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ABSTRAK
Kuliah Praktek Kerja ini dilaksanakan di Badan Pusat Statistik Kabupaten
Karawang yang berada di Jalan Cakradireja No. 36, Nagasari, Kec. Karawang
Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41315. Metode pelaksanaan Kuliah
Praktek Kerja yang digunakan adalah Block Realise, yaitu penyelenggaraan Kuliah
Praktek Kerja dilaksanakan pada suatu periode tertentu. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyususn laporan ini ialah
metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Tujuan
dilaksanakannya Kuliah Praktek Kerja ini ialah untuk mengetahui bagaimana
peatihan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pusat Statistik
Kabupaten Karawang, training need analysis yang dilakukan instansi, dan
hambatan apa saja yang menjadikan tujuan pelatihan dan pengembangan ASN tidak
tercapai.
Kata Kunci : Pelatihan dan Pengembangan ASN, Training Need Analysis
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pemilihan Bidang
Setiap organisasi baik itu organisasi swasta maupun pemerintahan pasti

memiliki tujuan yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Untuk dapat
mencapai tujuan tersebut, setiap organisasi haruslah memiliki sumber daya yang
memadai, salah satunya yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia
merupakan aset yang paling berperan dalam percapaian tujuan organisasi. Oleh
karena itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja dari sumber daya manusia
agar organisasi dapat terus berkembang dan tidak mengalami kemunduran. Salah
satu cara untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia adalah dengan
memberikan program pelatihan dan pengembangan pada pegawai.
Pelatihan dan pengembangan adalah salah satu elemen penting dalam
manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan atau organisasi. Karena
kepuasan pelayanan yang diterima masyarakat merupakan salah satu tujuan
organisai, sangat penting bagi setiap pegawai memiliki kinerja yang memuaskan.
Oleh karena itu organisasi harus membuat konsep pelatihan dan pengembangan
pegawai secara terus menerus, karena pelatihan dan pengembangan merupakan
human invesment bagi organsasi.
Pelatihan adalah proses pengubahan sistematik perilaku pada pegawai
dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan organsasional. Dengan demikian
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pelatihan adalah suatu proses peningkatan dan usaha untuk menyempurnakan
bakat, keterampilan, kecakapan, kemampuan dan keahlian pegawai dalam
menjalankan tugas pekerjaannya serta guna mewujudkan tujuan perusahaan.
Pelatihan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya
manusia dalam dunia kerja. Pegawai baik yang baru maupun yang sudah lama
bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tututan pekerjaan yang dapat
berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya
(Simamora, 2008).
Pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM
organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab
individu yang bersangkutan saat ini (current job oriented). Sasaran yang ingin
dicapai dari suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam
jabatan atau fungsi saat ini (Syafaruddin, 2001). Menurut pasal 9 Undang-Undang
ketenagakerjaan tahun 2003, pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk
membekali,

meningkatkan

dan

mengebangkan

kompetensi

kerja

guna

meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.
Pelatihan memiliki peran penting dalam menentukan efektifitas, efisiensi
instansi dan kinerja pegawai. Simamora (2008) mengemukakan manfaat pelatihan,
yaitu: 1) menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama, yang lebih menguntungkan
meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, 2) mengurangi waktu belajar
yang diperlukan karyawan agar mencapai standar-standar kinerja yang dapat
diterima, 3) membantu dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi
karyawan, 4) memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia.
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Selain pelatihan pegawai juga memerlukan pengembangan. Pengembangan
adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual,
moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuan pengembangan adalah
untuk meningkatkan produktivitas kerja (Hasibuan, 2002: 69). Pengembangan
didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian
pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan
baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kariernya. Persiapan jangka
panjang dari seorang pegawai untung serangkaian posisi inilah yang dimaksudkan
dengan pengembangan pegawai.
Sejalan dengan itu, pengembangan mempunyai lingkup yang luas.
Sebagaimana Smith (2002:2) mengemukakan “Development: the growth or
realization of a person ability through conscious or unconscious learning”. Ini
berarti bahwa pengembangan meliputi seuruh aspek peningkatan kualitas pegawai
bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih terfokus pada
kebutuhan jangka panjang umum organisasi, hasilnya bersifat tidak langsung dan
hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk memperbaiki
prastasi kerja saat ini sedangkan pengembangan adalah untuk mengembangkan
keterampilan untuk pekerjaan masa depan.
Pengembangan sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting
dalam organisasi sebab pegawai merupakan aset yang sangat penting dalam
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Notoatmodjo (2003: 4)
mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses
perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk
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hasil yang optimal. Pengembangan mewakili suatu investasi yang berorientasi ke
masa depan dalam diri pegawai dan menekankan pada peningkatan kemampuan
melaksanakan tugas baru dimasa yang akan datang (Siagian, 2007: 183).
Dalam

tahap

pengembangan

pegawai,

Simamora

(1997:324)

mengungkapkan dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain,
yakni kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri.
Kedua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang
dimiliki pegawai agar dapat digunakan secara efektif. Kegiatan pelatihan dipandang
sebagai awal pengembangan pegawai, yaitu dengan diadakannya proses orientasi
yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan selama pegawai tersebut berada
dalam organisasi. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara bentuk orientasi ini dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan
(Pasar 63 ayat 4).
Pelatihan dan pengembangan kepegawaian menyangkut dua hal pokok yang
melingkupinya, yaitu pengembangan dalam peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan pengembangan dalam peningkatan karier pegawainya (M.Irfan, 2002).
Kedua hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena keduanya mendorong
terciptanaya misi dari organisasi/instansi pemerintah yaitu kualitas pelayanan
pegawai yang diberikan pada masyarakat. Namun pada realitanya kedua hal ini
mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia melalui pendidikan dan pelatihan seringkali tidak diarahkan pada analisis
kebutuhan organisasi/unit kerja. Kondisi ini menyebabkan tidak optimalnya output
atau outcome dari penyelenggaraan pendidikan dal pelatihan bagi peningkatan
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kinerja pegawai maupun organisasinya. Sementara itu dalam pengembangan karier
pegawai juga tidak jarang tanpa mendasarkan pada profesionalisme (merit system),
akan tetapi lebih kepada senioritas atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Halhal semacam ini pada akhirnya menyebabkan pembinaan atau pengembangan
pegawai khususnya aparatur sipil negara menjadi tidak maksimal.
Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali mendapat sorotan dari
berbagai kalangan. Bahkan berbagai media masa hampir setiap hari memberitakan
tentang buruknya kinerja ASN. Alasan mendasar adalah para ASN dinilai kurang
produktif, menghamburkan uang Negara, kurang disiplin serta rendahnya etos
kerja. Stigma buruk itu umumnya ditujukan kepada para ASN dihampir seluruh
instansi pemerintah, demikian pula dengan kompetensi ASN utamanya dalam
menghadapi era digitalisasi dokumen di era manajemen informasi yang sudah
menggunakan basis web (web-based).
Hal ini juga disadari oleh Badan Pusat Statistik Karawang (BPS Karawang)
sebagai lembaga yang bertugas menyediakan data untuk lembaga pemerintah lain
serta publik dan melakukan survei statistik untuk menerbitkan publikasi statistik
secara berkala tentang ekonomi, perubahan sosial dan pembangunan BPS dituntut
untuk selalu meberikan data yang akurat. Oleh karena itu penting bagi pegawai BPS
untuk selalu mengikuti pelatihan dan pengembangan pada setiap periodenya.
Namun, dikarenakan perkembangan teknologi dan digitalisasi yang begitu
pesat, menjadi kendala bagi sebagian pegawai saat harus menginput dan mengolah
data. Kendala tersebut khususnya dirasakan oleh pegawai yang sudah berusia
lanjut. Penggunaan teknologi terbaharukan yang tadinya ditujukan untuk
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meningkatkan efektivitas dan efisiensi malah menjadi kendala baru bagi para
pegawai yang sudah berusia lanjut. Oleh karena itu Badan Pusat Statistik dituntut
untuk lebih mengembangkan program pelatihan dan pengembangannya.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menitikberatkan
laporan ini dengan judul “TINJAUAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUR

SIPIL

NEGARA

DI

BADAN

PUSAT

STATISTIK

KARAWANG”

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 Badan Pusat Statistik Karawang adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ASN di Badan Pusat
Statistik Karawang?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pelatihan dan
pengembangan ASN di Badan Pusat Statistik Karawang?

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 pelatihan dan pengembangan
ASN di Badan Pusat Statistik Karawang.
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2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya
tujuan dari pelatihan dan pengembangan.

1.4.

Kegunaan Kuliah Praktik Kerja
Secara umum dengan adanya kuliah praktek kerja ini dapat memberikan

gambaran dan wawasan luas kepada mahasiswa dan mahasiswi dalam kerja
lapangan yang sesungguhnya, baik di perusahaan maupun instansi emerintahan.
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 dengan praktek
dilapangan.
2. Menyesuaikan

diri

dalam

menghadapi

lingkungan

kerja

setelah

menyelesaikan studi.
3. Sebagai dasar untuk mengaplikasikan dan mengembangkan terori-teori
yang telah dipelajari.
1.4.2. Bagi Instansi
1. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan bahan masukan yang
bermanfaat.
2. Instansi akan mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa yang
melakukan kuliah praktek kerja.
3. Adanya kerjasama antara univesitas dan instansi terkait sehingga instansi
tersebut dapat lebih dikenal dikalangan akademik.
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1.4.3. Bagi Pihak lainnya
Sebagai tambahan informasi dan referensi bacaan, khususnya bagi
mahasiswa/I yang akan menyusun laporan kuliah praktek kerja.

1.5.

Metode Praktek Kerja
Dalam pelaksanaan kuliah praktek kerja, penulis menggunakan metode

pelaksanaan kerja Block Realese yaitu penyelenggaraan kuliah praktek kerja
dilakukan dalam satu periode tertentu. Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja dilakukan
dalam kurun waktu satu bulan dan dilaksanakan pada hari kerja yaitu senin sampai
dengan jumat. Adapun teknik pegumpulan data yang digunakan penulis adalah
sebagai berikut :
1. Observasi
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung
terhadap objek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan
keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar, dan juga
untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kegiatan yang dilakukan di
Badan Pusat Statistik Karawang.
2. Metode Wawancara
Teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai atau bertanya
langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung atau relevan
dengan objek yang akan diteliti.
3. Metode Dokumentasi

9

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau menganalisis dokumendokumen, catatan atau buku. Metode ini digunakan agar penulis
memperoleh data yang dibutuhkan.
4. Metode Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mempelajari buku-buku
referensi yang dapat mendukung penulisan laporan Kuliah Praktek Kerja.

1.6.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja
Penulis melaksanakan Kuliah Praktek Kerja di Badan Pusat statistic

Karawang yang beralamat di Jl. Cakradireja No.36, Nagasari, Kec. Karawang barat,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan kuliah praktek kerja
dilakukan pada tanggal 14 juli-18 agustus 2020 mulai dari jam 07.30-15.00 WIB.
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BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah nonkementrian
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya BPS merupakan
Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang
Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua
UU tersebut diterapkan UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan
UU ini yang ditinjaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara
formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.
Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 peranan yang harus diakukan oleh
BPS adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini
didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari
departemen atau lembaga pemerintah lainnya sebagai data sekunder.
2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau
instansi lainnya dalam membangun perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi
statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan
statistik.
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk
kepentingan statistik Indonesia.
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2.1.

Sejarah Singkat Badan Pusat Statistik
Sejarah singkatnya dimulai pada tahun 1920 dengan tugas mengumpulkan

data statistik bea cukai dan bernaung dibawah departemen Landbouw Nijverheiden
Handel. Pada tahun 1924 pusat kegiatan berpindah dari Bogor ke Jakarta dan
berganti nama menjadi Centraal Kantoor Voor de Statistiek (CKS). Pada tahun
1942-1945 CKS beralih ke pemerintahan Jepang dan kegiatannya diarahkan untuk
memenuhi kebutuhan perang. Nama CKS juga dirubah menjadi Chosasitsu
Gunseikanbu.
Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 Chosasitsu Gunseikanbu diubah menjadi
Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI) yang dipimpin oleh Mr.
Abdul Jarim Pringgodigdo. Berdasarkan surat edaran Kememtrian kemakmuran
No.219/SC tanggal 12 juni 1950 KAPPURI berganti nama menjadi Kantor Pusat
statistic (KPS). Pada tanggal 1 Juli 1957 berdasarkan surat keputusan Presiden RI
No.172/1957 KPS diubah menjadi Biro pusat Statistik (BPS) dan langsung dibawah
Perdana Menteri.
Kemudian pada tahun 1961 BPS menyelenggarakan sensus penduduk yang
pertama sejak kemerdekaan, oleh karena itu dibentuklah bagian yang mengurus
pelaksanaan sensus penduduk pada setiap kecamatan, kabupaten dan provinsi. Pada
tahun 1965 dengan keputusan Presidium Kabinet No. Aa/C/9 bagian sensus di tiap
provinsi dan kabupatn ditetapkan menjadi kantor sensus dan statistik. Tahun1968
ditetapkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1968 yang mengatur Organisasi dan
Tata Kerja BPS. Pada tahun 1980 ditetapkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun
1980 tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP No.16/1968. Berdasarkan PP
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No.6/1980 pada tiap provinsi terdapat perwakilan BPS dengan nama Kantor
Statistik Provinsi dan di tiap kabupaten/kotamadya terdapat cabang perwakilan BPS
dengan nama Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya.
Kemudian pada tahun 1992 ditetapkan PP No.2 Tahun1992 tentang
Organisasi BPS sebagai pengganti PP No.6/1980. Kedudukan, tugas, fungsi,
susunan organisasi dan tata kerja Biro Pusat Statistik selanjutnya diatur dengan
Keputusan Presiden. Pada tanggal 26 September 1997 dengan UU No.16/1997
tentang Statistik, Biro Pusat Statistik dibubah namanya menjadi Badan Pusat
Statistik. Oleh karena itu setiap tanggal 16 September ditetapkan menjadi hari
statistik. Pada tahun 1998 ditetapkan Keputusan Presiden No.86/1998 tetang Badan
Pusat Statistik, berdasarkan KEPPRES tersebut perwakilan BPS ditiap daerah
adalah instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten/ Kotamadya.

2.2.

Visi dan Misi
Adapun visi Badan Pusat Statistik adalah menjadi sumber informasi statistik

sebagai tilang punggung informasi pembangunan nasional dan regional, didukung
sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
yang muktahir.
Sedangkan misi Badan Pusat Statistik adalah untuk menjunjung
pembangunan nasional BPS mengembangkan mengarahkan pembangunan statistic
pada penyediaan data statistik yang handal dan bermutu, efektif dan efisien,
peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan
pengembangan ilmu statistik.

13

2.3.

Tugas dan Fungsi Badan Pusat Statistik
Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1992 tugas BPS adalah :
1. Melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh pemerintah,
antara lain di bidang pertanian, agrarian, pertambangan, perindustrian,
perhubungan, perdagangan, kependudukan, sosial, ketenagakerjaan,
keuangan, pendapatan nasional, pendidikan dan keagamaan.
2. Atas nama pemerintah melaksanakan koordinasi di lapangan kegiatan
statistik dari segenap instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah
dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan serupa oleh dua orang
atau lebih instansi, memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi,
klasifikasi, dan lain-lain.
3. Mengadakan segala daya agar masyarakat menyadari akan tujuan dan
kegunaan statistik.
Berdasarkan

Keputusan

Presiden

No.86

Tahun

1998

dalam

menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta
mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Fungsi yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik adalah:
1. Perumusan

kebijaksanaan

perencanaan,

pengumpulan,

pengolahan,

penyajian data dan analisis di bidang statistik produksi dan kependudukan
serta bidang statistik distribusi dan neraca nasional.
2. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan statistic dengan
departemen dan instansi lainnya dalam mengembangkan berbagai jenis
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statistik yang diperlukan, serta pelaksanaan kerjasama di bidang statistik
dengan lembaga organisasi lain baik di dalam maupun luar negri.
3. Penyajian data kepada pemerintah dan masyarakat dari hasil kegiatan statisti
produksi dan kependudukan serta statistik distribusi dan neraca nasional
secara berkala baik dari hasil penelitian sendiri maupun dari data sekunder.
4. Penyebaran statistik melalui berbagai cara baik langsung maupun tidak
langsung.
5. Pengelolaan keuangan, kepegawaian dan organisasi, perlengkapan dan
perbekalan serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan BPS.

2.4.

Logo dan Lambang Badan Pusat Statistik
Sebuah organisasi baik itu swasta maupun instansi pemerintahan pasti

memiliki sebuah logo yang mencerminkan organisasi tersebut. Logo merupakan
suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari
perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya
membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama
sebenarnya. Dengan kata lain logo dapat menjadi sutu identitas tersendiri bagi
sebuah perusahaan ataupun instansi.
Logo juga merupakan simbol yang memberi penjelasan tentang citra dari
perusahaan dan produk atau yang lebih dikenal dengan branding atau corporate
identity. Dengan memiliki logo organisasi menempatkan dirinya secara berbeda
dalam masyarakat.
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Gambar 2.4 Logo Badan Pusat Statistik
Sumber http://www.karawang.bps.go.id
Sebagai sebuah bentuk identitas, maka logo tersebut memiliki fiosofi dan
juga arti yang mencerminkan perwujudan dari instansi tersebut. Berikut filosofi dan
arti dari logo Badan Pusat Statistik :
1. Biru melambangkan kegiatan sensus penduduk yang dilakukan sepuluh
tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 0 (nol).
2. Hijau melambangkan kegiatan sensus pertanian yang dilakukan sepuluh
tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 3 (tiga).
3. Orange melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan sepuluh
tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 6 (enam).

2.5.

Struktur Organisasi
Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 dan Keputusan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 001 Tahun 2001, maka perlu
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menetapkan organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di daerah. Dengan
persetujuan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor
174.1/M.PAN/7/2001 tanggal 9 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan BPS di Daerah, maka Kepala Badan Pusat Statistik menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah tanggal 3 September 2001.

2.5.1. Struktur Badan Pusat Statistik Karawang

Gambar 2.5.1. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Karawang
Sumber : http://www.karawang.bps.go.id
Untuk melaksanakan tugas, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata
kerja tersebut, sesuai keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tanum 2001 tentang
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Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah
ditentukan struktur Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota,yaitu :
1. Kepala
BPS dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS,
menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung
jawabnya, serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan
organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan lima Orang Kepala Seksi.
2. Ka. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan, pengendalian, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPS.
Serta melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan
hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam.
3. Ka. Sie Statistik Sosial
Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial, melakukan pengumpulan,
pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik sosial. Bidang Statistik
Sosial terdiri dari Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Statistik
Kesejahteraan Rakyat, dan Statistik Ketahanan sosial.
4. Ka. Sie Statistik Produksi
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Seksi Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi, melakukan pengumpulan,
pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik produksi. Seksi Statistik
Produksi meliputi Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan,
Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dan Statistik Industri.
5. Ka. Sie Statistik Distribusi
Seksi Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa, melakukan
pengumpulan, pengolahan, analisis evaluais dan pelaporan statistik distribusi.
Bidang Statistik Distribusi meliputi Statistik Harga, Statistik Distribusi,
Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata.
6. Ka. Sie Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan melaksanakan kebijakan dibidang neraca dan analisis statistik,
melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengoalhan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan neraca wilayah dan analisis lima sektor. Seksi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik melipitu Neraca Produksi, Neraca Pengeluaran, Analisis dan
Pengembangan Statistik.
7. Ka. Sie Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Seksi IPDS mempunyai tugas melakukan pengintegrasian pengolahan data,
pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, diseminasi dan layana statistik,
menyususn program kerja tahunan, melakukan integrasi penggunaan sistem
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dan program aplikasi pengolahan data statistik, mengikuti program pelatihan
yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan integrasi pengolahan data.

2.5.2. Struktur Khusus Sub Bagian Tata Usaha

Gambar 2.5.2 Struktur Khusus Sub Bagian TU BPS
Sumber : http://www.karawang.bps.go.id

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dengan tugas
pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan
unit di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian,
perlengkapan dan peralatankantor, serta aset dan keuangan pada lingkungan
Badan Pusat Statistik.
2. Bendahara Pengeluaran
Di dalam Sub Bagian Tata Usaha terdapat bendahara pengeluaran yang
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
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a. Mengelola uang persediaan dan LS bendahara (Pasal 24 ayat 1, huruf
a);
b. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam
pengelolaannya;
c. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat
Pembukuan Komitmen (PPK);
d. Memungut pajak dan menyetor pajak ke bank melalui persetujuan di
KPPN;
e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LP) kepada Kepala
KPPN.
3. Pengelolaan BMN
Pengelolaan Badan Milik Negara dalam sub bagian tata usaha mempunyai
tugas melakukan penatausahaan, pengelolaan, administrasi, serta pengamanan
barang milik negara dan pengelolaan kekayaan lainnyayang ada di lingkungan
BPS Kab. Karawang.
4. Pengolah Data Keuangan
Data Keuangan mempuyai tugas mengumpulkan dan menyimpan data
keungan yang diperlukan untuk pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran
yang nantinya akan diserahkan kepada bendahara pengeluaran. Bagian
pengolah data keuangan terdiri dari beberapa sub bagian yaitu :
a. Penata Dokumen
Penata dokumen mempunyai tugas menata dan merapikan serta
menyusun dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan
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keuangan seperti dafta SP2D, SPM, DRPP, DIPA dan lain-lain.
Dokumen tersebut biasanya akan dimaukkan kedalam satu bindex
sesuai jenis dukomen pada bulan dokumen tersebut diterbitkan.
b. Tenaga Perpajakan
Tenaga perpajakan mempunyai tugas untuk mengumpulkan bukti
potong PPh, melakukan pelaporan pajak serta membuat rekonsoliasi
pajak, membuat eSPT atau SPT masa PPh karyawan, serta membantu
bendahara dalam pengurusan perpajakan instansi.
5. Pengelola Inventaris
Pengelola Inventaris mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan
inventarisasi BMN di BPS, membantu menyiapkan dokumen rencana
kebutuhan dan penganggaran barang serta melakukan stock opname peralatan
dan perlengkapan kantor.
6. Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar
Pengelola Surat Masuk dan Surat Keluar mempunyai tugas menerima dan
menyimpan surat-surat yang masuk dari bagian lain dalam perusahaan yang
sama, atau dari pihak eksternal baik dari perorangan, instansi, atau perusahaan
yang sama, atau untuk pihak eksternal baik untuk perorangan, instansi atau
perusahaan.

2.6.

Kegiatan Umum Instansi
Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS berusaha memenuhi

kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah baik di bidang ekonomi maupun
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sosial seperti pertanian, pertambangan, industry, komunikasi, perdagangan,
kependudukan, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, dan pendidikan.
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa
kegiatan statistik ditujukan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat,
dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal,
efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Berikut adalah
kegiatan umum instasi :

2.6.1. Pengumpulan Data
Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan
beberapa cara, yaitu :
1. Sensus
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, pasal 1 ayat 8 mendefinisikan sensus
sebagai cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit
populasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu
populasi pada saat tertentu. Sensus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali
dalam sepuluh tahun oleh BPS yang meliputi :
a. Sensus penduduk yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun
yang berakhiran angka 0 (nol).
b. Sensus pertanian yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun
yang berakhiran angka 3 (tiga).
c. Sensus ekonomi yang dilakukan sepuluh tahun sekali pada setiap tahun
yang berakhiran angka 6 (enam).
2. Survei
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Survei adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pemecahan
sempel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu objek
pada saat tertentu (UU Nomor 16 Tahun 1997 pasal 1 ayat 9). Badan Pusat
statistic melaksanakan survei antar sensus yaitu survei yang dilakukan diantara
dua sensus sejenis. Survei antar sensus tersebut meliputi Survei Penduduk antar
Sensus (Supas), Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas), Survei Ekonomi Antar
Sensus (Setas).
3. Studi Khusus
Studi khusus dilaksanakan guna mempelajari berbagai aspek kegiatan statistik
untuk memberi masukan bagi pengumpulan data statistik yang baru atau
penyempurnaan metode yang sudah ada sebelum diimplementasikan secara
nasional. Studi khusus juga diselenggarakan untuk memenuhi permintaan data
yang lebih spesifik, misalnya studi khusus konsumsi makanan jadi.
4. Kompilasi Produk Administrasi
Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan,
penyajian dan analisis yag didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada
pemerintah dan atau masyarakat (UU Nomor 16 Tahun 1997 pasal 1 ayat 10).
Sesuai amanat undang-undang tersebut, BPS mengadakan kerja sama dengan
instansi pemerintah lainnya dan atau swasta yang mengelola catatan
administrasi dari suatu kegiatan. Contoh hasil dari kompilasi produk
administrasi antara lain data ekspor barang dan jasa yang memanfaatkan
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), impor barang dan jasa
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memanfaatkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), data statistik
wisatawan mancanegara, data tentang iklim, polusi, penyakit, dan luas panen.

2.6.2. Pengolahan Data
Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan
dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan instansi perintis dalam
penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar 1960.
Sebelum menggunakan komputer, BPS menggunakan kalkulator dan alat hitung
sempoa dalam mengolah data.
Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan
perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Personal
komputer yang secara umum lebih murah dan efisien telah dicoba digunakan untuk
menggantikan mainframe. Sejak 1980-an, personal komputer telah digunakan di
seluruh kantor BPS provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer di seluruh BPS
kabupaten dan kota sejak 1992. Dengan menggunakan personal komputer, kantor
statistik di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan
rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukkan
data mentah ke dalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat
untuk diolah menjadi data nasional. Pengolahan data menggunakan personal
komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang diterapkan oleh direktorat
teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil
yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan.
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Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin
scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Efek positif dari
penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain lebih cepat, juga dapat
memotivasi pegawai untuk menghasilkan data statistik dan indikator secara tepat
waktu dan akurat dibanding sebelumnya. Selain itu, juga mendukung BPS dalam
menghasilkan berbagai data statistik dan indikator- indikator yang rumit seperti
kemiskinan, Input-Output (I-O) table, Social Accounting Matrix (SAM), dan
berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.
Pada 1993, BPS mulai mengembangkan sebuah sistem informasi statistik
secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah sampai unit
administrasi terkecil yang telah mulai dibuat secara manual sejak 1970. Data
wilayah ini dibuat khususnya untuk menyajikan karakteristik daerah yang menonjol
yang diperlukan oleh para perumus kebijakan dalam perencanaan pembangunan.
Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi
untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan
berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk
mengembangkan

berbagai

perangkat

lunak

komputer

serta

mentransfer

pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah.
Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada
tujuan yang ingin dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan
kebutuhan dalam pengolahan data statistik; melakukan pembaharuan/inovasi dalam
hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik
dalam mendapatkan informasi statistik.
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2.6.3. Analisis Data
Agar pengguna data dapat membaca dan mengintepretasikan data yang
dipublikasikan dengan lebih mudah, BPS membuat analisis dan laporan statistik
secara berkala. Hasil-hasil kegiatan statistik dianalisis dan disajikan dalam bentuk
laporan/data rinci untuk tujuan akademis dan dalam bentuk ringkasan eksekutif
untuk bahan pengambilan keputusan.
BPS juga membuat evaluasi kegiatan pembangunan dengan menyajikan
indikator kinerja yang tipe serta kriterianya ditentukan oleh pemerintah pusat dan
daerah melalui berbagai proses. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari analisis
data, BPS bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang terkait dan
lembaga-lembaga internasional serta bekerjasama dengan para pakar dan perguruan
tinggi. Hal ini dilaksanakan segera setelah data dipublikasikan.
Selain itu BPS juga mengembangkan analisis dengan metode-metode
statistik antara lain analisis penentuan penduduk miskin, penggunaan teknik-teknik
proyeksi dan ramalan, penghitungan neraca bahan makanan dan standar konversi
untuk berbagai jenis data. BPS juga menyelenggarakan berbagai seminar bagi
masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui hasil analisis BPS dan metode yang
sedang berlaku dan yang akan datang.
Kualitas data merupakan salah satu yang perlu diprioritaskan dan
dipertahankan. Data dengan kualitas yang tinggi hanya dapat dihasilkan oleh para
staf yang telah mengikuti pelatihan dan supervisi secara efektif. Dengan
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menggunakan metode tertentu, kualitas data tertentu dapat dievaluasi, misalnya
dengan pengujian standar error.

2.6.4. Cangkupan Kegiatan Badan Pusat Statistik
Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Statistik Dasar mengamanatkan bahwa kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh
BPS mencakup statistik di bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan
bidang-bidang lainnya yang jenis dan ragamnya telah dan akan dikembangkan oleh
BPS.
Statistik bidang ekonomi mencakup statistik pertanian, statistik industri,
statistik perdagangan dan jasa, statistik keuangan dan harga, dan statistik lintas
sektor yang dikumpulkan melalui:
a. Sensus Ekonomi (SE);
b. Sensus Pertanian (ST);
c. Survei Biaya Hidup;
d. Survei Ekonomi Antar Sensus (Setas);
e. Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas);
f. Survei Perusahaan Berbadan Hukum Sektor Perdagangan dan Angkutan;
g. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ekonomi;
h. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Pertanian;
i. Survei Statistik Harga Konsumen;
j. Survei Statistik Harga Perdagangan Besar;
k. Survei Statistik Harga Produsen Gabah, dan lain-lain.
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Statistik bidang kesejahteraan rakyat (kesra) mencakup statistik kependudukan
dan ketenagakerjaan, statistik sosial ekonomi nasional, dan statistik lintas sektor
yang dikumpulkan melalui:
a. Sensus Penduduk (SP);
b. Survei Penduduk Antar Sensus (Supas);
c. Kompilasi Data Hasil Registrasi Penduduk;
d.

Survei Penduduk/Demografi;

e. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas);
f. Survei Statistik Upah Buruh (SUB);
g. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Inti;
h. Survei Statistik Perumahan dan Permukiman;
i. Survei Potensi Desa (Podes);
j. Kompilasi Data Statistik Lingkungan Hidup;
k. Kompilasi Data Statistik Kesehatan;
l. Kompilasi Data Statistik Pendidikan;
m. Kompilasi Data Statistik Kriminal.
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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 Badan Pusat Statistik Kab.
Karawang. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan mengenai landasan teori
sesuai dengan tema yang penulis agkat.

3.1.1. Teknik Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja
Praktek pelakanaan Kuliah Praktek Kerja (KPK) yang dilakukan oleh
penulis adalah Black Realese, yaitu penyelenggaraan Kuliah Praktek Kerja
dilakukan pada satu periode tertentu.
Penulis melaksanakan Kuliah Praktek Kerja di badan Pusat Statistik Kab.
Karawang selama 25 hari kerja. Selama 25 hari tersebut dengan dibimbing oleh
pembimbing dari Badan Pusat Statistik Kab. Karawang yaitu Bapak Iskandar
Zulkarnain SE, penulis melakukan beberapa pekerjaan yang terdapat pada bagian
Sumber Daya Manusia. Adapun kegiatan yang dilakukan penuis pada saat Kuliah
Praktik Kerja (KPK) di Badan Pusat Statistik Kab. Karawang adalah sebagai
berikut.
3.1

30

Kegiatan Kuliah Praktek Kerja pada bagian Sumber Daya Manusia
Badan Pusat Statistik Karawang

Hari/Tanggal

Kehadiran

Kegiatan

Keterangan

Senin, 13 Juli
2020

1

Memindahkah data CKP dan
WFH

Sub bagian IPDS

Selasa, 14 Juli
2020

2

Entri data retail dan lembaga
pemerintah Kab. Karawang

Sub bagian IPDS

Rabu, 15 Juli
2020

3

Entri VHTS

Sub bagian IPDS

Kamis, 16 Juli
2020

4

Entri data Desa dan
Kecamatan

Sub bagian IPDS

Jumat, 17 Juli
2020

5

Entri VHTS

Sub bagian IPDS

Senin, 20 Juli
2020

6

Entry VHTS dan menyusun
berkas TU

Sub bagian IPDS

Selasa, 21 Juli
2020

7

Entry VHTS dan membuat
data penerima kurban

Sub bagian IPDS

Rabu, 22 Juli
2020

8

Entry VHTS dan menyusun
kartu kurban

Sub bagian IPDS

Kamis, 23 Juli
2020

9

Menyusun surat dinas ASN

Sub bagian IPDS

Jumat, 24 Juli
2020

10

Scan data TU

Sub bagian IPDS

Rabu, 29 Juli
2020

11

Print data SAKERNAS

Sub bagian IPDS

Kamis, 30 Juli
2020

12

Entri VHTS dan print data
SAKERNAS

Sub bagian IPDS

Senin, 3
Agustus 2020

13

Kurban

Sub bagian IPDS

Selasa, 4
Agustus 2020

14

Entri VHTS

Sub bagian IPDS

Rabu, 5
Agustus 2020

15

Entri data base SLS

Sub bagian IPDS

Kamis, 6
Agustus 2020

16

Entri data base SLS

Sub bagian IPDS
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Jumat, 7
Agustus 2020

17

Entri data base SLS dan entri
data SAKERNAS

Sub bagian IPDS

18

Entri data SAKERNAS dan
entri VHTS

Sub bagian IPDS

19

Entri data SAKERNAS dan
print peta Kecamatan

Sub bagian IPDS

20

Print peta Kecamatan

Sub bagian IPDS

Kamis, 13
Agustus 2020

21

Print peta Kecamatan

Sub bagian IPDS

Jumat, 14
Agustus 2020

22

Print peta Kecamatan

Sub bagian IPDS

Selas, 18
Agustus 2020

23

Print data sensus penduduk

Sub bagian IPDS

Senin, 10
Agustus 2020
Selasa, 11
JuliAgustus
2020
Rabu, 12
Agustus 2020

3.1.2. Bidang Kajian Kuliah Praktek Kerja
Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja (KPK) ini dilaksanakan di Badan Pusat
Statistik Kab. Karawang yang beralamat di Jl. Cakradireja No.36, Nagasari, Kec.
Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat 41315.
Pada pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja (KPK) ini, bidang kajian yang
penulis ambil adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Bidang kajian
Manajemen Sumber Daya Manusia dipilih karena dalam kajian ini penulis akan
membahas mengenai pelaksanaan pelatihan dan pengembangan khususnya bagi
Aparatur Sipil Negara (PNS) dalam sebuah instansi.

3.1.3. Kajian Pustaka
Kajian pustaka menjadi salah satu bagian penting dalam laporang Kuliah
Praktek Kerja (KPK) ini. Karena, pada kajian pustaka penulis akan menjelaskan
beberapa teori, pengertian, definisi dan bahasan yang diperoleh dari beberapa
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sumber serta pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan laporan Kuliah Praktek
Kerja (KPK) ini. Landasan teori ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
bagi penulis maupun pembacanya.

3.1.3.1.Penegertian Manajemen
Manajemen merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan bagi
seorang manajer dalam mengelola perusahaan yang dipimpinnya untuk mencapai
sebuah tujuan. Manajemen merupakan disiplin ilmu yang memiliki peran dalam
mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai
dan mengkoordinasikan secara efektif dan efisien seluruh sumber daya yang
dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Menurut Robbins and Coulter (2010) “Management as the process of
coordinating work activities so that they are completed efficiently and effectively
with the through other people”. Artinya dalah manajemen sebagai proses
koordinasi aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif melalui
orang lain. Sementara Oey Liang Lee (2010) berpendapat bahwa “Manajemen
adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan
pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada
pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Pendapat lain mengenai
pengertian manajemen dikemukakan oleh John Kotler (2014) yang berpendapat
bahwa “Management is a set of processesthat can keep a complicated system of
people and technology running smoothly. The most importhant aspects of
management include planning, budgeting, organizing, staffing, controlling, and
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problem solving”. Artinya yaitu manajemen adalah serangkaian proses yang dapat
membuat sistem teknologi yang rumit dari orang-orang dan berjalan dengan lancer.
Aspek yang paling penting dari manajemen meliputi perencanaan, penganggaran,
pengorganisasian, kepegawaian, pengendalian dan pemecahan masalah.
Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa manajemen adalah proses mendesain lingkungan dengan cara bekerjasama
untuk

mencapai

tujuan.

Proses

yang

dimaksud

adalah

perencanaan,

pengoranisasian, penggerakan dan penegendalian melalui pemanfaatan sumber
daya perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

3.1.3.2.Penengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Sumber Daya Manusia mengandung pengertian yang erat
kaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia atau pegawai dalam
perusahaan. Sumber daya manusia dapat juga disebut sebagai personil, tenaga kerja,
pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam
mewujudkan eksistensinya, atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi
sebagai modal non material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan
menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi
organisasi (Nawawi, 2011). 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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Manajemen

sumber

daya

manusia

adalah

suatu

perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan,
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan
maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu (Umar dalam
Suntoyo, 2012:1). Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari
manajemen keorganisasian yang memusatkan perhatian pada unsur manusia. Unsur
manusia (Man) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu khusus untuk
mempelajari bagaimana mengatur suatu bidang ilmu khusus untuk mempelajari
bagaimana proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien
untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak.
Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang
mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi atau perusahaan
(Ardana, 2012:3)
Sedangkan menurut Rival dan Sagala (2009:1) yang dimaksud dengan
manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari manajemen umum
yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi produksi, pemasaran, keuangan
maupun kepegawaian.
Berdasarkan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para
ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen sumber
daya manusia adalah suatu bidang dari manajemen umum yang meliputi suatu
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang memusatkan
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perhatian pada unsur manusia dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai
tujuan oraganisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien.

3.1.3.3.Tujuan dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Tujuan pasti dari manajemen sumber daya manusia bervariasi antara satu
organisasi dengan organisasi lainnya. Menurut Cushway dalam Ardana et al
(2012:6), tujuan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :
1. Memberikan saran kepada manajemen tentang kebijakan sumber daya
manusia guna memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang
bermotivasi tinggi;
2. Memastikan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur sumber daya
manusia untuk mencapai tujuan organisasi;
3. Mengatasi krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pegawai agar tidak
adanya gangguan dalam mencapai tujuan organisasi;
4. Menyediakan sarana komunikasi antar pegawai dengan manajemen
organisasi;
5. Membantu perkembangan arah dan strategi organisasi secara keseluruhan,
dengan memperhatikan segi-segi sumber daya manusia.
6. Menyediakan bantuan dan menciptakan kondisi yang dapat membantu
manajer dalam mencapai tujuan.
Untuk mencapai suatu tujuan dalam sumber daya manusia, maka adapun
fungsi-fugsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut :
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1. Pengadaan Sumber Daya Manusia
Fungsi pengadaan meliputi proses perencanaan, analisis jabatan,
rekruitmen, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan
karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Fungsi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tujuan untuk
meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap pegawai melalui
pendidikan dan pelatihan karyawan agar dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik.
3. Kompensasi
Fungsi kompensasi dapat diartikan sebagai pemberian penghargaan yang
adil dan layak kepada pegawai sebagai balas jasa keja mereka. Kompensasi
ini merupakan segala hal yang diterima oleh karyawan secara langmung
maupun tidak langsung.
4. Pengintegrasian
Fungsi

pengintegrasian

pegawai

ini

meliputi

usaha-usaha

untuk

menyelaraskan kepentingan individu pegawai, organisasi dan masyarakat.
Tujuannya adalah terciptanya kerja sama yang serasi dan saling
menguntungkan antara pegawai, perusahaan dan masyarakat. Integrasi
mencangkup motivasi kerja, disiplin kerja dan prestasi kerja.
5. Pemeliharaan
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Fungsi pemeliharaan mencangkup kegiatan untuk memelihara atau
meningkatkan kondisi fisik, mental, komunikasi kerja, pengendalian konflik
kerja, konseling kerja dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan kerja
jangka panjang.
6. Pemutusan Hubungan Kerja
Fungsi peutusan hubungan kerja adalah memutuskan hubungan kerja antara
perusahaan dengan pegawai dan mengembalikannya kepada masyarakat.
Proses pemutusan hubungan kerja yang utama adalah pension,
pemberhentian dan pemecatan terhadap pegawai.

3.1.3.4.Aparatur Sipil Negara
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi
pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari
Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(P3K) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN)).
PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah warga negara
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Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian
kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sumber daya manusia yang
dimiliki oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber
daya yang dimiliki oleh negara sehingga harus digunakan secara efektif dan efisien
sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Oleh karena itu dalam rangka
pengembangan potensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, ASN diberikan
kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan
perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah.

3.1.3.5.Pengertian Manajemen Aparatur Sipil Negara
Berdasarka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 1 Ayat 1 yang
berbunyi “Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pengelolaan Aparatur
Sipil Negara (ASN) untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
professional, memiliki nilai dasar, etika professi, bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktik koropsi, kolusi dan nepotisme”. Selanjutnya dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Bab 1 Butir 8
menyebutkan bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah keseluruhan
upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi
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perencanaan,

pengadaan,

pengembangan

kualitas,

penempatan,

promosi,

kompensasi, kesejahteraan dan pemberhentian.
Berdasarka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, manajemen
Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi :
1. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN;
2. Pengadaan ASN;
3. Pangkat dan Jabatan ASN;
4. Manajemen Karier ASN;
5. Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN;
6. Penghargaan;
7. Pemberhentian ASN;
8. Penggajian, Tunjangan dan Fasiitas ASN;
9. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua;
10. Perlindungan ASN;
11. Cuti ASN;
12. Ketentuan Lain-lain;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup.

3.1.3.6. Pengertian Pelatihan dan Pengembangan
Pelatiahan kerja merupakan proses pembelajaran yang melibatkan
perolehan keahlian, konsep, peraturan atu sikap untuk meningkatkan kinerja
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karyawan.menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh
meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,
sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan
jenjang, kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Mangkuprawira (2002:135) berpendapat
bahwa pelatihan bagi karyawan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan
dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu
dalam melaksanakan tanggung jawabnya denagn semakin baik sesuai dengan
standar.
Tujuan pelatihan kerja adalah untuk memperbaiki kinerja, memutakhirkan
keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, mengurangi
pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan, membantu
memecahkan masalah operasional, mempersiapkan karyawan untuk promosi,
mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, dan memenuhi kebutuhan
pertumbuhan pribadi.
Pelatihan memiliki andil besar dalam menentukan efektifitas dan efisiensi
organisasi. Beberapa manfaat nyata yang didapat dari program pelatihan adalah :
a. Meningkatkan kuantitas dan kulitas produktivitas;
b. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai
standar kinerja yang dapat diterima;
c. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan;
d. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia;
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e. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja;
f. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi.
Selanjutnya yaitu pengembangan, pengembangan adalah suatu usaha untuk
meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai sesuai
dengan kebutuhan jabatan. Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan
produktivitas kerja (Hasibuan, 2002: 69). Pengembangan didasarkan pada fakta
bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan
kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya selama kariernya. Persiapan jangka panjang dari seorang
pegawai

untung

serangkaian

posisi

inilah

yang

dimaksudkan

dengan

pengembangan pegawai.
Sejalan dengan itu, pengembangan mempunyai lingkup yang luas.
Sebagaimana Smith (2002:2) mengemukakan “Development: the growth or
realization of a person ability through conscious or unconscious learning”. Ini
berarti bahwa pengembangan meliputi seuruh aspek peningkatan kualitas pegawai
bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih terfokus pada
kebutuhan jangka panjang umum organisasi, hasilnya bersifat tidak langsung dan
hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk memperbaiki
prastasi kerja saat ini sedangkan pengembangan adalah untuk mengembangkan
keterampilan untuk pekerjaan masa depan.
Pengembangan sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting
dalam organisasi sebab pegawai merupakan aset yang sangat penting dalam
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Notoatmodjo (2003: 4)
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mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses
perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk
hasil yang optimal. Pengembangan mewakili suatu investasi yang berorientasi ke
masa depan dalam diri pegawai dan menekankan pada peningkatan kemampuan
melaksanakan tugas baru dimasa yang akan datang (Siagian, 2007: 183).
Dalam

tahap

pengembangan

pegawai,

Simamora

(1997:324)

mengungkapkan dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain,
yakni kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri.
Kedua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang
dimiliki pegawai agar dapat digunakan secara efektif. Kegiatan pelatihan dipandang
sebagai awal pengembangan pegawai, yaitu dengan diadakannya proses orientasi
yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan selama pegawai tersebut berada
dalam organisasi. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara bentuk orientasi ini dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan
(Pasar 63 ayat 4).
Pelatihan dan pengembangan kepegawaian menyangkut dua hal pokok yang
melingkupinya, yaitu pengembangan dalam peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan pengembangan dalam peningkatan karier pegawainya (M.Irfan, 2002).
Kedua hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena keduanya mendorong
terciptanaya misi dari organisasi/instansi pemerintah yaitu kualitas pelayanan
pegawai yang diberikan pada masyarakat. Sejalan dengan keinginan pemerintah
untuk menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang
memadai menyebabkan pengembangan ASN harus berdasarkan pada konsep
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kompetensi sebagai pilar utama daam manajemen aparatur sipil negara. Menurut
Suyono, (2014) bahwa manajemen aparatur sipil negara harus mengacu dan
didasarkan kepada standar kompetensi jabatan dan syarat jabatan yang ditetapkan.

3.2.

Pembahasan
Pembahasan merupakan bagian inti dari pada laporan Kuliah parktek Kerja

(KPK) ini, karena pada bagian ini penulis memaparkan semua data yang telah
diolah mengenai tema yang telah ditentkan, yaitu Pelatihan dan Pengembangan
ASN di Badan Pusat Statistik Karawang.

3.2.1. Penerapan Training Need Analysis
Untuk mencapai tujuan dari pelatihan dan pengembangan, sebelum
melakukan pelatihan BPS terlebih dahulu menentukan kebutuhan training
(Taraining Need Analysis). TNA dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan
efektifitas training. Pelatihan efektifitas training tidak hanya dilihat dari output,
tetati outcome, yaitu peningkatan kinerja karyawan. Penentuan kebutuhan TNA
dilakukan dengan tujuan untuk menjamin agar training akan memberikan hasil
sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut Rinbird (dalam tim Biro Kepegawaian BKN, 2002:9) keberhasilan
training and development tergantung pada :
1. Training and development harus dilakukan dengan tujuan jangka pendek;
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2. Manajer lini harus berperan dalam training melalui pengenalan sistem
penilaian kinerja yang akan menciptakan kemungkinan yang semakin besar
dalam menafsirkan keuntungan training terhadap kinerja;
3. Digunakan beragam metode penyampaian
4. Pengembangan ini disertai dengan pergeseran persepsi training sebagai
investasi jangka panjang, bukan lagi jangka pendek.
Melihat hal ini maka diperlukan training need analysis untuk setiap jabatan
fungsional dan untuk setiap seksi bidang. Pengumpulan data untuk melakukan
training need analysis harus menjangkau semua jenis pekerjaan yang ada disetian
seksi bidang dan jabatan fungsional dan tidak bisa hanya dilakukan dengan
menggunakan sampel.

3.2.2. Pelatihan dan Pengembangan ASN di Badan Pusat Statistik Karawang
Sule dan Saefullah (2009:205) secara garis besar mengemukakan
pendekatan pengembangan pengawai melalui pendidikan dan pelatihan yaitu off the
job dan on the job training. Program pelatihan pada umumnya dilakukan melalui
off the job training yaitu pendekatan pelatihan di luar tempat kerja yang
memberikan kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan
berkonsentrasi dalam mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan.
Sedangkan pendekatan on the job training adalah pendekatan pelatihan yang
diberikan di tempat kerja.
Pada umumnya, pendekatan pelatihan di luar tempat kerja dilakukan di
tempat-tempat pemusatan pelatihan pegawai seperti badan diklat atau pusat
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pengembangan pegawai. Secara garis besar program pelatihan dan pengembangan
off the job taining yang dilakukan oleh Badan pusat Statistik Kab. Karawang adalah
sebagi berikut :
1. Excecutive development programme, yaitu program pengiriman pegawai
untuk bepartisipasi dalam berbagai program khusus diluar organisasi yang
terkait dengan analisis kasus, simulasi, maupun metode pembelajaran
lainnya. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan manajer
yang memimpin divisi utama dari perusahaan atau instansi yang memiliki
keinginan untuk memjadi pemimpim puncak dalam sebuah organisasi.
2. Organizational development, yaitu program yang ditujukan kepada pegawai
dengan mengajak mereka untuk berpikir bagaimana cara untuk memajukan
instansi. program ini diperuntukan untuk manajer organissi pada level
fungsional agar efektivitas serta efisiensi kinerja terus meningkat sehingga
perusahaan dapat terus bersaing.
3. Laboratory training, yaitu berupa program yang ditujukan kepada pegawai
untuk mengikuti program-program simulasi atas dunia nyata yang terkait
dengan kegiatan organisasi dimana metode yang biasa digunakan adalah
metode role playing, simulasi dan lain-lain. Program ini lebih diperuntukan
bagi pegawai pada level operasional perusahaan dan berguna untuk
mengembangkan berbagai perilaku bagi tanggung jawab pekerjaan di masa
yang akan datang.
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Pengembangan pegawai di luar tempat kerja pada umumnya dilakukan
dalam bentuk pelatihan. Menurut Cherrington (1995) sebagaimana dikemukakan
Sujoko (2012) metode off the job training dibagi menjadi 13 macam, yaitu :
1. Vestibule training, pelatihan yang dilakukan di tempat tersendiri yang
dikondisikan seperti tempat aslinya. Pelatihan ini digunakan untuk
mengajarkan keahlian kerja yang khusus.
2. Lecture, merupakan pelatihan dimana menyampaikan berbagai macam
informasi kepada sejumlah besar pesesta pelatihan.
3. Independent self study, pelatihan yang mengharapkan peserta untuk melatih
diri sendiri misalnya dengan membaca buku, majalah professional,
mengambil kursuspada universitas lokal dan mengikuti pertemuan
professional.
4. Visual presentations, pelatihan dengan menggunakan televise, film, video,
atau persentasi dengan menggunakan slide.
5. Conferences and discussion, pelatihan ini biasa digunakan untuk pelatihan
pengambilan keputusan dimana peserta dapat belajar satu dengan yang
lainnya.
6. Teleconferencing, pelatihan dengan menggunakan satelit dimana pelatih
dan peserta dimungkinkan berada di tempat yang berbeda.
7. Case studies, pelatihan yang digunakan dalam kelas bisnis dimana peserta
dituntun untuk menemukan prinsip-prinsip dasar dengan menganalisa
masalah yang ada.
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8. Role play, pelatihan dimana peserta dikondisikan pada suatu permasalahan
peserta harus dapat menyelesaikan permasalahan seolah-oleh peserta
terlibat langsung.
9. Simulation, pelatihan yang menciptakan kondisi belajar yang sangat sesuai
atau mirip dengan kondisi pekerjaan pelatihan ini digunakan untuk belajar
secara teknikal dan motor skill.
10. Programmed instruction, merupakan aplikasi prinsip dalam kondisi
operasioanl biasanya menggunakan media computer.
11. Computer based training, merupakan program pelatihan yang diharapkan
mempunyai hubungan interaktif antara computer dan peserta dimana
peserta diminta untuk merespon secara langsung selama proses belajar.
12. Laboratory training, pelatihan ini terdiri dari kelompok-kelompok diskusi
yang tidak beraturan dimana peserta diminta untuk mengungkapkan
perasaan mereka terhadap satu dengan yang lainnya, tujuan pelatihan ini
adalah menciptakan kewaspadaan dan meningkatkan sensitivitas terhadap
perilaku dan perasaan orang lain maupun dalam kelompok
13. Programed group exercise, pelatihan yang melibatkan peserta untuk
bekerjasama dalam memecahkan suatu persamaan.
Selanjutnya adalah metode on the job training, bila pada off the job training
berfokus pada pelatihan pegawai saja, berbeda dengan metode on the job training.
Metode ini cenderung berfokus pada pelatihan dan pengembangan jangka panjang
ASN. Secara garis besar program pelatihan dan pengembangan on the job taining
yang dilakukan oleh Badan pusat Statistik Kab. Karawang adalh sebagi berikut :
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1. Job instruction training, pelatihan ini memerlukan analisa kinerja pekerjaan
secara teliti. Pelatihan ini dimulai dengan penjelasan awal tentang tujuan
pekerjaan, dan menunjukan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan masing-masing tugas dasar pekerjaan;
2. Apperenticeship, adalah suatu cara mengembangkan keterampilan dengan
menempatkan karyawang baru dibawah bimbingan karyawan yang sudah
ahli untuk beberapa waktu tertentu. Keefektifan pelatihan ini tergantung
pada kemampuan karyawan yang ahli tersebut dalam mengawasi proses
pelatihan. Pelatihan ini tidak mempunyai standar format.
3. Intership and assistantship, pelatihan ini hampir sama dengan pelatihan
apperenticeship tetapi lebih mengarah pada kekosongan pekerjaan yang
menuntuk pendidikan formal yang lebih tinggi;
4. Job relation and transfer, pelatihan ini adalah proses belajar yang biasanya
untuk mengisi kekosongan dalam manajemen dan teknikal. Dalam pelatihan
ini terdapat dua kerugian yaitu peserta pelatihan hanya merasa dipekerjakan
sementara dan tidak mempunyai komitmen untuk terlihat dalam pekerjaan
dengan sungguh-sungguh dan banyak waktu terbuang untuk memberi
orientasi pada peserta terhadap kondisi pekerjaan baru;
5. Junior board and committee asingments, adalah pelatihan dengan
memindahkan peserta pelatihan kedalam komite untuk bertanggung jawab
dalam mengambil keputusan administrasi dan juga menempatkan peserta
dalam anggota eksekutif agar meperoleh kesempatan dalam berinteraksi
denagn eksekutif yang lain;
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6. Couching and counselling, adalah pelatihan dalam bentuk bimbingan yang
diberikan oleh atasan kepada bawahan mengenai berbagai hal yang terkait
dengan pekerjaan. Pembimbingan adalah kombinasi observasi dengan
pemberian arahan.
Dalam konteks perilaku, pembimbingan dapat dicapai dengan lebih baik
jika melibatkan hubungan yang sehat antara pegawai dengan fasilitator/coach
selama periode waktu mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Secara sederhana
menurut Smith (2000:169) metode pengembangan yang dapat dilakukan oleh
fasilitator adalah sebagai berikut :
1. Menunjukan kepada ASN bagaimana melakukan pekerjaan tersebut;
2. Menunjukkan poin-poin penting dari pekerjaan tersebut;
3. Memberi kesempatan ASN untuk melihat bagaimana cara melakukannya;
4. Memberi ASN kesempatan mengerjakan bagian-bagian yang sederhana;
5. Membantu menyelesaikan seluruh pekerjaan;
6. Membiarka ASN melakukan pekerjaan selama pengawasan fasilitator;
7. Membiarkan ASN melakukan pekerjaan secara mandiri.
Pembimbingan yang efektif menuntut adanya kesabaran dan keterampilan
komunikasi

sebab,

apabila

pembimbing

tidak

memiliki

keterampilan

berkomunikasi yang baik maka dikhawatirkan ilmu yang disampaikan pembimbing
tidak terserap dengan baik. Terkait dengan pengembangan kualitas Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Badan Pusat Statistik Kab. Karawang, instansi lebih
memfokuskan pelatihan dan pengembangan pada pengembangan pengetahuan,
keterampilan dan sikap.
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3.2.3. Faktor Yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Tujuan Pelatihan ASN
Pelatihan dan pengembangan ASN sejatinya dilakukan agar kinerja dari
ASN mengalami peningkatan. Namun pada kenyataannya, ekspetasi tersebut tidak
sesuai dengan realitanya dikarenakan beberapa faktor, diantaranya :
1. Tidak adanya kejelasan tugas
Tanggung jawab, KPI, dan masa tugaa pada saat menunjuk peserta pelatihan
yang terdiri dari berbagai individu dan divisi, mereka secara formal tidak
mendapatkan Surat Keputusan (SK) yang berisi tugas, tanggung jawab, KPI
dan masa tugas mereka sebagai peserta pelatihan. Bila peserta pelatihan
tidak memiliki surat keputusan maka susah bagi perusahaan untuk
mengevaluasi kinerja mereka.
2. Tidak adanya korelasi antara penilaian dengan kinerja
Dengan tidak adanya surat keputusan pengangkatan sebagai peserta
pelatihan, maka para peserta pelatihan tidak mendapatkan dukungan dari
pimpinan. Hal tersebut dapat terjadi apabila tugas mereka sebagai peserta
pelatihan tidak memengaruhi evaluasi kinerja mereka secara keseluruhan.
Misalnya saat seorang ASN berprestasi sebagai peserta pelatihan namun
pada saat evaluasi kinerja mereka tidak diperhitungkan. Maka ASN tersebut
akan menganggap tugas sebagai peserta pelatihan hanya sebagai tambahan
beban pekerjaan saja. Sedangkan kinerja mereka sebagai peserta pelatihan
tidak mendapatkan apresiasi dari pimpinan. Padahal, apresiasi tersebut tidak
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selalu berupa finansial semata, namu bisa juga berupa penghargaan secara
emosional seperti dihargai atau tampil sebagai role model.
3. Tidak didukung oleh pimpinan
Seringkali instansi menunjuk ASN sebagai peserta pelatihan, namun hal itu
tidak didukung oleh pimpinannya. Hal itu terjadi karena pimpinan
mempunyai prioritas yang lain.
4. Kelemahan proses seleksi
Kebanyakan instansi pada saat menunjuk peserta pelatihatidak melakukan
open recruitment dan lemah di proses seleksi. Padahal peserta pelatihan
yang paling bagus kinerjnya adalah voluntary karena memiliki motivasi diri
yang kuat untuk menjadi bagian dari perubahan untuk instansi.
5. Pembekalan hanya berfokus pada what and how
Kebanyakan instansi hanya memberikan pembekalan yang berfokus pasa
apa (what) dan bagaimana (how), namun tidak diberikan mengapa (why).
Padahal sesuatu yang mendorong individu bertindak adalah jika individu
mendapat strong why. Dala hal ini tindakan yang dilakukan ASN dalam
bekerja tidak hanya berdasarkan kecerdasan intelektual namun juga
kecerdasan emosional dan spiritual.
6. Tidak memiliki analisis tentang situasi (baseline measurement)
Sebagian besar instansi hanya membuat action plan tanpa adanya referensi
yang jelas untuk melakukan transformasi kinerja. Sebelum membuat action
plan, seharusnya instansi terlebih dahulu melakukan analisis tentang situasi
(base line measurement) mengenai kendala kinerja di instansi tersebut, hal
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apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang diharapka para ASN terhadap
kinerja tersebut.
7. Tidak ada monitoring dan maintenance
Setiap peserta pelatihan tidak cukup hanya diberikan pembekalan saja,
namun juga harus senantiasa di monitoring dan maintenance agar bisa
terlihat peningkatan kinerjanya. Monitoring dan maintenance itu seperti
halnya handphone yang harus senantiara di recharge bila baterainya habis.
Anggaplah monitoring dan maintenance sebagai bagian dari proses yang
berkelanjutan. Slah satu cara monitoring dan maintenance adalah dengan
pemberian motivasi oleh pimpinan, diskusi apa permasalahan mereka
sebagai peserta pelatihan dan memberika masukan ataupun solusi atas
permasalahan tersebut.
8. Tidak adanya selebrasi saat pencapaian target ataupun prestasi
Banyak peserta pelatihan yang sudah berusaha keras sebagai peserta
pelatihan hingga mampu meningkatkan kinerjanya, namun hal tersebut
tidaklah diapresiasi. Hal tersebutlah yang membuat pelaksanaan pelatihan
dan pengembangan tidak berjalan dengan baik.
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BAB IV
KESIMPULAN

4.1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil Kuliah Praktek Kerja (KPK) mengenai pelatihan dan

pengembangan bagi ASN di Badan Pusat Statistik Kab. Karawang dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Secara garis besar program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di
Badan Pusat Statistik Kabupaket Karawang telah dilakukan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang
lebih memfokuskan pelatihan dan pengembangan pada pengembangan
kemampuan, ketarampilan dan sikap para ASN dan juga pihak instansi telah
memberikan peluang kepada seluruh pegawainya untuk dapat melakukan
pelatihan dan pengembangan agar ASN dapat terus meningkatkan kinerja
mereka demi tercapainya tujuan individu maupun organisasi.
2. Dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan terkadang memiliki
beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pada
pelatihan dan pengembangan tersebut. kendala tersebut antara lain adalah
tidak adanya kejelasan tugas, tidak adanya korelasi antara penilaian dengan
kinerja, tidak didukung oleh pimpinan, kelemahan proses seleksi,
pembekalan hanya berfokus pada what and how, tidak memiliki analisis
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tentang situasi, tidak adanya monitoring dan maintenance, tidak adanya
selebrasi atas pencapaian target maupun prestasi.

4.2.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan

memberikan beberapa saran, yaitu :
1. Pelatihan dan pengembangan aparatur sipil negara sangatlah penting bagi
instansi untuk menunjang kinerja demi tercapainya tujuan individu dan
organisasi.

Oleh

karena

itu

sebelum

melakukan

pelatihan

dan

pengembangan perlu dilakukannya training need analysis yang baik agar
tujuan program pelatihan dan pengembangan dapai tercapai dengan baik.
Dengan dilakukannya training need analisis maka instansi akan lebih
mengetahui pelatihan dan pengembangan apakah yang sangat dibutuhkan
oleh pegawainya baik untuk jangkan pendek maupun jangka panjang.
2. Kedepannya diharapkan instansi juga perlu mendengarkan berbagai kritik
dan saran yang membangun yang dikeluarkan oleh para aparatur sipil
negara mengenai pelaksanaan pelatihan dan pengembangan serta
memberikan penghargaan baik berupa material maupun non material bagi
pegawai yang mampu mencapai ataupun melebihi target kinerja pada saat
pelatihan dan pengembangan agar para ASN tidak merasa bahwa program
pelatihan dan pengembangan hanyalah tambahan beban pekerjaan semata.
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