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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa proses pelaksanaan Pelatihan 

Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli Angkatan I Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2018 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai 

dengan langkah – langkah dalam melakukan pelatihan sebagai berikut: 

a. Identifikasi  kebutuhan pelatihan dilakukan untuk mengetahui 

kebutuhan pembangunan BPSDMD Prov. Jateng karena menurut PP 

No. 11 tahun 2019 setiap instansi diwajibkan mengetahui kebutuhan 

pelatihan dan menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan 

yang tertuang didalam RKA.  

b. Sasaran Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli Angkatan 

I Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 telah ditentukan oleh Bidang 

Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu. 

c. Kriteria keberhasilan dan penilaian peserta untuk mengetahui seberapa 

jauh daya serap peserta dalam mengakomodasi materi maka diadakan 

penilaian kemampuan prestasi (NPRS) yang terdiri atas empat 

komponen yaitu sikap dan perilaku di kelas, praktik dan observasi 

lapangan, dan ujian tertulis. Dan kurikulum telah ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan. 

d. Metode pembelajaran, menggunakan metode orang dewasa 

(Andragogie) yaitu dengan teknik ceramah, curah pendapat, praktik, 

diskusi kelompok, PKL / observasi lapangan, penugasan pembuatan 

laporan. Yang sudah ditentukan oleh Bidang Sertifikasi Kompetensi 

dan Penjamin Mutu. 
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e. BPSDMD Prov. Jateng tidak pernah melakukan uji coba pelatihan 

dikarenakan banyak faktor sehingga pencobaan dan revisi tidak 

pernah dilakukan. 

f. Evaluasi dilakukan dihari terakhir Pengembangan Kompetensi. Yang 

dievaluasi adalah Peserta Pelatihan, Penyelenggara Pelatihan, dan 

Evaluasi Widyaiswara. 

2. Tantangan didalam Identifikasi Kebutuhan Pelatihan adalah belum semua 

ASN menyadari bahwa ikut serta dalam pengembangan kompetensi adalah 

suatu kebutuhan. Selanjutnya adalah proses penganggaran, tidak semua 

pelatihan yang dibutuhkan disetujui oleh dewan, sehingga BPSDMD Prov. 

Jateng hanya melakukan yang disetujui saja.  Kemudian saat ASN sudah 

menginput usulan Pengembangan Kompetensi melalui SIJARI ON AKD 

tetapi belum masuk ke sistem dan saat ASN salah menginput usulan 

Pengembangan Kompetensi. Selanjutnya dalam proses evaluasi, terdapat 

tantangan tersendiri yaitu peserta tidak atau kurang berani menyampaikan 

evaluasi apa adanya meskipun sudah dijelaskan diawal bahwa apa yang 

disampaikan tidak berpengaruh pada kelulusan tetapi tidak semua ASN 

mempercayainya. Tantangan yang lain adalah Bidang Penyelenggara 

memiliki list Pengembangan Kompetensi sendiri sehingga ketika Bidang 

Sertifikasi dan Penjamin Mutu memberikan hasil usulan pengembangan 

kompetensi terjadi bentrok karena ada pengembangan kompetensi yang 

sedang dilaksanakan. 

3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pelatihan adalah adanya perawat 

yang memang membutuhkan pelatihan tersebut. Adanya dukungan 

penganggaran di APBD Provinsi. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat memberikan informasi secara 

rinci dikarenakan data tersebut bersifat rahasia. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka sarannya adalah sebagai berikut: 

1. BPSDMD Prov. Jateng melakukan rapat koordinasi agar Bidang 

Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu dan Bidang Penyelenggara 

dapat sejalan agar tidak ada kesalahpahaman saat  

2. BPSDMD Prov. Jateng melakukan penyuluhan agar ASN lebih memahami 

bahwa melaksankaan Pengembangan Kompetensi wajib dilakukan untuk 

Pengembangan Karier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


