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LAMPIRAN 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Tahap 1: Identifikasi Kebutuhan PelatihanaAtau Studi Pekerjaan (Job 

Study): 

1. Bagaimana Identifikasi Kebutuhan Pelatihan di BPSDMD Prov. Jateng? 

Responden 1 menjawab: 

“Kita cerita awal dari sini ya, njenengan fokusnya kan di Perawat ya ini ya. 

Jadi begini BPSDMD Prov. Jateng ini kan memang sebagai Lembaga 

Penyelenggara Pengembangan Kompetensi salah satunya untuk Perawat. Nah 

Kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi Perawat ini dimulai dengan kita 

melakukan Identifikasi Kebutuhan dulu. Kita mempunyai aplikasi yang 

namanya SIJARI ON AKD Sistem Jaringan Online Analisis Kebutuhan 

Diklat. Jadi setiap awal tahun kita meminta seluruh ASN Jawa Tengah 

apapun jabatannya termasuk didalamnya Perawat untuk menyampaikan 

kebutuhan pengembangan kompetensi apa, jadi mereka dengan memasukkan 

NIPnya masing – masing kedalam sistem sudah bisa masuk ke sistem. Disitu 

tu dia menyampaikan misalnya Perawat, dia butuh Pelatihan Perawat Jenjang 

Ahli atau apa atau jabatan yang lainnya dia tinggal memasukkan disistem itu. 

Nah hasil dari identifikasi SIJARI ini kemudian digunakan menjadi salah satu 

bahan yang digunakan untuk melakukan Perencanaan Pengembangan 

Kompetensi. Kan diidentifikasi dulu terkumpul bahannya untuk membuat 

Perencanaan, karena siklus dari sebuah Pengembangan Kompetensi dimulai 

dari Identifikasi kemudian yang kedua Perencanaan. Bahkan ini dikuatkan di 

PP 11 2017 dimana setiap ASN harus diikut sertakan dalam Pengembangan 

Kompetensi minimal 20 jam pelajaran setiap tahun. Ya jadi Identifikasi ini 

untuk mengetahui Kebutuhan Pengembangan Kompetensi BPSDMD. Karena 

setiap Instansi di PP 11 tahun 2017 ini juga diwajibkan menyusun 

mengetahui kebutuhan dan menyusun rencana Pengembangan Kompetensi 

tahunan yang tertuang didalam RKA, harus jelas anggarannya, sehingga 
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dengan hasil dari Identifikasi melalui sijari ini dibuatlah perencanan 

Pengembangan Kompetensi. 

Dari situ kemudian dilaksanakan. Identifikasi, perencanaan terus ketiga 

pelaksanaan pengembangan kompetensinya termasuk untuk yang Perawat 

tadi yang kalo disini dilakukan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi 

Jabatan Fungsional karena Perawat itu Jabatan Fungsional. Di Bidang 

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional juga ada yang namanya 

Subbid untuk diklat Pembentukan Jabatannya jadi yang belum jadi Perawat 

untuk diangkat jadi Perawat dari diklat pembentukan yang sudah menjadi 

Pejabat Fungsional Tertentu atau JFT Perawat ini dia juga bisa 

menyampaikan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang disebut dengan 

diklat Penjenjangan Perawat, nah ini dilakukan dibidang ini. Setelah 

dilaksanakan Pengembangan Kompetensinya maka kami dari Bidang I ini 

dari Bidang Sertifikasi dan Penjaminan Mutu melakukan evaluasi. Evaluasi 

itu ya evaluasi pesertanya ya evaluasi penyelenggaraannya dan sebagainya. 

Kira – kira begitu jadi siklusnya dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, 

sampe dengan evaluasi. Itu.” 

2. Begini Pak, didalam SIJARI ON AKD ini terdapat banyak sekali pelatihan 

yang disampaikan, lalu bagaimana cara atau apa saja yang dipertimbangkan 

oleh BPSDMD sampai akhirnya memilih Pelatihan Perawat Jenjang Ahli ini? 

Responden 1 menjawab: 

“Jadi begini, sebernarnya secara ideal, kami sebagai Lembaga Penyelenggara 

Pengembangan Kompetensi wajib untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan 

Pengembangan Kompetensi seluruh ASN, idealnya begitu, tetapi karena kita 

juga terbatas dengan anggaran, tergantung juga Kebijakan dan lain – lain  

sehingga memang tidak semuanya yang sudah menyampaikan kebutuhannya  

didalam sijari kemudian kita iya kan. Penentuannya pertama yang paling 

mudah adalah yang menyampaikan kebutuhan ini ketika sebuah pelatihan itu 

disampaikan oleh ASN kita menghitung jumlah ASN yang menyampaikan 

dulu.  Ketika jumlah sudah lebih dari 30 itu menjadi prioritas pertama untuk 

yang disampaikan oleh ASN Provinsi.  
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Jadi ada skala prioritas,  prioritas pertama adalah usulan oleh ASN Provinsi 

karena kita anggarannya Provinsi APBD Provinsi, usulan ini jumlah kuota 

calon pesertanya sudah 30 menjadi prioritas pertama. Jelas ya? Prioritas 

kedua sebuah usulan pelatihan itu baik dari Kabupaten maupun dari Provinsi 

digabung gitu jumlahnya sudah memenuhi 30 menjadi prioritas kedua. Kalo 

pertama kan khusus Provinsi lalu yang kedua sudah boleh melihat dari 

Kabupaten/Kota. Yang ketiga ketika sebuah usulan dari Kabupaten/Kota saja 

ternyata jumlah kebutuhannya sudah 30 keatas ini kita prioritaskan dan kita 

berharap untuk dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan secara 

mandiri dengan pola kerjasama, jadi pelaksanaannya di Daerah biayanya dari 

Daerah tetapi Penjaminan Mutu tetep dari BPSDMD. Tetapi itupun masih 

dikembalikan khususnya yang Kabupaten/Kota masih dikembalikan kepada 

Kebijakan Pimpinan Daerah masing – masing dan kemampuan 

penganggarannya.  

Jadi kemarin kita baru saja menyerahkan hasil sijari, jadi hasil sijari ini kan 

kita bentuk dokumen resmi 35 K/K. Kita serahkan disana harapannya ini 

menjadi bahan dasar untuk mereka merencanakan Pengembangan 

Kompetensi apa sih yang dilakukan Daerah tersebut. Tetapi sekali lagi tidak 

kemudian semuanya bisa dilakukan karena tergantung dari kebijakan Kepala 

Daerah masing – masing mungkin dia punya prioritas apa begitu ya, atau 

tergantung dari kamampuan penganggaran dari Daerah tersebut, dia pengen 

sekali memberikan pelatihan untuk ASNnya tetapi ternyata penganggarannya 

nggak ada kan nggak bisa. Dan ada juga yang tidak semua Kepala Daerah acc 

untuk ASNnya melakukan pelatihan karena ada juga Kepala Daerah yang 

tidak mengijinkan tanpa alasan yang jelas untuk ASN itu mengikuti pelatihan. 

SIJARI ini kita ditindak lanjuti dengan yang namanya focus group 

discussions.  OPD yang dibawa masing – masing rumpun misalnya 

rumpunnya ada administrasi, pembangunan, pemerintahan. Ini kita undang 

kesini kita berikan hasil sijari tolong dicermati bareng – bareng mana sih 

yang masuk administrasi, mana sih yang masuk pembangungan, mana sih 

yang masuk pemerintahan usulan – usulan pelatihan ini. Kalau sudah dibantu, 
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disepakati bareng – bareng. Kemudian OPD melihat calon pesertanya kan 

sijari sudah muncul by name by address bener nggak diklat X dinas saya 

mengusulkan sekian orang, orangnya ini saja bentul ndak dikonfirmasi dan 

disetujui nggak sama Pimpinannya. Nah ini dikonfirm dikembalikan ke kita. 

Jadi hasil sijari disambung dengan FGD dan Harmonisasi akan membuat 

sebuah keputusan yang akhirnya ini lo kebutuhan pengembangan kompetensi 

yang nanti kita serahkan ke bidang penyelenggara termasuk Fungsional yang 

akan merencanakan oh ternyata diklat untuk perawat ini yang dibutuhkan 

sekian jenis diklat sekian orang jumlahnya, kalo jumlahnya banyak berarti dia 

harus memprediksi kira – kira harus selesai berapa tahun, itu yang membuat 

mapping dari Bidang Fungsional gitu.” 

3. Bagaimana cara menginput SIJARI ON AKD? 

Responden 3 menjawab: 

“Jadi untuk menganalisis kebutuhan diklat mulainya itu dari rakor di 

BPSDMD, rapat koordinasi ini itu koordinasi untuk cara penginputannya cara 

usulan diklatnya gitu. Terus input pada bulan Februari nah setelah input 

nantikan muncul hasilnya, hasilnya itu kita ambil yang ngusulin pelatihannya 

yang banyak minimal 30. Terus kita lakukan Monev Monitoring Evaluasi.  

Nah terus kita lakukan harmonisasi kita kumpulkan Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah kita sinkronkan yang masuk apakah misalnya OPD dari Dinas A itu 

ngusulin empat jenis diklat ini ini ini kan nanti kita di sistem kita cocokin 

udah masuk belum oh ini belum masuk terus misalnya ada yang masukinnya 

salah harusnya pelatihan ini bukan pelatihan itu usulannya kayak gitu. Nah 

kalo sudah masuk itu datanya, penetapan kebutuhannya jadi di fix kan mana 

mana yang mau dimasukkan didalam usulan pelatihan di tahun tersebut kita 

sebarkan ke tim penyelenggara, kayak gitu.” 

4. Apa saja kegiatan saat monitoring evaluasi itu berlangsung? 

Responden 4 menjawab: 

“Monev itu kita lihat OPD mana saja yang mengusulkan diklat dan diklat apa 

saja yang diusulkan. Di monev itu kita juga lihat OPD mana yang tingkat 

usulan diklatnya sedikit. Setelah itu kita kirim kuesioner langsung ke 
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Kabupaten/Kota dek. Kalo nggak salah di monev itu di tahun ini ya ada 15 

Kabupaten/Kota yang tingkat usulan diklatnya paling rendah. Kita kirimkan 

kuesioner kita cari tau kenapa kok dikit ngusulinnya apakah waktunya kurang 

panjang atau nggak bisa inputnya atau ada masalah di server atau gimana kita 

tanyakan, kita kirim langsung kuesionernya ke Kabupaten/Kota pas Monev 

itu. Saya lupa pertanyaannya apa aja nanti bisa tanya terus dicatet 

pertanyaannya. Intinya menanyakan kenapa kok bisa rendah usulannya.” 

5. Apakah di BPSDMD Prov. Jateng terdapat assessment terhadap peserta? 

Responden 5 menjawab: 

“Jadi sebelum pemberian materi dimulai kami melakukan yang namanya pre 

test dimana tujuan dilakukannya pre test itu adalah untuk mengetahui sejauh 

mana pengetahuan peserta. Nah pre test itu dilakukan satu hari ya jadi hsilnya 

langsung keluar baru besoknya itu dilakukan pemberian materi, praktek, ada 

observasi lapangan juga di Jogjakarta. Nah setelah pemberian materi dikelas 

itu ada post test uji kompetensi untuk mengetahui apakah ada perubahan atau 

nggak misalnya oh sebelum pelatihan peserta tidak mampu atau tidak tau 

caranya menanggulangi wabah nah setelah pelatihan dilakukan post test 

dilihat perawat itu sudah tau belum caranya menanggulangi wabah itu seperti 

apa misalnya begitu. Biasanya soal pre test itu diambil dari soal post test.” 

Responden 6 menambahkan: 

“Pretest itu tujuannya untuk mengetahui pengetahuan peserta ya istilahnya 

apa ya pengetahuan peserta diawal sebelum mengikuti pelatihan. Jadi ini kan 

peserta kondisi awalnya A kemudian setelah mengikuti pelatihan beberapa 

hari diukur lagi diakhir dibandingkan nanti berubah apa nggak. Itu namanya 

pretest mengukur pengetahuan awal. Pretest dilakukan dalam satu hari dan 

langsung mendapatkan hasilnya dari pengajar.  

Jadi di perawat ini pretest itu soalnya dari posttest misalkan soal posttest ada 

20 diambil 10 soal acak untuk pretest. Terus untuk posttest perawat kita 

melakukan yang namanya CAT. CAT itu Computer Assisted Test jadi 

ujiannya pake komputer. Soal – soal ini yang bikin dari Kemenkes.” 

6. Dimana pre-test dan post-test tersebut dilakukan? 
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Responden 6 menjawab: 

“Untuk pretest dan posttest itu kita lakukan di BPSDMD Prov. Jateng di 

Kampus Sumbing.” 

7. Siapa yang melakukan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan di BPSDMD Prov. 

Jateng? 

Responden 1 menjawab: 

“Identifikasi dilakukan oleh Bidang I” 

8. Dimana Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dilakukan? 

Responden 1 menjawab: 

“Ya disini, semua disini. Kalo inputnya di tempat masing – masing.” 

9. Kapan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dilakukan?  

Responden 1 menjawab: 

Di Januari kita rakor dulu, setelah rakor kita informasikan tentang sijari ini. 

Kebetulankan kalo ini kita sudah langsung by NIP masing – masing ASN se-

Jawa Tengah, kita kemudian memberikan waktu input setelah rakor dibulan 

Januari sampai dengan dipertengahan Februari, setelah itu kita mulai evaluasi 

hasilnya, kemudian dari hasil evaluasi sampe dengan pertengahan maret kita 

perpanjang inputnya jadi pengisian ini idealnya Januari sampe Maret mereka 

nginputnya kedalam sistem. Kemudian dibulan April kita harmonisasikan. 

Cuma yang hari ini, ini perkembangan karena perintah pimpinan sijari juga 

ditindak lanjuti dengan FGD tadi. Lalu dibulan Mei itu baru Bidang III mulai 

merancang pelatihan yang akan dilaksanakan.” 

 

Tahap 2: Penetapan Sasaran Pelatihan atau Pengembangan: 

1. Apa saja sasaran Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli 

Angkatan I Prov. Jateng Tahun 2018? 

Responden 5 menjawab: 

“Jadi begini dek, saat identifikasi selesai Bidang I memberikan data sebanyak 

30 ASN yang terdiri dari 16 orang perempuan dan 14 orang laki – laki dari 

Pejabat Struktural/staf yang akan mengikuti Pelatihan dalam Jabatan 

Fungsional Perawat Jenjang Ahli di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten / 
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Kota di Jawa Tengah. Kemudian untuk sasaran peserta Pelatihan 

Penjenjangan ini, syarat yang harus dipatuhi oleh calon peserta adalah harus 

ASN dengan pangkat serendah – rendahnya Penata Muda III/a, punya ijazah 

NERS, lalu kemudian dia bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 

berikutnya ASN juga harus belum pernah mengikuti pelatihan, punya Surat 

Tugas dari masing – masing Pimpinan Instansi, sehat Jasmani Rohani, dan 

yang penting adalah untuk peserta yang akan mengikuti pengembangan 

kompetensi jika tidak memenuhi persyaratan diatas tidak akan diterima / 

dikembalikan ke Instansi pengirim, itu kami dapat dari Bidang I. Disini kami 

itu punya anggaran Rp. 243.749.000 untuk 30 peserta selama 14 hari kerja 

dan 136 jam pelajaran. Nah tujuan dilakukannya pelatihan ini kan dari yang 

nggak tau jadi tau dan setelah tau agar para peserta bisa jadi kompeten, bisa 

melaksanakan tugas dengan baik dan mampu untuk mengembangkan ilmu 

keterampilan pemahaman mengenai materi yang sudah didapat dari pelatihan 

penjenjangan ini. Jadi ini sebenernya ada di peraturan gubernur ya. Cuma 

saya nggak begitu inget ya seingat saya jadi tujuan umum dilakukan pelatihan 

ini adalah dimana perawat setelah mengikuti diklat peserta mampu 

meningkatkan mutu pelayanan, bisa lebih profesional lagi, puny amotivasi 

kerja. Lalu ada juga tujuan khususnya yaitu setelah mengikuti diklat 

penjenjangan ini peserta mampu melakukan asuhan keperawatan dan 

manajemen kepemimpinan dalam pelayanan dan mampu melakukan 

penanggulangan wabah. Mampu juga mengembangkan kualitas personal 

maupun profesional seperti misalnya membuat karya tulis dibidang 

keperawatan, lalu mengembangkan teknologi tepat guna dibidang 

keperawatan, mampu menyusun standar atau pedoman atau SPO ya dibidang 

perawat. Perawat yang ikut dalam pelatihan penjenjangan ini mampu 

menghitung angka kredit karena memang ada di kurikulum ya itu angka 

kredit dan pengajuan DUPAK. Itu sebenernya kami ada datanya nanti bisa di 

copy.” 

2. Siapa saja yang terlibat dalam Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang 

Ahli Angkatan I Prov. Jateng Tahun 2018? 
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Responden 5 menjawab: 

“Untuk Pelatihan Penjenjangan ini kami bekerjasama dengan Persatuan 

Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah di Semarang sebagai Pengajar.” 

3. Siapa saja yang menentukan syarat peserta Pelatihan? 

Responden 5 menjawab: 

“Kan Bidang 1 yang menentukan pesertanya dari sijari. Lalu ada syarat agar 

peserta dapat mengikuti Pelatihan itu yang menentukan dari kami Bidang III. 

Jadi setelah Bidang I ngasih hasil sijari, kami rapat membahas perencanaan 

salah satunya yang dibahas adalah syarat peserta.”  

 

Tahap 3: Penetapan Kriteria Keberhasilan dengan Alat Ukurnya: 

1. Bagaimana penetapan kriteria keberhasilan dan alat ukur pelatihan di 

BPSDMD Prov. Jateng? 

Responden 5 menjawab: 

“Jadi untuk penilaiannya itu yang menilai pengajar tapi ketentuannya dari 

Kemenkes. Itu sendiri sudah ada ketentuan penilaiannya nanti saya kirimkan 

file nya ya nanti kurikulumnya sekalian karena banyak sekali saya nggak 

hafal.” 

2. Apa yang dilakukan oleh BPSDMD Prov. Jateng jika pelatihan tersebut 

berhasil dan jika pelatihan tersebut gagal? 

Responden 1 menjawab: 

“Sebuah pelatihan jika sudah dilakukan kita dari Bidang Sertifikasi 

Kompetensi dan Penjamin Mutu melakukan evaluasi penyelenggaraan. 

Kami tidak kemudian menentukan oh ini gagal atau berhasil tidak, tetapi ada 

yang namanya indeks capaian mutu. Kita punya standar, jadi 3,5 kalo nggak 

salah, nanti dari seluruh hasil evaluasi itu akan menentukan oh itu dibawah 

standar ini diatas standar. Tetapi kemudian tidak kemudian menentukan oh 

ini dianggap gagal karena banyak faktor banyak sisi yang akan menentukan 

dari sebuah penyelenggaraan pelatihan. Jadi kita tidak mengatakan ini gagal 

atau berhasil sebuah pelatihan tetapi kita hanya bisa menyampaikan sebuah 
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pelatihan yang dilakukan oh ini yang untuk peserta yang lulus sekian yang 

tidak lulus sekian yang ditunda mungkin kan ada proses pelatihan yang akan 

menyantumkan predikat ditunda diberikan kesempatan dua bulan untuk bisa 

menyelesaikan unuk dia bisa lulus, kalau dua bulan dia tidak bisa 

menyelesaikan tugasnya dia akan dianggap tidak lulus, tapi kalau dia tidak 

bisa memenuhi yang ditugaskan ya nggak lulus bener. Selama inikan tingkat 

kelulusan yang bisa ditoleransi kalo nggak salah nggak tinggi sih 10% atau 

berapa itupun rata – rata yang nggak lulus dibidang lain kalo bidang 

fungsional selama ini termasuk perawat yang saya tau ya semuanya lulus. 

Meskipun bukan jaminan kalo ikut pelatihan pasti lulus ya sekarang kan 

mulai 2014 kan kita sudah menjadi hal yang biasa ketika kita tidak 

meluluskan seorang peserta kalo memang nyatanya hasil rapat nilai 

menetapkan beliau tidak lulus.” Responden juga menambahkan “Saya ada 

rapat kemarin sore, diklat PIM IV yang ditutup tad pagi ada peserta yang 

dinyatakan ditunda, ya Karena memang dia belum melakukan 

kewajibannya. Jad kana da penugasan dia tidak melakukan tugasnya itu ya 

kita tidak bisa meluluskan, untuk melakukan tugas itu kita tidak hanya bisa 

diceritain aja harus ada evident nya harus ada buktinya, misalnya ada rapat 

mana undangannya, mana daftar hadirnya ada tanda tangan yang diundang, 

mana foto kegiatannya, mana shooting video nya, jadi kita nggak bisa 

misalnya peserta  waktu kembali ketempat masing – masing  untuk 

implementasi rencana kegiatannya dia bilang ketika kembali kesini (pak 

saya sudah melakukan) nggak bisa seperti itu kita harus ada bukti.” 

3. Siapa yang menentukan perumusan nilai dan kurikulum pelatihan? 

Responden 6 menjawab: 

“Kurikulum biasanya kita dari bidang I. Tapi kalo untuk perawat dari 

Kemenkes. Jadi setelah hasil sijari keluar terus dikirimkan ke Bidang 

Penyelenggara, Bidang Penyelenggara mulai menyusun rencana lalu ke 

Kemenkes minta Kurikulum dan ketentuan nilainya, lalu konsultasi terkait 

pengajar. Maka jadilah pengajarnya dari Widyaiswara, Dinkes, dan PPNI. 



89 

 

 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Jadi disini yang menentukan kurikulum itu Kemenkes, yang menentukan 

perumusan nilai itu Kemenkes juga.” 

 

Tahap 4: Penetapan Metode Pelatihan / Penyajiannya : 

1. Bagaimana penetapan metode pelatihan di BPSDMD Prov. Jateng? 

Responden 5 menjawab: 

“Kalo untuk metode pelatihan itu sendiri sudah ditetapkan oleh Bidang I. Jadi 

kami tinggal pake aja.” 

2. Apa metode pelatihan yang dipilih di BPSDMD Prov. Jateng untuk pelatihan 

tersebut? 

Responden 5 menjawab: 

“Jadi untuk metode ini pemberian materi didalam kelas seperti ceramah gitu 

kayak kamu kalo kuliah dikelas gitu lo pengajar menjelaskan materi gitu, lalu 

yang kedua ada curah pendapat, yang ketiga ada praktek jadi untuk praktek 

ini setau saya dilakukan didalam kelas itu tergantung sama pengajarnya juga 

dan materi kalo nggak salah, terus ada Diskusi Kelompok ya setelah 

pemberian materi dikelas selesai lalu kami melakukan post test tadi besoknya 

berangkat ke Jogjakarta untuk peserta melakukan Observasi lapangan dengan 

tujuan agar peserta memperoleh wawasan terkait implementasi pembelajaran 

yang didapat ditempat Pelatihan dengan tujuan mendapatkan pengalaman dan 

mengadopsi hal – hal baik untuk dilaksanakan ditempat kerjanya masing – 

masing.” 

3. Apa tujuan dilakukannya Observasi Lapangan? 

Responden 5 menjawab: 

“Yang namanya observasi lapangan itu adalah mengimpelemtasikan teori – 

teori, sebetulnya kalau yang namanya observasi lapangan itu kita study untuk 

mencari tempat yang mempunyai program unggulan. Contohnya kita mencari 

Rumah Sakit yang mempunyai program unggulan tentang perawat, nah 

setelah di sana kita belajar, kemudian kita mengimplementasikan teori – teori 

yang didapatkan selama di dalam kelas. Seperti observasi lapangan seperti 

kita penggalian data. Penggalian data di sana itu seperti contohnya adalah 
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kalau di sana itu di salah satu Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan itu yang 

mempunyai program unggulannya. Setelah itu di sana belum mempunyai 

program unggulan yang belum ada di Jawa Tengah atau proyek program 

unggulan yang ada di teori yang ada di dalam kurikulum tersebut. Semua 

materi yang ada dalam kurikulum itu kita – kira Rumah Sakit atau Dinas 

mana yang mempunyai program yang terkait dengan kurikulum. Setelah kita 

datang ke sana, kita menanyakan semua materi yang ada dalam kurikulum. 

Ini semua kalau dalam observasi lapangan  ini ada salah satu program 

unggulan yang ada di Jawa Timur atau Jawa Barat di Rumah Sakit atau Dinas 

Kesehatan. Nah dari seluruh mata pelajaran yang ada di kurikulum ini, di 

sana itu ada program unggulannya apa. Katakanlah di sini perawat. Jadi kalau 

perawat itu mungkin standart keperawatannya itu individu, kelompok atau 

keluarga. Nah di sana kita mencari bagaimana caranya unggul seperti itu 

bagaimana. Nah jadi kita di sana itu mengobservasi atau menggali data 

bisanya dia memiliki program unggulan begitu itu bagaimana caranya. Nah 

setelah kita mendapatkan data semuanya, baru kita olah. Disitu kita bisa tahu 

ada masalah, ada sebab dan akibatnya. Katakanlah mungkin program 

unggulannya itu didapatkan dari ini, nah setelah itu kita akan tahu bahwa 

program unggulannya itu ternyata ada yang belum ada di daerah kami. Baru 

setelah observasi lapangan kita seminarkan setelah itu kan ada masukan – 

nasukan dari narasumber. Setelah itu baru kita dapat menerapkan di instansi 

para peserta yang mengikuti pelatihan. Jadi dari sana itu kita mencari 

program unggulan biar semakin baik dan tahu program unggulan yang baik 

itu apa dan itu yang ada kaitannya dengan perawatan. 

Jadi peserta itu kan jumlahnya 30. Jadi peserta itu kita bagi menjadi 3 

kelompok. Nah setelah 3 kelompok dengan menganalisa judul masing – 

masing barulah nanti diseminarkan di situ. Tapi tidak lepas dari 

kurikulumnya. Keluar dari kurikulum itu ya tidak bisa karena kita dalam 

mencari program unggulan itu kan harus berdasarkan kurikulum. Kalau 

keluar dari itu bearti proyek kita tidak berhasil. Karena dasarnya OL kan 

kurikulum pembelajaran. 
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“Kemudian setelah Observasi Lapangan itu ada yang namanya Seminar. Jadi 

peserta itu kan jumlahnya 30 dibagi menjadi 3 kelompok lalu dengan 

menganalisa judul masing – masing barulah nanti diseminarkan di situ. Tapi 

tidak lepas dari kurikulumnya. Keluar dari kurikulum itu ya tidak bisa karena 

kita dalam mencari program unggulan itu kan harus berdasarkan kurikulum. 

Kalau keluar dari itu bearti proyek kita tidak berhasil. Karena dasarnya OL 

kan kurikulum pembelajaran. Jadi materi seminar ini Kertas Kerja Hasil 

Observasi Lapangan yang dipimpin oleh Pembimbing Observasi Lapangan. ” 

4. Mengapa memilih Jogjakarta sebagai tempat Observasi Lapangan? 

Responden 5 menjawab: 

“Kenapa Jogja? Karena untuk mengetahui implementasi perawat di Kota 

Jogja dan mengetahui kegiatan sehari – hari mereka yang bisa mewakili 

permasalahan yang ada di wilayah lain dan bisa jadi contoh bagi 

Kabupaten/Kota lainnya. Kemudian setelah observasi lapangan selesai hasil 

dari observasi lapangan itu akan di seminarkan jadi nanti ada Narasumber 

dari Dinas Kesehatan juga. Nah ini nanti harapannya para peserta bertambah 

wawasannya setelah melakuakn observasi ke Kota Jogjakarta ini” 

 

Tahap 5: Pencobaan dan Revisi: 

1. Bagaimana cara BPSDMD Prov. Jateng menerapkan pencobaan dan revisi 

pelatihan di organisasinya? 

Responden 1 menjawab: 

“Kita tidak pernah melakukan uji coba pelatihan, pelatihan yang dilakukan ya 

yang sudah siap dilakukan, kemudian terkait kurikulum dan modul kita 

siapkan disini terus langsung dilakukan. Seperti tahun ini, tahun ini kita 

melakukan tiga pelatihan baru dengan limpahan guru SMA dan SMK masuk 

di Provinsi kita memfasilitasi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi 

beliau sehingga tahun ini kita menyelenggarakan pelatihan pengelolaan 

perpustakaan sekolah untuk guru SMA dan SMK dan SLB. Kita 

menyelenggarakan pelatihan pengelolaan laboratorium sekolah, kita 

menyelenggarakan pelatihan manajemen sekolah bagi KATAS Kepala 
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Administrasi Tata Usaha Sekolah. Ini baru dan ini tidak kita uji coba, kita 

susun kurikulum, kita susun modul, kita seminarkan modulnya setelah 

seminar biasanya ada revisi setelah revisi siap kita cetak baru masuk bidang 

penyelenggara tapi memang kami tidak pernah melakukan uji coba modul 

dan pelatihan. Kurikulum siap, modul siap, bidang penyelenggara siap 

teranggarkan ya udah main tidak ada uji coba.” 

2. Mengapa tidak dilakukan uji coba? 

Responden 1 menjawab:  

“Uji coba itu butuh waktu butuh uang, sementara selama ini susah 

menganggarkan uji coba. Jadi selama ini belum pernah teranggarkan uji coba 

modul. Apalagi di BPSDMD Prov. Jateng jumlah penelitiannya besar, kita 

menampung tidak hanya dari provinsi, Kabupaten/Kota, dan Nasional. 

Kayaknya ini aja kita masih kurang tempat, kalo ada uji cob adan sebagainya 

akan semakin tidak terfasilitasi kebutuhan riil dari para ASN untuk 

pengembangan kompetensi, ini aja Latsar kita sampe nyewa tempat di 

Klampok sana di Klampok Banjarnegara sampe di Solo di Hotel Madinah 

banyaklah banyak tempat yang kita pake karena kita nggak muat, dan kalo 

kayak Latsar itu kan dibatasi waktu satu tahun harus sudah selesai jumlah 

enam belas ribu CPNS setahun harus diklat semua harus selesai kalo nunggu 

disini sih paling kapasitas empat ribu aja, empat ribu aja dibagi ada Latsar ada 

teknis ada fungsional ada PIM ya nggak muat, makanya salah satu 

pertimbangan kenapa tidak dilakukan uji coba.” 

 

Tahap 6: Implementasi dan Evaluasi: 

1. Bagaimana cara calon peserta dapat mengikuti Program Pelatihan? 

Responden 5 menjawab: 

“Setelah perencanaan matang termasuk sudah bikin jadwal nanti kamu bisa 

minta jadwalnya. Kami mengirimkan surat ke Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota Jawa Tengah terkait bahwa kami akan membuka pendaftaran 

Pelatihan Perawat Jenjang Ahli, nanti kamu bisa copy juga suratnya. Disitu 

ada kapan daftarnya, persyaratannya, cara daftarnya semua ada disitu. ” 
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2. Bagaimana evaluasi pelatihan dilakukan? 

Responden 1 menjawab: 

“Kita ada yang namanya indeks capaian mutu kalo nggak salah 3,5. Ada 

banyak faktor yang memengaruhi salah satunya evaluasi. Kita ada yang 

namanya evaluasi pra sebelum pelatihan dimulai seperti pengajuan 

proposalnya di cek kesna misalnya pendanaannya suratnya fasilitasnya sudah 

memenuhi atau belum, lalu ada monitoring mengenai kelengkapan yang 

belum terpenuhi saat evaluasi pra, kemudian ada juga evaluasi penyelenggara, 

ada evaluasi pengajar ya pengajar itu widyaiswara, lalu kemudian ada 

evaluasi pasca seperti pemanfaatan dan pemberdayaan alumni. Paling dari 

evaluasi yang kita lakukan kita akan perbaiki mana mana yang kurang 

misalnya penilaian peserta intinya kok kurang berarti evaluasi kita sampaikan 

kepada bidang penyelenggara oh ternyata konsumsimu ditahun ini kurang 

berarti tahun akan datang harus lebih baik dan dicukupkan. Misalnya 

saprasnya ruangannya kotor kurang bersih kamar mandi dan tempat tidur dan 

sebagainya, seperti itu. Disini juga ada evaluasi widyaiswara yang 

disampaikan oleh peserta oh widyaiswara yang ini bagus yang ini nilainya 

jelek nah terus kita sampaikan ke widyaiswara, cuma maaf kita tidak bisa 

menjelaskan secara detail mengenai evaluasi widyaiswara karena itu rahasia 

ya kan menyangkut orang lain. Itu, jadi hanya itu saja paling kita lihat 

skalanya dibawah indeks capaian mutu atau nggak, kalo dibawah berarti kita 

liat disebelah mana sih kurangnya kita informasikan kepada yang terkait” 

3. Tadi Bapak bicara mengenai disesuaikan dengan indeks capaian mutu, faktor 

yang bisa menentukan indeksnya itu bagaimana? 

Responden 1 menjawab: 

“Jadi indeks capaian mutu itu sudah ditetapkan sejak awal tahun, kita kan 

terakreditasi iso jadi ada tim dar iso yang sudah merumuskan bahwa sebuah 

pelatihan ada indeks capaian mutu yang harus di capai minimal skronya 3,5 

kalo disini itu dari berbagai faktor saya nggak hapal detailnya pokoknya 

munculnya 3,5. Nah dari evaluasi yang dilakukan nanti bisa kemudia akan 

muncul juga setelah dianalog kan dengan angka akan muncul indeks capaian 
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mutunya menjadi sekian dan itu bisa dilihat dari sisi mana sih kok menjadi 

rendah misalnya bisa kelihatan. Jadi memang 3,5 ini sudah dipatok bahkan ni 

kalo nggak salah sejak tahun 2014 pertama kali kita di iso kan. BPSDMD 

Prov. Jateng ini kan sudah terakreditasi A kemudian untuk pelatihannya juga 

sudah mendapat sertifikasi iso 9001:2015 yang based risk berbasis resiko, 

dulukan 9001:2008 terus sudah dua tahun sudah diperbarui jadi versi 2015 

yang based risk jika tidak loka based risknya apa, upaya pengendaliannya 

bagaimana dan sebagainya.” 

4. Siapa yang melakukan evaluasi pelatihan? 

Responden 2 menjawab: 

“Evaluasi itu yang melakukan Bidang I” 

5. Kapan evaluasi pelatihan dilaksanakan? 

Responden 2 menjawab: 

“Evaluasi itu biasanya hari terakhir Pengembangan Kompetensi. Jadi kalo 

sudah selesai semua sebelum Upacara Penutupan kami lakukan evaluasi, 

peserta mengisi pertanyaan evaluasi secara online.” 

6. Apa saja yang di evaluasi? 

Responden 2 menjawab: 

“Oke jadi di BPSDMD Prov. Jateng ini setiap Pengembanngan Kompetensi 

itu diakhirnya selalu kami lakukan evaluasi kita bagi kuesioner. Evaluasi 

Peserta, Evaluasi Penyelenggara, Evaluasi Pengajar. Untuk evaluasi peserta 

kita tanyakan mengenai materi atau kurikulum ya apakah sudah sesuai 

dengan yang dibutuhkan atau belum materinya. Kemudian ada evaluasi 

widyaiswara kami tanyakan apakah pengajar menguasai materi, apakah 

mengajar dengan baik atau tidak. Terus penyelenggara, kalo penyelenggara 

ini biasanya soal sarana prasarana apakah tempatnya bersih, terus 

makanannya gimana, fasilitas yang diberikan gimana itu kita tanyakan ke 

peserta. 

Terus kami juga menanyakan soal kehadiran pengajar terus teknik pemberian 

materinya gimana apakah sudah sesuai apa belum. Kita juga 

bertanggungjawab atas kesehatan peserta masak pas berangkat baik baik aja 
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terus pas sampe sini jadi sakit itu juga kami cari tau siapa tau sakit karena 

memang tempatnya nggak nyaman kotor atau makanannya yang nggak bersih 

atau gimana biar bisa kami rubah jadi lebih baik. Terus kemudian kit ajuga 

tanyakan apakah ada hambatan saat proses pelatihan itu berlangsung mungkin 

misalnya lampunya mati atau LCD nya rusak gitu ya.” 

 

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pelatihan Jabatan Fungsional 

Perawat Jenjang Ahli Angkatan I Tahun 2018.  

Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelatihan? 

Responden 1 menjawab: 

“Untuk faktor pendukungnya itu ya adanya perawat yang memang membutuhkan 

pelatihan tersebut. Adanya dukungan penganggaran di APBD Provinsi. 

Nah lalu kemudian kalo didalam identifikasi dengan yang menjadi tantangan 

Bahasa saya bukan hambatan ya, tantangannya adalah belum semua ASN itu 

menyadari bahwa ikut Pengambangan Kompetensi itu adalah kebutuhannya ikut 

pelatihan itu adalah kebutuhannya, ini tantangna. Regulasi sudah menyampaikan 

setiap ASN wajib Kompeten kalo tidak Kompeten atau belum Kompeten punya 

hak diikut sertakan didalam Pengembnagan Kompetensi 20 jam pelajaran setiap 

tahun. Nah ini yang belum semua temen – temen ASN sadar bahwa sebenarnya 

dengan semakin banyak pengembangan kompetensi yang kita ikuti semakin 

menguatkan kompetensi kita semakin membantu pengembangan karier kita. Itu 

tantangan yang pertama di identifikasi. Di pelaksanaan, terkadang orang yang by 

name by address pengen ikut butuh sebuah pelatihan terkadang ketika mau 

berangkat ada yang digondeli sama pimpinannya nggak boleh, jangan, padahal 

disini sudah teralokasi waktu dan orangnya. Dalam pelaksanaan mungkin juga ada 

hambatan proses penganggaran, tidak semua pelatihan yang dibutuhkan itu 

disetujui oleh Dewan, terpaksa sehingga kita hanya melakukan yang disetujui saja 

ya. Dalam proses evaluasi, evaluasi tantangannya terkadang para ASN takut kalo 

nggak lulus. Sehingga yang sebenernya kurang bagus dibagus – bagusin padahal 

itu yang tidak kami butuhkan. Yang kami butuhkan yang beneran, sejelek apapun 

karena kamikan penjaminan mutu apapun itu itu kan menjadi masukan bagi kami 



96 

 

 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

dan bidang penyelenggara baiknya begini, kalo kami tidak diinfokan sesuatu yang 

tidak benar ya kami infonya jadi salah. Misalnya konsumsinya sebenernya kurang 

tapi nggak ada yang berani ngomong bilang pas pas pak enak enak pak padahal 

nggak enak padahal kurang ya kami tidak tau dan tidak bisa memperbaikinya 

padahalkan harus by data kami memberikan informasi kan harus memberikan 

saran kan harus by data, kalo datanya dah salah ya akhirnya salah juga.” 

Responden 3 menambahkan: 

“Ada sih pernah kalo di sijari itu ada ASN yang salah input harusnya diklat A tapi 

salah klik jadi diklat B atau dia sudah menginput tapi belum masuk disistem itu 

juga pernah, mungkin pas sistemnya lagi eror atau gimana. 

Tapi terkadang ini ya Bidang Penyelenggara kayak jalan sendiri gitu ngadain 

pelatihan sendiri jadi kadang bentrok dari Bidang I ngasih hasil sijari sedangkan 

Bidang Penyelenggara kayak punya list atau malah sedang menyelenggarakan 

pelatihan yang lain. Harusnyakan memang harus bersinergi melihat kebutuhan 

yang ada dilapangan itu apa gitu. Nggak tau ya manajemennya gimana emang 

sudah ada aturannya kebijakannya atau gimana saya juga nggak paham atau 

Bidang Penyelenggara itu sulit apa ya move on gitu lo egosektoralnya tinggi 

individualnya masih tinggi jadi nggak mau lawan Lintas Bidang kurang membuka 

diri harusnya ya tetep bisa kan asalkan masih dalam satu Instansi nggak masalah 

gitu. Apa lagi kan teknologi kan gitu harus terbuka harus melihat kondisi diluar 

juga kan gitu nggak asal menyelenggarakan. Tapi kita juga harus melihat kondisi 

dan kemampuan Bidang Penyelenggara juga.” 
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