksanaan litbang perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian 

advis teknis, diseminasi/sosialisasi dan membangun komunikasi 

dengan pasar sasaran serta pelayanan uji laboratorium dan 

lapangan. 

c. Pelaksanaan audit internal laboratorium, evaluasi dokumen litbang, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan litbang dan pemanfaatan 

laboratorium pemeliharaan dan pemuktahiran sertifikasi 

laboratorium/balai, serta laporan kemanfaatan balai. 

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai. 

6.  Balai Sungai 

Balai sungai mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penunjang ilmiah, layanan 

pengujian laboratorium dan lapangan serta pembinaan secara teknis 

teknologi sungai. 

Fungsi Balai Sungai : 

a. Penyusunan program, pengolahan dan penyajian data dan informasi, 

penyediaan sarana litbang, pengembangan laboratorium. 

b. Pelaksanaan survey, investigasi, penelitian dan pengembangan, 

perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, advis teknis, 

dan pengujian laboratorium dan lapangan 

c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai. 

7.  Balai Sabo 
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Balai sabo mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penunjang ilmiah, layanan 

pengujian laboratorium dan lapangan serta pembinaan teknis teknologi 

sabo. 

Fungsi Balai Sabo : 

a. Penyusunan program, penyusunan, pengolahan, dan penyajian data 

dan informasi, penyediaan sarana litbang, pengembangan 

laboratorium. 

b. Pelaksanaan survey, investigasi, penelitian dan pengembangan, 

perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, advis teknis 

dan pengujian laboratorium dan lapangan 

c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai. 

8.  Balai Irigasi 

Balai Irigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penunjang ilmiah, layanan 

pengujian laboratorium dan lapangan serta pembinaan teknis teknologi 

informasi 

Fungsi Balai Irigasi : 

a. Penyusunan program, pengolahan, dan penyajian data dan informasi 

penyediaan saran litbang, pengembangan laboratorium. 
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b. Pelaksanaan survey, investigasi penelitian dan pengembangan 

perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, advis teknis, 

dan pengujian laboratorium dan lapangan 

c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai 

2.3. Aspek-Aspek Kegiatan Instansi 

1. Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan 

pengembangan dibidang sumber daya air. 

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan 

lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang sumber 

daya air. 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di 

bidang sumber daya air. 

4. Pelaksanaan urusan peningkatan kapasittas sumber daya manusia penelitian 

dan pengembangan di bidang sumber daya air. 

5. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum 

6. Pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan 

7. Penyiapan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang 

sumber daya air 

8. Pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di 

bidang sumber daya air. 

  



 
 

BAB III 

HASIL PELAKSANAAN KPK DAN PEMBAHASAN 

 

3.1. Hasil Kuliah Praktek Kerja 

Pada  bagian hasil Kuliah Praktek Kerja (KPK) ini penulis akan 

menjelaskan mengenai bidang kajian yang penulis pilih dan menjelaskan 

pembahasan selama melangsungkan Kuliah Praktek Kerja (KPK) di Pusat Litbang 

Sumber Daya Air. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan mengenai landasan 

teori sesuai dengan tema yang penulis angkat.  

3.1.1 Teknik Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja 

Praktek Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja (KPK), yang dilakukan penulis 

adalah  Block Release, yaitu penyelenggaraan Kuliah Praktek Kerja dilakukan 

pada suatu periode tertentu.  

Penulis melangsungkan kegiatan Kuliah Praktek Kerja (KPK) di Pusat 

Litbang Sumber Daya Air (PUSAIR) selama 23 hari kerja. Selama 23 hari 

tersebut, dengan dibimbing oleh pembimbing dari Pusat Litbang Sumber Daya 

Air yaitu Bapak Deni Supriyadi, S.A.P, penulis melaksanaan beberapa pekerjaan 

yang terdapat pada bagian Sumber Daya Manusia. Adapun kegiatan yang 

dikerjakan penulis pada saat Kuliah Praktek Kerja (KPK) di Pusat Litbang 

Sumber Daya Air adalah sebagai berikut. 
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3.1 

Kegiatan Kuliah Praktek Kerja pada bagian Sumber Daya Manusia Pusat 

Litbang Sumber Daya Air. 

Hari/Tanggal Kehadiran Kegiatan Keterangan 

Senin, 10 Juni 

2019 
1 

Pengenalan Lingkungan 

Pusair 
Subbagian SDK 

Selasa, 11 Juni 

2019 
2 

Halal Bihalal Keluarga 

Besar Pusair 
Subbagian SDK 

Rabu, 12 Juni 

2019 
3 

Membaca Tata Tertib dan 

Laporan di Pusair 
Subbagian SDK 

Kamis, 13 Juni 

2019 
4 Menyusun Berkas SDM Subbagian SDK 

Jumat, 14 Juni 

2019 
5 Input Data Kepegawaian Subbagian SDK 

Senin, 17 Juni 

2019 
6 

Menyusun Data 

Kepegawaian 
Subbagian SDK 

Selasa, 18 Juni 

2019 
7 

Membuat Validasi 

Kepegawain  
Subbagian SDK 

Rabu, 19 Juni 

2019 
8 

Menyusun Jumlah 

Pegawai 
Subbagian SDK 

Kamis, 20 Juni 

2019 
9 

Membagi Jumlah Bagian 

Pekerja 
Subbagian SDK 

Jumat, 21 Juni 

2019 
10 Input Data SDK Subbagian SDK 

Senin, 24 Juni 

2019 
11 Membuat Laporan Subbagian SDK 

Selasa, 25 Juni 

2019 
12 Menginput Data Pegawai Subbagian SDK 
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Rabu, 26 Juni 

2019 
13 Memindahkan Berkas Subbagian SDK 

Kamis, 27 Juni 

2019 
14 Menginput Data Pegawai Subbagian SDK 

Jumat, 28 Juni 

2019 
15 Membuat Laporan Subbagian SDK 

Senin, 1 Juli 

2019 
16 Memindahkan Arsip Subbagian SDK 

Selasa, 2 Juli 

2019 
17 Membuat Arsip Subbagian SDK 

Rabu, 3 Juli 2019 18 Memindahkan Arsip  Subbagian SDK 

Kamis, 4 Juli 

2019 
19 Menyusun Laporan Subbagian SDK 

Jumat, 5 Juli 

2019 
20 Menyusun Arsip Subbagian SDK 

Senin, 8 Juli 

2019 
21 Input Data Subbagian SDK 

Selasa, 9 Juli 

2019 
22 Menyusun Laporan Subbagian SDK 

Rabu, 10 Juli 

2019 
23 Dokumentasi Subbagian SDK 

 

3.1.2 Bidang Kajian Kuliah Praktek Kerja  

Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja (KPK) ini dilakukan di Pusat Litbang 

Sumber Daya Air yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.193, Dago, Kecamatan 

Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135.  

Bidang kajian yang penulis ambil dalam pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja 

ini adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Bidang kajian Manajemen Sumber 
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Daya Manusia dipilih karena dalam kajian tersebut penulis membahas mengenai 

pengembangan karir dalam suatu instansi, khususnya di instansi pemerintah. Tema 

yang penulis angkat dalam laporan Kulliah Praktek Kerja ini adalah seputar 

pengembangan karir bagi Aparatur Sipil Negara.  

3.1.3 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka menjadi hal penting dalam laporan Kuliah Praktek Kerja ini. 

Pada kajian pustaka penulis akan mengemukakan teori-teori yang diperoleh dari 

berbagai sumber dan pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan laporan Kuliah 

Praktek Kerja (KPK) ini. Landasan teori ini diharapkan akan memberikan 

pengetahuan bagi penulis dan pembaca. 

3.1.3.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen sumber daya manusia bukan merupakan hal yang muncul 

secara mendadak. Sudah lama manusia hidup berorganisasi, seiring dengan itu 

manajemen sumber daya manusia juga sebenarnya dilakukan (Aina,2015). 

Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai suatu perencanaan 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasn terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Anwar Prabu 

Mangkunegara,2001:2). Keberadaan manusia sebagai sumber daya manusia 

menunjang perusahaan melalui karya, bakat, kreativitas, dorongan dan peran nyata 

seperti yang dapat disaksikan dalam setiap perusahaan atau instansi (Nia dan 

Rachel,2010). 
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Menurut Handoko (2000:4) : Manajemen sumber daya manusia adalah 

penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaaan, dan pengunaan sumber daya 

manusia untuk mencapai titik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. 

Sedangkan menurut Guest (1987) : 

“ Human resource management (HRM) comprises a set of policies 

designed to maximize organizational integration, employee commitment, 

flexibility and quality work.” 

Menurut Guest, kebijakan yang diambil organisasi dalam mengelola 

sumber daya manusianya diarahkan pada penyatuan elemen-elemen 

organisasional, komitmen pekerja, kelenturan organisasi dalam beroperasi serta 

pencapaian kualitas hasil kerja secara maksimal.  

Selanjutnya, definisi lain diungkapkan oleh Schuler et.al (1992:16): 

“Human Resource Management (HRM) is the recognition of the 

importance of an organization’s workforce as vital human resources contributing 

to the goals of the organization, and the utilisation of several functions and 

activities to ensure that they are used effectively and fairly for the benefit of the 

individual, the organization, and society”.  

Menurut Schuler pengakuan tentang pentingnya sumber daya manusia 

dalam organisasi sangatlah penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan 

organisasi. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia merupakan suatu ilmu atau cara bagaimana 

mengatur suatu hubungan sumber daya manusia untuk memaksimalkan integritas 

pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui  aktivitas/fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pemberian kompensasi dan 



32 
 

 

penghargaan, pengembangan karyawan serta pemutusan hubungan kerja 

(Hasibuan,2002:10). 

3.1.3.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Salah satu tugas manajemen sumber daya manusia yaitu mengelola 

sumber daya manusia secara efektif agar diperoleh kinerja yang memuaskan, oleh 

karena itu terciptalah fungsi manajemen sumber daya manusia 

(Hasibuan,2002:12). Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Husein 

Umar (2002:3) mengatakan bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia 

mencakup gabungan 2 (dua) fungsi, yakni fungsi manajerial dan fungsi 

operasional. 

1.  Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan 

Perencanaan sumber daya manusia (human resource planning) adalah 

merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dalam membantu mewujudkan tujuan. 

Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian yang 

meliputi : pengorganisasian, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan 

pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang baik akan 

membantunya tercapainya tujaun perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

b. Pengorganisasian 
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Pengorganisasian(organizing) adalah kegiatan untuk 

mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian 

kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrase dan koordinasi 

dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk 

mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan kegiatan semua 

karyawan, agar mau bekerjasama dan efektfi serta efisien dalam 

membantu tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan 

ini, dilakukan oleh pimpinan dengan menugaskan bawahan agar 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

d. Pengendalian 

Pengedalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan  agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, 

diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. 

Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, 

kerjasama, pelaksanaan, karyawan dan menjaga situasi lingkungan 

pekerjaan. 

2.  Fungsi Operasional 

a. Pengadaan Sumber Daya Manusia 
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Yaitu proses perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, penempatan, 

orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai 

dengan kebutuhan. Dalam hal ini, sering dikenal dengan istilah “ the 

right man in the right place” 

b. Pengembangan 

Yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan 

moral karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan tentulah harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini dan masa yang akan datang. 

c. Kompensasi 

Yaitu segala sesuatu yang diterima oleh karyawan secara langsung dan 

tidak langsung, berbentuk uang, barang, sebagai balas jasa yang 

diberikan kepada karyawan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak 

sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut. 

d. Pengintegrasian 

Yaitu kegiatan mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan 

karyawan atau proses menyamakan persepsi sehingga tercapai kerja 

sama yang serasi dan saling menguntungkan antara karyawan dan 

perusahaan/instansi. Integrasi mencakup motivasi kerja, disiplin kerja, 

dan prestasi kerja. 

e. Pemeliharaan : 
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Yaitu kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, 

mental, komunikasi kerja, pengendalian konflik kerja, konseling kerja 

dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan kerja jangka Panjang. 

f. Pemutusan Hubungan Kerja 

Putusnya hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan/instansi 

dapat disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, 

pernsiun, dan sebab-sebab lain yang diatur oleh undang-undang. 

3.1.3.3   Aparatur Sipil Negara (ASN)  

  Menurut Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN 

adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan  Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembinan kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diseraji tugas negara lainnya 

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-udangan. 

Aparatur Sipil negara adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

organisasi pemerintah yang digunakan untuk menggerakan atau mengelola 

sumber daya lainnya sehingga harus benar-benar dapat digunakan secara efektif 

dan efisien sesuai kebutuhan dari organisasi. ASN adalah warga negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 

yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas 
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negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. ASN adalah pegawai pemerintah yang berada diluar politik, bertugas 

melaksanaan administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan.  

3.1.3.4   Pengertian Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)  

  Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 11 

tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 1 ayat 1 

menyebutkan bahwa “Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 

pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghasilkan Aparatur Sipil 

Negara yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Undang-Undang 

Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Bab 1 butir 8 

disebutkan secara jelas bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara adalah 

keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat 

profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang 

meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, 

kompensasi, kesejahteraan, dan pemberhentian. 

Menurut Ismail Muhammad (2003:32) : Aparatur Sipil Negara (ASN) 

adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas 

negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu perundang-undangan dan 

digaji menurut perundang-undangan yang berlaku. 
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Pada intinya, manajemen ASN lebih berorientasi pada profesionalisme 

pegawai yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, 

adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan dam 

pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari semua pengaruh golongan dan 

partai politik, dan tidak diskriminatik dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan persyaratan yang 

demikian, ASN dituntuk memiliki profesionalisme dan wawasan global serta 

kompetensi yang tinggi (Hamalik,2007). Manajemen ASN meliputi : 

1.  Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan 

2.  Pengadaaan 

3.  Pangkat dan Jabatan 

4.  Pengembangan Karir 

5.  Pola Karir 

6.  Promosi 

7.  Mutasi 

8.  Penilaian Kinerja 

9.  Penggajian dan Tunjangan 

10. Penghargaan 

11. Disiplin 

12. Pemberhentian 
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13. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua 

14. Perlindungan 

 

3.1.3.5 Perbandingan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)  

Secara garis besar, pengelolaan sumber daya manusia di organisasi 

pemerintah dan pengelolaan sumber daya manusia pada organisasi non 

pemerintah adalah sama (Andini,2010). Sumber daya manusia tersebut dikelola 

berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Dimana 

pengelolaannya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dari 

pelaksanaan tugas serta fungsi dan kewajiba tenaga kerja yang mekiputi 

perencanaan, pengadaan, pengembangan karyawan, pemberian upah dan 

penghargaan serta pemberhentian (Handoko,2011). Pengelolaan sumber daya 

manusia ini juga sama-sama menekankan pada kinerja dan kompetensi yang 

dimiliki oleh masing-masing tenaga kera (Simamora,2008). 

Meskipun banyaknya persamaan, terdapat juga perbedaan antara 

pengelolaan sumber daya manusia di organisasi pemerintah dan di organisasi non 

pemerintahan. Perbedaan yang paling mendasar adalah sebagai berikut : 

1.  Mekanisme Bekerja 

Pada organisasi pemerintah, para pegawai pemerintah bekerja sesuai 

dengan tugas, pokok, dan fungsi yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

dan Peraturan Pemerintah serta berorientasi pada tujuan negara. 
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Sedangkan pada organisasi non pemerintaha, sumber daya manusia 

bekerja sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP) dan 

berorientasi pada laba/keuntungan. 

2.  Sumber Dana yang digunakan 

Pada organisasi pemerintah, sumber dana berasal dari dana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pada organisasi non pemerintah, 

sumber dana berasal dari modal sendiri yaitu pemiliki usaha, serta dari 

pemegang saham. 

3.  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang menaungi pengelolaan sumber daya manusia 

pada orgnasisasi pemerintah dan non pemerintah berbeda. Sebagian besar 

organisasi pemerintah memiliki struktur organisasi yang kaku dan bersifat 

birokrasi. Sedangkan pada organisasi non pemerintah sifat dan struktur 

organisasinya lebih bervariasi. Struktur organisasi pada pemerinthan 

memiliki kelebihan, kelebihannya yaitu struktur organisasi pemerintah 

yang kaku dan birokratis dapat memicu kreativitas berpikir dari tenaga 

kerja yang bekerja di dalam organisasi tersebut. 

4.  Kenaikan Pangkat 

Dalam ha kenaikan pangkat, pemerintah lebih menekankan pada lamanya 

bekerja para pegawai pemerintah akan secara otomatis naik pangkat 

setelah bekerja selama 4 tahun. Akan tetapi terdapat cara agar pegawai 
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pemerintah dapat lebih cepat untuk menaikan pangkatnya, yaitu dengan 

mengumpulkan angka kredit yang didapat dari penilaian hasil kerja. 

Sedangkan bagi organisasi non pemerintah, kenaikan pangkat sangat 

ditekankan pada penilaian kinerja dan promosi jabatan. 

5.  Proses Pemutusan Hubungan Kerja 

Untuk proses pemutusan hubungan kerja, organisasi pemerintah akan lebih 

mengalami kesulitan. Walaupun karyawan sudah dianggap tidak produktif 

lagi, karyawan tersebut tidak dapat diberhentikan secara langsung karena 

harus ada upaya pemberian peringatan. Sedangkan pada organisasi non 

pemetrintah, pemutusan hubungan kerja akan lebih mudah dilakukan 

apabila karyawan sudah diberikan surat peringatan beberapa kali (sesuai 

dengan jumlah dan prosedur yang berlaku) karena tindak indisipliner atau 

kinerja yang kurang, maka perusahaan berhak untuk melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang bersangkutan. 

3.2. Pembahasan 

Bagian pembahasan adalah bagian yang paling penting dalam laporan 

Kuliah Praktek Kerja ini, karena pada bagian pembahasan penulis memaparkan 

semua data yang telah diolah mengenai tema yang telah ditentukan, yaitu 

Pengembangan karirASN di Pusat Litbang Sumber Daya Air.  

3.2.1. Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Menurut Mangkunegara (2004:23) : Pengembangan karir adalah aktivitas 

kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir di masa 
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depan mereka di organisasi atau intansi agar organisasi/instansi dan pegawai yang 

bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimal. Pengembangan karir 

pada dasarnya berorientasi pada perkembangan organisasi dalam menjawab 

tantangan pelayanan di masa mendatang. Setiap organisasi harus menerima 

kenyataan bahwa eksistensinya di masa depan tergantung pada sumber daya 

manusia (Nawawi,2006:98). 

Pada umumnya, tujuan pengembangan karir adalah untuk menyesuaikan 

antara tujuan pegawai dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi pada 

masa kini dan masa mendatang. Terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan 

pengembangan karir. Pertama, setiap pekerjaan memiliki pengaruh paling besar 

terhadap pengembangan karir karena dalam menyelesaikan setiap pekerjaan bias 

jauh lebih penting daripada aktivitas pengembangan yang direncanakan secara 

formal. Kedua, jenis keterampilan baru yang akan dibutuhkan ditentukan oleh 

persyaratan jabatan yang spesifik. Ketiga, pengembangan karir tidak akan terjadi 

apabila seseorang belum memperoleh keterampilan yang disyaratkan oleh suatu 

jabatan tertentu. 

Pada umunya, tujuan pengembangan karir adalah untuk menyesuaikan 

antara tujuan pegawai dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi pada 

masa kini dan masa mendatang (Hasibuan,2010). Terdapat beberapa prinsip yang 

berkaitan degan pengembangan karir. Pertama, setiap pekerjaan memiliki 

pengaruh paling besar terhadap pengembangan karir karena dalam menyelesaikan 

setiap pekerjaan selalu muncul tantangan yang berbeda, maka apa yang dipelajari 

dari pekerjaan bisa jauh lebih penting daripada aktivitas pengembangan yang 
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direncanakan secara formal. Kedua, jenis keterampilan baru yang akan dibutuhkan 

ditentukan oleh persyaratan jabatan spesifik. Ketiga, pengembangan karir tidak 

akan terjadi apabila seseorang belum memperoleh keterampilan yang disyaratkan 

oleh suatu jabatan tertentu. 

Pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan urutan-

urutan jabatan yang diduduki oleh seorang ASN tersebut selama masa kerjanya di 

suatu organisasi pemerintah. Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang professional dan berkompetensi, pengembangan karir Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dilaksanakan atas perpaduan antara system prestasi kerja dan kompetensi 

agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

untuk masyarakat (Royen,2007). 

Pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) haruslah 

mempertimbangkan integritas dan moralitas berdasarkan kualifikasi, kompetensi, 

penilaian kinerja, dan kebutuhan organisasi pemerintah itu sendiri. Salah satu 

program yang disediakan organisasi pemerintah dalam rangka menunjang 

pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu dengan adanya bentuk 

jabatan yang berupa Jabatan Fungsional. Dengan adanya Jabatan Fungsional, para 

Pegawai Negeri Sipil (ASN) tidak perlu takut lagi akan kejelasn karirnya di masa 

mendatang dan mereka dapat mempersiapkan diri untuk berkompetensi agar dapat 

menduduki jabatan fungsional tersebut. Dengan adanya Jabatan Fungsional, para 

Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu takut lagi akan kejelasan karirnya di 

masa mendatang dan mereka dapat mempersiapkan diri untuk berkompetensi agar 

dapat menduduki jabatan fungsional tersebut. 
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3.2.2      Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara   (ASN) 

 Dalam Baku Klasifikasi Jabatan Indonesia, jabatan yang didefinisikan 

sebagai sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau 

berhubungan satu sama lain, dan dalam pelaksanaanya dituntut kecakapan, 

pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang sama pula meskipun tersebar 

di berbagai tempat. Menurut Sedarmayanti (2015:15) : Jabatan Fungsional, yaitu 

jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari 

sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi, misalnya: auditor (Jabatan 

Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, 

peneliti, perencana, pranata, computer, statistik, pranata laboratorium Pendidikan, 

dan penguji kendaraan bermotor. 

 Jabatan Fungsional menurut Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional: 

“.. jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau 

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri….” 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa, 

Jabatan fungsional yaitu jabatan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan 

tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 
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 Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pedoman Pembentukan Jabatan Fungsional 

Tertentu di Lingkungan Keuangan, bahwa yang dimaksud dengan jabatan 

fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan 

fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat 

dua jenis jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan 

fungsional tertentu. Jabatan Fungsional umum adalah suatu kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam 

suatu organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan tertentu dan 

untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. Jabatan 

fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang 

dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu serta bersifat 

mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka 

kredit. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam 

jabatan fungsional dapat dijadikan sebagai salah satu pemicu profesionalisme 

pegawai dalam rangka melaksanakan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan. Memperhatikan nilai strategi dari pemegangan jabatan fungsional 

dalam perannya mengenai tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dituntut 

adanya kemampuan dan kemahiran manajerial yang dapat mengintegrasikan dan 

mengarahkan seluruh sumber daya kepada pencapaian tugas pokok, sasaran dan 

misi organisasi. Terdapat beberapa cara untuk dapat menduduki jabatan 
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fungsional, diantaranya adalah dengan melakukan pengembangan karir bagi ASN. 

Menurut Sedarmayanti (2013): “ Penempatan seseorang ke posisi yang tepat 

adalah dengan adanya kesesuaian orang dengan pekerjaan, yaitu mencocokan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan orang dengan karakteristik pekerjaan. 

Kesesuaian pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan kualifikasi 

pekerjaan yang ditempati paling tidak dapat dilihar dari indikator-indikator 

seperti; Pendidikan formal, pengalaman kerja, dan pengetahuan teknis terhadap 

pekerjaan. Kesesuaian pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan 

kualifikasi pekerjaan yang ditempati paling tidak dapat dilihat dari indikator-

indikator seperti; Pendidikan formal, pengalaman kerja dan pengetahuan teknis 

terhadap pekerjaan. Kesesuaian keterampilan dapat dilihat dari indikator-indikator 

seperti; penguasaan dalam penggunaan teknologi, diklat-diklat yang pernah diikuti 

dan kemampuan konseptual yang dimiliki. 

 Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa 

Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan 

pada keterampilan dan keahlian tertentu. Kategoti Jabatan Fungsional terdiri atas 

Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Keduanya 

memiliki perbedaan dengan uraian sebagai berikut : 

1.  Jenjang Keahlian 

a. Ahli Utama 

Yaitu jenjang jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi 

utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi 
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professional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina 

Utama Madya, golonan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, 

golongan ruang IV/e 

b. Ahli Madya 

Yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi 

utamanya bersifat strategis sectoral yang mensyaratkan kualifikasi 

professional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, 

golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan 

ruang IV/c 

c. Ahli Muda 

Yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi 

utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi 

professional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, 

golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang 

III/d 

d.  Ahli Pertama 

Yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi 

utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi 

professional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata 

Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat 1, 

golongan ruang III/b. 

2.  Jenjang Keterampilan 
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a. Penyelia 

Yaitu jenjang Jabatan Fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi 

utamanya adalah sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai 

pelaksanaan pekerjaan fungsional tingkat di bawahnya yang 

mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional 

penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan 

kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan 

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 

b. Mahir 

Yaitu jenjang Jabatan Fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi 

utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan 

pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang 

didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan 

kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai 

dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. 

c. Terampil 

Yaitu jenjang Jabatan Fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi 

utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan 

pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu 

cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari 

Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur 

Tingkat I, golongan ruang II/d.  
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d. Pemula 

Yaitu Jenjang Jabatan Fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi 

utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan 

teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu 

pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan 

ruang II/a.  

 

3.2.3    Hubungan Pengembangan Karir ASN dengan Jabatan Fungsional 

  Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa (good gavernance) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, 

efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya 

Manusia (SDM) aparatur  khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. 

Dengan kata lain, ASN dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada 

profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang 

dimilikinya.(Danu,2013). 

 Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian Bab I butir 8 disebutkan secara jelas bahwa manajemen Aparatur 

Sipil Negara adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas 

dan  derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban 

kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, 

penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Pada intinya 
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manajemen kepegawaian lebih berorientasi pada  profesionalisme SDM aparatur 

(ASN), yang bertugas memberikan  pelayanan kepada masyarakat secara jujur, 

adil,  dan merata dalam penyelenggaraan tugas  negara, pemerintahan dan 

pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari semua pengaruh 

golongan  dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan persyaratan 

yang demikian, SDM aparatur (ASN) dituntut memiliki profesionalisme dan 

wawasan global serta memiliki kompetensi yang tinggi. 

  Terkait dengan pengembangan karir ASN, model pengembangan karir 

yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 Tentang 

Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural. Mencakup : (1) Pendidikan : 

pendidikan dasar, pendidikan umum dan perguruan tinggi; (2) Pendidikan dan 

pelatihan dalam jabatan : diklatpim; (3) Masa kerja; (4) Pangkat dan golongan; (5) 

Jabatan : adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang 

hak seorang pegawai; (6) DP3 meliputi : kesetiaan, prestasi kerja, tanggung 

jawab, kejujuran, kerjasama dan praktek kepemimpinan; (7) Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK) pegawai yang lebih tinggi  kepangkatannya diberi 

kesempatan lebih dulu untuk menduduki jabatan yang lowong. Sedangkan 

pengembangan karir berdasarkan Analisa Jabatan melipurti: (1) uraian jabatan 

kondisi fisik kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang dilaksanakan; (2) Spesifikasi 

jabatan : pendidikan, pengalaman, kemampuan, kualifikasi emosi dan syarat 

kesehatan. 
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  Adapun Fungsi dari Jabatan Fungsional adalah bahwa pelaksanaan dalam 

jabatan fungsional dapat dijadikan sebagai salah satu pemicu profesionalisme 

pegawai dalam rangka melaksanakan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan. Memperhatikan nilai strategi dari pemegangan jabatan fungsional 

dalam perannya mengenai tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dituntut 

adanya kemampuan dan kemahiran manajerial yang dapat mengintegrasikan dan 

mengarahkan seluruh sumber daya kepada pencapaian tugas pokok, sasaran dan 

misi organisasi. Namun dalam pelaksanaannya jenjang jabatan fungsional sebagai 

bentuk profesionalisme pengembangan karir hanya berlaku dari jabatan bawah 

(low) hingga level tengah saja (middle). Hal ini dikarenakan karena jabatan di 

level atas (top) sudah ditentukan oleh kementerian yang berkaitan langsung 

dengan Instansi terkait.  

3.2.4    Pengembangan Karir ASN di Pusat Litbang Sumber Daya Air 

  Karir dapat diartikan sebagai suatu rangkaian atau tahapan perkembangan 

kemajuan perjalanan pekerjaan atau jabatan dari yang terendah hingga yang 

tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang pegawai di dalam suatu organisasi, 

apakah itu swasta atau pun institusi pemerintah. Perjalanan itu dimulai sejak 

seseorang diterima bekerja sampai akhir kerja di organisasi bersangkutan. (Diana, 

2012). 

 Sama halnya pengembangan karir bagi ASN di Pusat Litbang Sumber 

Daya Air yang diberikan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, seperti 

pendidikan dan pelatihan; kenaikan pangkat; dan promosi jabatan. Ketiga pola 
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pengembangan karir tersebut bisa saling berhubungan dan keterkaitan satu dengan 

lainnya. Adapun tahapan-tahapan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1.  Pendidikan dan Pelatihan ASN 

  Pendidikan dan pelatihan (diklat) boleh dikatakan merupakan langkah 

awal bagi ASN dalam menapaki jenjang karirnya. Untuk meningkatkan 

kemampuan ASN maka kepada mereka diberikan hak untuk mengikuti pendidikan 

dan pelatihan (diklat) jabatan ASN. Secara umum jenis diklat terdiri dari Diklat 

Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Aturan mengenai diklat tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan ASN, dengan dasar pertimbangan bahwa untuk mewujudkan 

kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang 

memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. 

  Mengikuti diklat sangat berperan dalam pengembangan karir ASN, 

terutama Diklat Dalam Jabatan yang tujuannya untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat Dalam Jabatan 

terdiri dari tiga jenis, yaitu: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat 

Teknis. 

Diklat kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan 

struktural, yang terdiri dari Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk jabatan 

struktural eselon IV; Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk jabatan struktural 

eselon III; Diklat Kepemimpinan Tingkat II untuk jabatan struktural eselon II; dan 

Diklat Kepemimpinan Tingkat I untuk jabatan struktural eselon I. 
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Sesuai dengan maksud dan tujuannya, peserta Diklat Kepemimpinan 

diperuntukkan bagi ASN yang akan dipromosikan menduduki jenjang jabatan 

struktural tertentu. Apabila ASN bersangkutan belum mengikuti diklat yang 

dipersyaratkan namun telah menduduki jabatan maka yang bersangkutan 

secepatnya diikutsertakan dalam diklat kepemimpinan dimaksud. 

Sedangkan bagi ASN yang ingin mengembangkan karir dalam jabatan 

fungsional, harus terlebih dahulu mengikuti diklat fungsional. Diklat fungsional 

dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis 

dan jenjang jabatan fungsional tertentu, seperti guru, audit, peneliti dan 

sebagainya. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi teknis yang diperlukan 

untuk pelaksanaan tugasnya, maka kepada ASN diberikan sarana peningkatan 

kemampuan berupa diklat teknis. 

2.  Kenaikan Pangkat ASN 

Hasil dari pengembangan karir yang dilakukan kepada ASN  berupa 

kenaikan pangkat, yang merupakan bentuk penghargaan kepada ASN untuk lebih 

meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya kepada negara. Kenaikan pangkat 

merupakan hak bersyarat bagi ASN. Yang dimaksud dengan hak bersyarat adalah 

bahwa ASN berhak memperoleh kenaikan pangkat secara reguler namun ada 

persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi, seperti batas pangkat tertinggi yang 

dapat dicapai, jabatan yang diduduki, tidak terkena hukuman disiplin terkait 

kenaikan pangkat, dan lain-lain. 

Kenaikan pangkat merupakan proses pengembangan karir ASN yang 

berjalan secara otomatis, dalam artian seorang ASN akan memperoleh kenaikan 

pangkat pada periode tertentu setiap empat tahun sampai batas maksimal yang 
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telah ditentukan sesuai dengan tingkat pendidikan dan jabatan yang diembannya. 

Dalam hal ini sistem kenaikan pangkat terdiri dari sistem kenaikan pangkat 

reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat reguler diberikan 

kepada ASN setiap empat tahun sekali. Sedangkan kenaikan pangkat pilihan 

diberikan dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti: menduduki jabatan 

struktural atau jabatan fungsional tertentu; menunjukkan prestasi kerja luar biasa 

baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; telah 

selesai mengikuti dan lulus tugas belajar, dan sebagainya. 

Kenaikan pangkat pilihan merupakan ajang bagi para ASN dalam 

pengembangan karirnya. Dengan menduduki jabatan tertentu pangkat seorang 

ASN dapat melebihi batas maksimal sesuai jenjang pendidikannya. Seorang ASN 

dengan pendidikan S1 misalnya, dimana batas kenaikan pangkat maksimal adalah 

III/d, bisa saja meraih pangkat sampai IV/b bahkan IV/e apabila dia bisa 

menduduki jabatan struktural eselon III, II dan I. Demikian pula apabila mampu 

menduduki jabatan fungsional sampai level Ahli Madya sampai Ahli Utama. 

3.  Promosi Jabatan ASN 

Promosi jabatan merupakan bagian dari pengembangan karir seorang 

ASN. Mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) menyebutkan bahwa jabatan ASN terdiri atas Jabatan 

Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan 

Administrasi terdiri atas: jabatan administrator; jabatan pengawas; jabatan 

pelaksana. Jabatan administrator setara dengan jabatan struktural eselon III, 

sedangkan jabatan pengawas dapat disetarakan dengan jabatan struktural eselon 
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IV. Sementara jabatan pelaksana disetarakan dengan jabatan struktural eselon V 

dan fungsional umum. 

Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama; 

jabatan pimpinan tinggi madya; dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Jabatan 

pimpinan tinggi utama dapat disetarakan dengan kepala lembaga pemerintah non 

kementerian. Sedangkan jabatan pimpinan tinggi madya disetarakan dengan 

jabatan struktural eselon I, seperti sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur 

jenderal. Sementara jabatan pimpinan tinggi pratama dapat disetarakan dengan 

jabatan struktural eselon II. 

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa rumpun jabatan, 

seperti guru, dosen, dokter, auditor dan sebagainya. Jenis jebatan fungsional yang 

ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan 

fungsional keterampilan. Jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri atas: ahli 

utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama. Sedangkan jenjang jabatan 

fungsional keterampilan terdiri atas: penyelia; mahir; c. terampil; dan pemula. 

Untuk dipromosikan menduduki jabatan-jabatan tersebut di atas harus memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti tingkat kepangkatan, pendidikan, 

kompetensi yang dimiliki, pengalaman jabatan dan sebagainya. Khusus untuk 

jabatan fungsional, kenaikan jenjang jabatan berkaitan erat dengan persyaratan 

kelulusan diklat sertifikasi serta perolehan angka kredit. 
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Dalam perkembangannya tahapan pengembangan karir bagi ASN di Pusat 

Litbang Sumber Daya Air hanya diarahkan dari level low hingga level middle 

saja. Hal ini dikarenakan untuk pengembangan karir bagian top sudah ditentukan 

oleh pihak kementerian dari Instansi yang terkait. 

3.2.5    Faktor yang menyebabkan Pengembangan Karir ASN hanya mencapai 

level tengah (middle). 

Pengembangan karir bagi ASN sejatinya diarahkan hingga level yang paling 

tinggi (Top), hal ini bertujuan agar jenjang karir bagi ASN tersebut jelas dan 

terstruktur dengan rapih sebagaimana mestinya (Alif,2003). Namun pada 

kenyataanya dalam perkembangannya pengembangan karir bagi ASN terhenti di 

level tengah (middle). Hal ini dikarenakan untuk bagian atas (top) sudah ditentukan 

oleh kementerian yang menaungi Instansi terkait. Bagian atas disini sering disebut 

sebagai Dewan Komisaris. 

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 

tentang “ Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota 

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN” dijelaskan bahwa syarat materil 

dalam pemilihan Dewan Komisaris diantaranya adalah : 

1.  Memiliki Integritas 

2.  Memiliki Dedikasi 

3.  Memahami masalah-masalah manajemen 

4.  Memiliki pengetahuan yang memadai 
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5.  Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 

Diantara hal tersebut adalah syarat materil saja ditambah lagi dengan 

persyaratan lain yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1.  Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislative dan/atau 

anggota legislative 

2.  Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala 

Daerah 

3.  Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada 

BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut. 

    Namun dalam perkembangannya untuk bagian atas (top) sendiri sebagai 

pengembangan karir bagi ASN ditentukan oleh keputusan Menteri dari Instansi 

yang terkait yang menaunginya dimana persyaratannya adalah sebagai berikut : 

1.  Penetapan seseorang dalam mengembangkan karirnya di level top 

dilakukan melalui Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal 

BUMN dimiliki oleh Negara sehingga pemutusan dilakukan oleh 

Kementerian terkait. 

2.  Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler 

apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara. 

  Sehingga jelaslah bahwa pemilihan bagian pengembangan karir di level top 

dilakukan melalui pemilihan dari kementerian terkait yang membawahi Instansi 

tersebut. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil praktek kerja mengenai pengembangan karir bagi ASN 

di Pusat Litbang Sumber Daya Air maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1.  Secara umum pelaksanaan program pengembangan karir ASN di Pusat 

Litbang Sumber Daya Air telah dilakukan sebagaimana dengan prosedur 

yang tersedia. Pihak Instansi sendiri telah memberikan peluang dan 

kesempatan pada pegawainya untuk mengembangkan diri mereka 

sehingga tujuan individu dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.  

2.  Dalam pelaksanaan program pengembangan karir tersebut memiliki sedikit 

kendala diantaranya adalah pengembangan karir bagi ASN tersebut hanya 

sampai dengan level middle saja. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan 

dari kementerian terkait yang berpengaruh terhadap program 

pengembangan karir bagi ASN di Pusat Litbang Sumber Daya Air. 

4.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan 

memberikan beberapa saran, yaitu: 

1. Pusat Litbang Sumber Daya Air hendaknya memantau hasil dari 

pelaksanaan pengembangan karir untuk meningkatkan prestasi yang lebih 

baik lagi baik untuk individu maupun bagi perusahaan. 
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2. Disarankan untuk kedepannya pengembangan karir ASN di Pusat Litbang 

Sumber Daya air tidak hanya sampai level menengah saja, tapi bisa sampai 

level top (atas) sebagai bentuk apresiasi terhadap ASN yang bekerja dengan 

baik dan berdedikasi bagi Instansi 
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