
BAB II.  
TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Kinerja Pegawai dan Upaya Peningkatannya 

Kinerja seorang pegawai pada suatu organisasi pada dasarnya 

terdiri dari unsur-unsur jurnlah dan kualitas hasil kerjanya, biaya yang 

dikeluarkan serta adrninistrasi yang dijalankan. Mangkunegoro (2000) 

rnenyatakan bahwa pengertian kinerja seringkali ditentukan dengan 

pengertian prestasi kerja, yaitu prestasi sesungguhnya yang dicapai 

oleh pegawai. Dengan kata lain bahwa kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalarn rnelaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Selanjutnya Atrnosoeprapto (2000) 

rnenyebutkan bahwa kinerja merupakan suatu bentuk hasil dari 

perilaku, baik yang dilakukan oleh individu-individu maupun kelornpok- 

kelornpok yang terdapat dalarn organisasi. Sesuai pendapat ini, maka 

pada dasarnya organisasi dituntut untuk mengupayakan berbagai 

langkah terstruktur yang ditujukan atau diarahkan untuk dapat 

rnelakukan upaya perbaikan perilaku individu atau kelornpok rnanusia 

dalarn organisasi tersebut. 

Wether dan Davis (1996) mernberikan arahan bagi organisasi 

dalarn upaya rneningkatkan kinerja pegawainya, yaitu bahwa para 

rnanajer sebaiknya rnernaharni perilaku pegawainya serta aspek-aspek 

lain yang rnernpengaruhi kinerjanya. Adapun aspek-aspek yang perlu 
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diperhatikan oleh para manajer yang bertanggung jawab terhadap 

manajemen SDM suatu organisasi disajikan pada Gambar 1 berikut ini. 

Sumber : Werther dan Davis (1996) 

Garnbar 1. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Kinerja 
Sumber : Werther dan Davis (1996) 

Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk 

meningkatkan kinerja pegawainya adalah dengan melakukan kegiatan 

penilaian kinerja pegawai. Dengan penilaian kinerja ini memungkinkan 

pegawai dapat rnernperoleh umpan balik (Suprihanto, 1998). Melalui 

umpan balik (feed back) tersebut pihak pegawai dapat memperbaiki 

perilaku kerjanya melalui perbaikan kompetensinya. Kompetensi 

pegawai ini menurut Spencer (1993) dinyatakan sebagai karakter 

dasar dari seseorang yang menyebabkannya sanggup menunjukkan 

kinerja yang efektif atau superior didalarn suatu pekerjaan, atau 
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karakter dasar yang memberikan kontribusi terhadap kinerja yang 

menonjol dalam suatu peke rjaan. 

Dengan demikian, kompetensi pada dasarnya memiliki 

pengertian yang tidak hanya sekedar kecakapan atau perubahan 

perilaku biasa belaka, melainkan meliputi faktor-faktor mendasar yang 

mempengaruhi seseorang dalam mendukung kinerja yang tinggi. 

Faktor-faktor dalam kompetensi memiliki cakupan yang luas tidak 

sekedar keterampilan teknis dan pengetahuan seperti dalam 

kecakapan serta cakupan yang lebih komprehensif seperti motif 

(motive), sifat (habit), citra diri (self image) dan peran sosial (social 

role). Komponen-komponen kompetensi ini digambarkan oleh Lyle dan 

Spencer (m Spencer, 1993) seperti yang disajikan pada Gambar 2 

berikut ini. 

Pemn sosial bagaimana seseorang melihat dirinya dalam 
interaksinya dengan orang lain (outer self) 
Citm din' menrpakan pandangan seseomng terhadap identitas 
dan kepn'badiannya sendiri (inner self) 
Slfat yang menunjukkan cam seseorang berfindak atau 
berfingkah laku 
Motif adalah kebutuhan-kebutuhan dasar seseomng yang 
mengarahkan cam ben7kir dan berfindak, bebersikap 

;umber: Lyle dan  Spencer (Spencer. 1993) 

A -+ 
+ 

Gambar 2. Komponen-komponen dalam Kompetensi 

Menurut Lyle dan Spencer dalam Spencer (1993) tersebut, terlihat 

bahwa komponen-kornponen di atas sangat penting dan sekaligus 

dibutuhkan pegawai untuk mendukung kinerja tinggi. 

Ketrampilan teknis untuk sesuatu yang baik 

Pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam tugas pekefjaan 
tertentu 
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2. Pengembangan kinerja 

Notoatmodjo (1998) menyebutkan bahwa pengembangan 

pegawai memiliki peran penting dalarn rangka mencapai tujuan-tujuan 

organisasi secara efektif. Notoatmodjo juga menjelaskan menjelaskan 

bahwa pengernbangan pegawai pada dasarnya merupakan bentuk 

investasi pada manusia selaku anggota organisasi (human 

investment). Berkaitan dengan pengertian dan peran penting 

pengernbangan kinerja pegawai ini, maka penting bagi organisasi 

untuk rnelaksanakan berbagai kegiatan manajerial ke-sumberdaya 

rnanusia-an yang diarahkan pada upaya pengembangan SDM itu 

sendiri. 

Terdapat beberapa kegiatan-kegiatan pengembangan pegawai 

yang dimasukkan ke dalam keseluruhan kegiatan manajemen surnber 

daya rnanusia (human resources), yaitu salah satu diantaranya adalah 

Pengembangan pegawai rnelalui manajemen kinerja. Kualitas atau 

kinerja pegawai secara teoritis dapat dikernbangkan melalui upaya- 

upaya rnanajemen kinerja. Hal ini terjadi karena rnenurut Sirnamora 

(1995), rnanajemen kinerja merupakan suatu proses atau seperangkat 

proses untuk rnenciptakan pemahaman bersama mengenai apa yang 

harus dicapai dan bagaimana ha1 tersebut harus dicapai , serta 

bagairnana mengatur orang dengan cara-cara yang dapat 

rneningkatkan pencapaian tujuan. 

Bedasarkan pendapat tersebut, manajemen pegawai suatu 

organisasi perlu rnernperhatikan berbagai aspek atau proses yang 
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terkait dengan rnanajernen kinerja tersebut. Mitrani (1995) rnenyatakan 

bahwa proses rnanajemen kinerja rneliputi beberapa tahapan, yaitu 

penetapan strategi dan sasaran, pembatasan organisasi, penentuan 

sasaran, pelatihan dan aemberian arahan, evaluasi terhadap kinerja, 

pelatihan ketramailan, penggajian berdasarkan kinerja dan pelatihan 

penaembanaan. Dari pendapat Mitrani ini jelas terlihat bahwa dalam 

manajernen kinerja, berbagai pelatihan rnerupakan bagian penting 

dalarn kebijakan pengernbangan kinerja. Oleh karena itu, kegiatan 

pelatihan ini merupakan bagian tindak lanjut dail rnanajernen kinerja 

atas hasil pengukuran atau penilaian kinerja. Dari uraian-uraian diatas 

dapat disirnpulkan bahwa rnanajernen kinerja merupakan wahana yang 

penting dan rnerientukan bagi organisasi yang berorientasi pada upaya 

peningkatan atau pengernbangan kualitas (kinerja) SDM-nya. 

3. Pelatihan 

a. Batasan 

Pelatihan rnerupakan proses pengembangan orang-orang 

sebagai individu dan rnenolong mereka rnenjadi lebih percaya diri 

dan berkernarnpuan dalarn bidang dan pekerjaan (Pont, 1991). 

Dalarn pelatihan ini, pada prinsipnya merupakan upaya untuk 

rnernbekali seseorang dengan pengetahuan dan keterarnpilan 

sehingga seseorang rnerniliki kernarnpuan dalam rnelaksanakan 

tugas atau aktivitas keorganisasian sehari-hari. Dengan dernikian, 

rnelalui pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh rnelalui 

pelatihan tersebut, seorang pegawai atau anggota organisasi dapat 
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lebih percaya diri di dalarn mengahadapi berbagai persoalan yang 

dihadapi dalarn tugasnya. 

Attwood dan Dirnrnoch (1999) rnenyatakan bahwa pelatihan 

adalah suatu proses untuk membantu karyawan melaksanakan 

pekerjaan yang sedang berjalan, pada tingkat yang optimum, dan 

rnengernbangkan karyawan untuk pekerjaan di rnasa mendatang. 

Sedangkan Nasution (2000) menyatakan bahwa pelatihan suatu 

proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode 

tertentu guna rneningkatkan keterarnpilan dan kemarnpuan kerja 

seseorang (individu dan sekelompok orang) sesuai dengan sasaran 

dan tujuan organisasi. Lebih lanjut Nitisernito (1996) menyatakan 

pelatihan adalah suatu kegiatan yang bermaksud untuk 

rnernperbaiki dan rnengernbangkan pengetahuan (knowledge), 

keterarnpilan (skill) dan tingkah laku (attitude), dari 

karyawanlpegawai sesuai dengan keinginan organisasi. 

Wether dan Davis (1996) menyebutkan bahwa pelatihan 

dan pengembangan rnerupakan upaya untuk meningkatkan 

kernarnpuan para individu dan kelornpok agar dapat memberikan 

sumbangan kepada efektifitas dan efisiensi organisasi. Melalui 

kernarnpuan pengetahuan dan keterampilan karyawan yang 

rnernadai tersebut dan sesuai dengan bidang tugasnya akan dapat 

rnernberikan kontribusi kepada peningkatan efektifitas dan efisiensi 

organisasi dalarn rnencapai tujuan dan sasarannya. Sedangkan . 

apabila karyawan atau pegawai organisasi tidak atau kurang 
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memiliki kemampuan pengetahuan dan keterarnpilan, selain 

menjadi beban organisasi, juga akan rnenjadikan organisasi 

tersebut kurang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang 

diembannya. 

Martoyo (1991) rnenyebutkan bahwa pelatihan rnerupakan 

bentuk upaya yang dilakukan organisasi untuk rnemperbaiki dan 

sekaligus rnernberikan umpan balik bagi pegawai atau anggota 

organisasi tentang kemajuannya dalarn tugasnya. Adapun Pimentel 

dan Franco dalam Franco (1991) menyatakan bahwa pelatihan 

adalah proses belajar yang ditujukan untuk mengubah kinerja 

seseorang dalarn rnelakukan pekerjaan. Pendapat kedua pakar ini 

menunjukkan arti pentingnya pelatihan bagi organisasi, karena 

rnernungkinkan kinerja seseorang dalarn rnelaksanakan tugas atau 

pekerjaannya diubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan arah 

dan tujuan yang ditetapkan organisasi. 

b. Ruang Lingkup 

Moekijat (1991) rnenyebutkan bahwa pelatihan dituntut 

untuk mernenuhi tiga'kriteria yaitu (a) pelatihan tersebut rnelingkupi 

proses untuk menarnbah kemarnpuan pekerja (karyawan), (b) 

pelatihan marnpu rnwujudkan perubahan dalarn kebiasaan kerja 

dan sikap kerja seseorang dalam pekerjaan, dan (c) harus 

berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Sedangkan Dessler 

(1993) rnenyatakan bahwa idealnya pelatihan rnelingkupi ernpat . 

langkah proses, yaitu : 
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1) Proses Analisis 

Tujuan langkah ini adalah untuk menentukan apakah 

rendahnya kinerja pegawai dalam menjalankan pekerjaannya dapat 

dibenahi melalui pelatihan. Karena jika rendahnya kinerja tersebut 

teindikasi melalui analisisi tidak bisa diperbaiki melalui pelatihan, 

maka kalaupun pelatihan tersebut dipaksanakan untuk diberikan 

kepada pegawai tersebut akan menyebabkan tidak efektifnya 

penyelenggaraan pelatihan tersebut. Selanjutnya jika rendahnya 

kinerja pegawai tersebut dapat diantisipasi melalui pelatihan, maka 

pelatihan dapat diwujudkan atau diselenggarakan. 

2)  Menempatkan Tujuan Pelatihan 

Dalam menetapkan tujuan ini, pihak organisasi diiuntut untuk 

rnenetapkan terlebih dahulu menetapkan spesifikasi kinerja 

pegawai yang akan menjadi sasaran pelatihan. Oleh karena itu, 

kinerja pegawai yang akan diberi pelatihan tersebut perlu diamati 

dan diukur sehingga kinerja eksisting pegawai yang akan mengikuti 

pelatihan dapat ditunjukkan. 

3) Penyelenggaraan Pelatihan 

Penyelenggaraan ini memiliki beberapa proses kegiatan 

yang penentuannya sangat ditentukan oleh waktu pelatihan, 

anggaran pelatihan dan saasaran yang akan dicapai dalam 

pelatihan tersebut, serta jumlah dan kompetensi peserta yang akan 

dilatih. 
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4) Proses Evaluasi 

Proses evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan 

antara kinerja pegawai sebelum dan sesudah pelatihan. Pada 

bagian ini juga dilakukan evaluasi terhadap serangkaian proses 

penyelenggaraan program pelatihan itu sendiri. Dalam evaluasi ini 

kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi terhadap hasil pelatihan 

yang telah dicapai oleh peserta. Adapun alat evaluasi yang 

digunakan melipdl ukuran tentang tingkat perkembangan belajar 

dan motivasi untuk belajar dari peserta. Tulus (1996) menyebutkan 

bahwa hasil evaluasi peserta pelatihan tersebut kemudian 

dituangkan dalam laporan informasi kemajuan belajar yang 

dikaitkan dengan kecepatan serta efektifitasnya dalam belajar. 

Goldstein dalam Bromly (1990) menyatakan bahwa evaluasi 

pelatihan merupakan suatu kumpulan sistematik dari informasi 

terinci yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang efektif. 

Tracery (1984) menyebutkan bahwa dalam tahap pertama dalam 

proses evaluasi pelatihan adalah menentukan aspek-aspek spesifik 

pokok dari sistern pelatihan yang dievaluasi. 

Lynton dan Pareek (1992) menyatakan bahwa evaluasi 

pelatihan dapat bermanfaat karena menjelaskan dua ha1 penting, 

yaitu: 

a. rnenjelaskan ukuran-ukuran praktis yang menaksir efektivitas 

pelatihan, 
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b. menilai peranan lembaga pelatihan sebagai penyelenggara 

pelatihan. 

Dessler (1993) menyatakan bahwa evaluasi pelatihan 

memiliki tujuan untuk mengukur hasil atau rnanfaat pelatihan. 

Lebih lanjut Dessler rnenyatakan bahwa dalam pengukuran 

tersebut terdapat empat kategori dasar (komponen) pelatihan yang 

dapat diukur, yaitu : 

a. Reaksi 

Pengukuran yang dilakukan adalah melihat seberapa 

besar pendapat peserta terhadap program pelatihan yang 

diikutinya. Selain itu, pengukuran yang dilakukan untuk melihat 

kategori reaksi ini adalah seberapa manfaatnya program dilat 

yang diikutinya. 

b. Komponen Pembelajaran 

Bagian ini adalah untuk mengukur dan sekaligus mcnyii;' 

peserta pelatihan untuk menentukan apakah peserta pelatihan 

telah mempelajari prinsip-prinsip keterampilan dan fakta-fakta 

yang harus dipelajari. 

c. Komponen Perilaku 

Komponen ketiga adalah komponen perilaku, yaitu upaya 

pengukuran perubahan perilaku peserta dalam pekejaan yang 

disebabkan oleh program pelatihan yang diikutinya. 
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GI! Komponen Hasil 
8 , .  , 

Komponen terakhir, dan kornponen ini merupakan 

komponen paling penting, yaitu apakah peserta telah 

menunjukkan hasil akhir yang bermanfaat bagi organisasi 

maupun pekerjaan pegawai itu sendiri. Program pelatihan dapat 

saja berhasil dalam kaitannya dengan reaksi peserta, 

meningkatnya proses pembelajaran, dan bahkan perubahan 

perilaku peserta. Namun demikian, dalam analisis akhir 

pelatihan tersebut belum mencapai tujuannya. Kondisi yang 

demikian, permasalahannya mungkin terletak pada program 

pelatihan itu sendiri. Oleh karena itu komponen ini perlu 

diperhatikan untuk melakukan pembenahan terhadap program 

pelatihan itu sendiri. 

c. Upaya Pengembangan Pelatihan 

Dalam upaya pengembangan pelatihan, tujuan utamanya 

adalah bagaimana pelatihan tersebut dapat berjalan secara efektif. 

Simamora (1995) menyebutkan tentang berbagai indikator yang 

digunakan untuk melihat apakah pelatihan dapat dikatakan efektif 

atau tidak. Keempat indikator tersebut adalah : 

1) Ada tidaknya perubahan pada diri pegawai yang cukup 

signifikan setelah mengikuti pelatihan. 

2) Jika terdapat perubahan pada diri pegawai, apakah perubahan 

tersebut disebakan oleh pengaruh pelatihan. 
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3) Tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan organisasi setelah 

pegawai organisasi tersebut disertakan dalam pelatihan. 

4) Ada perubahan yang signifikan atau tidak yang terjadi pada 

peserta yang baru mengikuti program pelatihan yang sama. 

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka akan tergambar 

dengan jelas tentang efektivitas suatu program pelatihan. 

Lockwood (1994) menyatakan bahwa dalam pengembangan 

pelatihan yang perlu dilakukan upaya merancang ulang (redisign) 

program pelatihan yang terdapat dalam organisasi sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhannya. Dalam rancang bangun tersebut, 

tujuan-tujuan yang akan dicapai meliputi : 

1) Mencari dan mendapatkan program-program pelatihan baru. 

2) Mendekatkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan 

kinerja pegawai untuk dipecahkan melalui disain ulang 

program-program pelatihan yang telah ditetapkan, 

3) Menjawab perubahan-perubahan yang terjadi di bidang 

keuangan, struktural atau teknologi dalam organisasi melalui 

rancang bangun program pelatihan, 

4) Mencapai kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi program pelatihan yang ada. 

4. Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need Assesmeno 

Setiap organisasi dituntut untuk selalu melakukan analisis 

terhadap kebutuhan pelatihan bagia pegawaianya. Hal ini terjadi, 

karena organisasi tidak terlepas dari kondisi perubahan lingkungan 
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stratejiknya yang rnenuntut adanya perubahan kine rja atau kornpetensi 

pegawai dalarn rnenjalankan pekerjaannya. Atas dasar pertirnbangan 

tersebut, rnaka jelaslah bahwa dalarn upaya rneningkatkan 

kernarnpuan pegawainya, peran pelatihan rnenjadi sangat penting. 

Oleh karena itu untuk rnewujudkan pelatihan yang efektif, rnaka 

dibutuhkan analisis kebutuhan pelatihan yang sisternatis dan terukur. 

Leslie (1990) rnenyatakan bahwa pelatihan yang baik diawali 

dengan rnengenali kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan itu 

sendiri berasal dari perbandingan yang rnenunjukkan adanya faktor 

yang kurang yang kernudian kekurangan tersebut dipenuhi oleh 

pelatihan sarnpai dengan tercapainya batas atau standar yang 

ditetapkan. 

Cann dan Tashirna (1982) rnenyatakan bahwa analisis 

kebutuhan pelatihan rnerupakan langkah sisternatis yang digunakan 

untuk rnernbandingkan kernarnpuan kerja pegawai dengan 

kernarnpuan kbrja jabatan yang telah ditetapkan. Olbh karena itu untuk 

rnencapai kornpetensi yang dibutuhkan, diperlu dua faktor yang saling 

rnernpengaruhi, yaitu : 

a. Faktor dari dalarn atau pribadi, yaitu faktor-faktor yang berupa 

pengetahuan (knowledge), keterarnpilan (skill) dan sikap kerja 

(attitude) yang rnelekat pada diri pribadi pegawai tersebut, 

b. Faktor dari luar, yaitu faktor yang diluar diri pegawai yang rnerniliki 

peran atau pengaruh terhadap kualitas kerja pegawai, seperti 

sarana dan prasarana kerja serta lingkungan kerja atau lingkungan 
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sosial yang berperan atau berpengaruh penting bagi pegawai untuk 

mewujudkan potensi pribadinya. 

Pareek (1992) menyebutkan bahwa kebutuhan pelatihan dapat 

digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu : 

a. Untuk memenuhi tuntutan jabatan saat ini, 

Golongan ini umumnya dikenali dari prestasi pegawai yang tidak 

sesuai dengan standar hasil kerja yang dituntutan oleh jabatan. Melalui 

pelatihan ketidaksesuaian prestasi ini akan dapat dihilangkan. 

b. Untuk memenuhi jabatan lain, 

Kebijakan kepegawaian memungkinkan seorang mengalami rotasi 

pekerjaan atau juga memungkinkan untuk memperoleh mutasi dan 

promosi jabatan. Hal ini tentunya menyebabkan pegawai 

membutuhkan upaya penyesuaian dengan jabatan baru tersebut. 

Melalui pelatihan upaya penyesuaian ini dapat dilakukan secara cepat, 

sehingga prestasi keja pegawai pasca rotasi, mutasi dan mutasi akan 

dapat sesuai dengan tuntutan standar jabatan barunya. 

c. Untuk memenuhi tuntutan perubahan, 

Di era yang dikenal dengan era perubahan ini, memungkinkan 

organisasi secara cepat dan terus menenrus mengalami perubahan 

yang sangat signitikan. Hal ini menyebabkan standar-standar dari 

jabatan sebagai akibat adanya perubahan tersebut juga mengalami 

pergeseran. Kondisi ini rnenyebabkan hasil kerja pegawai dalam 

organisasi tersebut rnenjadi tidak sesuai dengan standar hasil kerja 

yang baru sebagai akibat pembahan yang terjadi. Oleh karena itu, 
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melalui pelatihan, setiap pegawai yang terdapat dalam organisasi 

selalu mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. 

Haris (1994) menyatakan bahwa dalam melakukan analisis 

(penelaahan) kebutuhan pelatihan melibatkan beberapa langkah 

sistematis, yaitu : 

d. Langkah ke-I, Mengumpulkan bahan-bahan untuk rnenentukan 

lingkup kerja analisis kebutuhan pelatihan, 

e. Langkah ke-2, Menyusun uraian tugas menjadi sasaran pekerjaan 

atau kegiatan dari sasaran yang telah ditentukan, 

f. Langkah ke-3, Menyusun instrumen untuk mengukur kemampuan 

kerja, 

g. Langkah ke-4, Melaksanakan pengukuran peringkat kemampuan 

kerja, 

h. Langkah ke-5, Mengolah data hasil pengukuran dan menafsirkan 

data hasil pengolahan, 

i. Langkah ke-6, Menetapkan peringkat kebutuhan pelatihan. 

Dari langkah-langkah tersebut, yang paling penting untuk diperhatikan 

adalah langkah ke-3, yaitu yang berkaitan dengan penyusunan 

instrumen kemampuan kerja. Dimana dalam menyusun instrumen 

tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu 1) bagian yang mengetengahkan 

informasi tentang jabatan dan pekerjaan pegawai yang akan dikaji 

kemampuannya, 2) bagian yang menggambarkan berbagai pertanyaan 

atau daftar pertanyaan yang diajukan kepada pegawai yang dikaji 

kemampuan dengan jabatan denaan rnemh~nksn -I,-'- -I----- " 
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peringkat sedang dan skala 6 - 9 untuk peringkat tinggi. 3) bagian 

yang terdiri dari daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan pribadi pegawai yang ada saat pengkajian dilakukan. 

Untuk mengukur kernarnpuan pribadi ini, juga digunakan skala dengan 

peringkat yang sarna seperti yang dilakukan pada bagian 2). 

6. Kerangka Pemikiran 

Pernerintah DKI Jakarta dalam ha1 ini Dinas Tata Bangunan DKI 

Jakarta dalam menjalankan atau rnelaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya perlu didukung aparatur yang merniliki tingkat KSA (Knowledge, 

Skill, Attitude) yang rnemadai. Untuk rnendapatkan aparatur yang handal 

dan kompetitif, dengan ditandai pengetahuan, keterarnpilan dan sikap dari 

pegawai yang tinggi, maka perlu dilakukan upaya pengembangan dan 

pelatihan. Upaya pengernbangan dan pelatihan bagia SDM Aparatur ini 

tentunya perlu disesuaikan dengan syarat-syarat dan kriteria-kriteria 

tertentu yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban organisasi. 

Kondisi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ada saat ini, 

apabila mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Bangunan 

Propinsi DKI Jakarta dan pertimbangan tuntutan publik, terindikasi berada 

pada tingkat yang rendah. Hal ini terindikasi pada hasil kerja dan tingkat 

produktivitas pegawai yang ada saat ini cenderung masih jauh dari yang 

diharapkan. Selain itu, kondisi rendahnya kernarnpuan pegawai Dinas 

Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta saat ini juga tercermin. pada 

kemamnrlannrr~ 1 -  -------- . . .  
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BAB Ill. 
METODOLOGI 

Objek dan Subyek Kajian 

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu "Kajian Kebutuhan Pelatihan 

Lingkungan Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta", maka 

3agai objek kajian dalam penelitian ini adalah organisasi Dinas Tata 

ngunan DKI Propinsi Jakarta. Adapun subyek kajiannya adalah 

~awai Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta yang tersebar di 

uruh struktur organisasi. 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

jkriptif. Melalui metode tersebut, karakteristik dan fenomena faktual 

lndisi yang. melatarbelakangi pertnasalahan yang diangkat) sehubungan 

igan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai di 

lkungan Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta dapat digambarkan 

:ara menyeluruh. Selain itu, melalui metode ini juga dapat terindikasi 

mya berbagai aspek yang berkaitan dengan tingkat pelayanan dan 

jil kerja pegawai di lingkungan organisasi ini. 

Data yang Digunakan 

Kajian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data 

under. Data primer diperoleh melalui jajak pendapat terhadap pegawai 

m a  acak sederhana yang dipandu dengan daftar pertanyaan atau 

, , , .  A -  - 8 -  - 3 -  -I' , ,  , . .  .., 
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kepustakaan yang berhubungan atau berkaitan dengan topik penelitian. 

Adapun sumber dari data sekunder ini antara lain adalah laporan internal 

organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta dan pustaka lain 

yang relevan dan diterbitkan secara resmi dan yang telah dikonfinnasikan 

dengan Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer 

dan sekunder. Data primer dengan menggunakan kuesioner dan 

mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung untuk mengetahui 

keinginan atas kebutuhan pelatihan secara individu. Dengan kuesioner, 

jawaban yang diberikan para responden keluar tabel rekap. Sedangkan 

data sekunder adalah berupa jenis data laporan-laporan yang berkaitan 

degan yang dibutuhkan dalam penelitian khususnya yang berkaitan 

dengan pengkajian kebutuhan pelatihan. 

E. Populasi dan Sampel (Responden) Penelitian 

Populasi penelitian atau subjek (N) ini adalah para 

pegawailkaryawan yang terdapat di lingkungan Dinas Tata Bangunan 

Propinsi DKI Jakarta pada saat penelitian ini dilakukan. Dari populasi ini 

kemudian dapat ditentukan sampel (responden) penelitian, yaitu dengan 

menggunakan teknik pengambilan contoh acak sederhana (sample 

random sampling), dengan menggunakan rumus Slovin : 
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dimana, 

n = Jurnlah sarnpel (responden) 
e = batas toleransi kesalahan pengambilan contoh (10%) 
N = Jurnlah Populasi (saat penelitian = 501 orang) 

Dengan dernikian, jurnlah sarnpel penelitian ini adalah sebanyak 84 orang 

pegawai. Untuk selanjutnya jurnlah sarnpel ini dinyatakan dengan 

responden. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk rnenentukan kebutuhan 

pelatihan ialah Training Need Assessment Tool (T-NAT) yang 

dikembangkan oleh McCann dan Tashirna (1981). Analisis ini bertujuan 

untuk mendapatkan kebutuhan pelatihan yang sebenarnya dalarn 

rnenunjang pelaksanaan pekerjaan atau jabatan. 

Pada teknik analisis kebutuhan pelatihan ini dilakukan pengukuran 

peringkat, dirnana kernarnpuan sasaran (kornpetensi harapan) lebih dulu 

ditentukan. Adapun Langkah-langkah yang diperlukan dalarn 

rnenggunakan T-NAT adalah sebagai berikut : 

1. Mernbuat daftar kornpetensi yang akan dikernbangkan dan sekaligus 

yang dibutuhkan dalarn pelaksanaan tugas. 

2. Mernbuat instrurnen untuk rnengukur kondisi kornpetensi yang 

digunakan untuk rnengukur kernarnpuan kerja yang diperlukan dalarn 

jabatan (KKJ) dan kernampuan kerja pribadi (KKP). Adapun daftar 

kompetensi yang akan dianalisis dengan T-NAT ini adalah sebagai 

berikut : 
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a. Kompetesi di Bidang Perancanaan Arsitektur 

1). Dapat merencanakan secara arsitektur, yaitu meliputi 

O Dapat rnembuaffmerencanakan side plan sesuai lingkungan 
Da~a t  mendesain sesuai areal tanah 
Dipat mendesain sesuai kebutuhan 
Dapat menghitung ukuran-ukuran 

2). Dapat menggambar, yaitu meliputi : 

O Dapat menggambar desain dan perspektif 
Dapat rnenggarnbarlmembuat potongan-potongan 
Daoat menaaambar detail-detail 

O I3apat membuat ukuran-ukuran 

3). Mengenallmenguasai material, yaitu meliputi 

Mengetahui jenis merk dan klasifikasi bahan-bahan material 
Dapat menentukan atau mernilih bahan-bahan material 
sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada 
Menguasai warna-warna dan mengkombinasikan gabungan 
warna yang sesuai 

b. Kompetensi di Bidang Perencanaan Kontruksi 

1). Dapat merencanakanlmendesain bangunan, yaitu meliputi : 

Dapat merencanakanlmendisain bangunan secara 
konstruksi sesuai side plan areal yang ada 

O Dapat merencanakanlmendisain bangunan secara 
konstruksi sesuai dengan lingkungan 

El Dapat merencanakanlmendisain bangunan secara 
konstruksi sesuai kondisi tanah 

2). Dapat mengetahui kondisi tanah, yaitu meliputi 

El Dapat mengetahui jenis-jenis tanah secara teori 
Fl Dapat mengetahui kondisiljenis tanah secara pengarnatan 

visual 
Dapat mengetahui kondisiljenis tanah secaia penelitian 

3). Dapat menghitung atau membuat dirnensi (ukuran-ukuran) 
bangunan sesuai kebutuhanlgarnbar arsitektur, yaitu meliputi 

El Dapat menghitung dirnensi atau ukuran-ukuran setiap 
jenislitem bangunan secara teori 

O Dapat membuat ukuran-ukuran setiap jenis bangunan sesuai 
standard yang ada 

O Dapat rnengetahui kekuatan bahan bangunan yang 

dibutuhkan 
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4). Dapat menggambar, yaitu meliputi : 

El Dapat menggambar bangunan sesuai dengan jenis item 
secara konstruksi (gambar konstruksi) secara global 

El Dapat menggambar potongan-potongan 
El Dapat menggambar detail 
El Dapat membuat ukuran-ukuran gambar secara benar 

c. Kompetensi di Bidang Perencanaan Mekanikal dan Elektrikal 

1). Dapat merencanakan mekanikal dan elektrikal sesuai 
kebutuhan, yaitu meliputi : 

El Dapat merencanakan instalasi air dan listrik sesuai gambar 
arsitektur dan lingkungan 

El Dapat merencanakan kebutuhan material dan daya yang 
diperlukan sesuai kebutuhan 

El Menuasai I mengetahui kondisi lokasi areal 

2). Dapat menggambar, yaitu meliputi : 

Dapat membuat gambar mekanikal dan elektrikal 
El Dapat membuat gambar detail-detail 
El Dapt membuat ukuran-ukuran gambar 

3). Mengenal I menguasai material, yaitu meliputi : 

El Dapat megetahui jenis-jenis material keperluan mekanikal 
dan elektrikal 

!Zi Mengetahui klasifikasilukuran-ukuran material mekanikal dan 
elektrikal 

El Dapat mengetahui merk dan kekuatan-kekuatan jenis 
material yang dibutuhkan 

d. Kompetensi di Bidang Perencanaan PembiayaanlAnggaran 

1). Dapat mengetahuilmembaca ukuran-ukuran gambar arsitektur 
dan konstruksi, yaitu meliputi : 

El Dapat membaca gambar secara keseluruhan termasuk pot- 
pot dan detail baik dari segi arsitektur maupun segi 
konstruksi 

El Mengetahui ukuran-ukuran yang ada dalam gambar 
El Mengetahui jenis-jenis bahan dan material yang dipakai 

dalam gambar 

2). Dapat mengetahui harga-harga satuan, yaitu meliputi : 

El Mengetahui harga-haraga satuan standard I potongan yang 
dibuat Pemda DKI 

!Zl Dapat membuaffmenghitung harga-harga non standard yang 
akan diusulkan ke Biro DKI Jakarta 

http://www.mb.ipb.ac.id



3). Dapat menghitung, yaitu meliputi 

O Dapat rnenghitung volume setiap 1 tahun pekerjaan 
El Dapat menghitung biaya-biaya per paket proyek sesuai DIP 

yang ada 

e. Kompetensi di Bidang Pengawasan Bangunan 

1). Mengetahuilmenguasai gambar-gambar yang ada dalam 
kontrak, yang meliputi : 

O Kemampuan membacalmengetahui sumbu-sumbu secara 
global 

El Kemampuan mernbacalmengetahui gambar detail dalarn 
potongan 
Kemampuan mengetahui teknik pelaksanaan penerapan 
gambar pelaksanaan 

2). Mengetahuilmenguasai BQ (Bill of Quantity), yang meliputi : 

El Dapat mengetahui seluruh isi BQ (Bill of Quantity) secara 
rekapitulasi 

El Mengetahui setiap item-item pekerjaan 

3). Mengetahuilmenguasai RKS dan Bestek, yang meliputi : 

El Mengetahui dan rnenguasai seluruh isi kontrak 
Mengetahui jenis-jenis bahan material yang ada dalam 
Bestek dan menerapkannya di IapanganMengetahui setiap 
item-item pekerjaan 

El Mengetahui schedule I waktu pelaksanaan pekerjaan 

Pengukuran peringkat kompetensi kerja yang tercermin. pada 

kemampuan kerja jabatan (KKJ) dan kemampuan kerja pegawai (KKP) 

dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan nilai skala antara 0 

sampai dengan 9 dengan ketentuan sebagai berikut : 

Skala 0 - 3 + Peringkat KKJ atau KKP + Rendah 
Skala 3 - 6 + Peringkat KKJ atau KKP + Sedang 
Skala 6 - 9 + Peringkat KKJ atau KKP + Tinggi 

Sedangkan rumus yang digunakan untuk menghitung KKP atau KKJ 

rata-rata adalah sebagai berikut : 
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dimana, 

I = Nilai Skala 
ni = Jumlah responden yang memenuhi skala I 
N = Jumlah responden secara keseluruhan 

Selanjutnya jika diperoleh KKJ rata-rata - KKP rata-rata > 1, maka 

pelatihan perlu dilakukan, atau dengan kata lain bahwa pegawai dalam 

suatu pekerjaan atau jabatan membutuhkan pelatihan agar dapat 

mencapai hasil kerja yang sesuai dengan tuntutan kerjanya. 

4. Setelah peringkat ditetapkan, maka selanjutnya ditentukan plotting nilai 

peringkat KKP dan KKJ pada Grafik Scatter sepelti yang disajikan 

pada gambar berikut ini. 

9 
8  
7 
6 

3 
Y 4  

3 
2  
1  
0  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

KKP 

Catatan : 
Zona A : Mengindikasikan Kebutuhan Pelatihan Kritis dan Sangat Mendesak 
Zona B : Mengindikasikan Perlunya Pelatihan tetapi TidakMendesak 
Zona C : Mengindikasikan Pelatihan Cukup 
Zona D : Mengindikasikan Perlunya Pengembangan Karir terhadap pegawai 
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G. Teknik Analisis Data Pendukung 

Selain digunakan teknik analisis dengan Training Need Assessment 

Tools (T-NAT) yang dikembangkan oleh McCann dan Tashima (1981) 

tersebut, dalam penelitian ini juga digunakan teknik analisis data 

sederhana yang ditujukan untuk mengetahui komponen keluaran 

pelatihan yang paling dibutuhkan. Teknik analisis pendukung ini 

menggunakan Skala Likert dalam menilai pendapat yang diberikan oleh 

responden. Adapun Skala Likert yang dimaksud tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Skala 5 untuk pendapat yang menyatakan Sangat Setuju 
Skala 4 untuk pendapat yang menyatakan Setuju 
Skala 3 untuk pendapat yang menyatakan Netral atau 

Tidak Tahu 
Skala 2 untuk pendapat yang menyatakan Tidak Setuju 
Skala 1 untuk pendapat yang menyatakan Sangat Tidak 

Setuiu 

Dari skala pendapat responden tersebut kemudian didah secara 

sederhana, yaitu dengan langkah sebagai berikut : 

1. Merekapitulasi pendapat responden untuk masing-masing komponen 

keluaran yang diharapkan, 

2. Menghitung jumlah skala (skor) dari masing-masing komponen 

keluaran pelatihan, 

3. Menentukan rata-rata skor untuk tiap komponen, 

4. Menetapkan prioritas dari masing-masing komponen keluaran, yaitu 

dengan mengurutkan atau memeringkat rata-rata komponen keluaran 

pelatihan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. 
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BAB IV. 
PROFlL DlNAS TATA BANGUNAN 

PROPlNSl DKI JAKARTA 

A. Kedudukan Organisasi 

Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu 

dinas teknis yang berada di bawah naungan organisasi Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta. Sebagai organisasi teknis yang berada di bawah 

naungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tersebut, maka Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta memiliki kedudukan yang setara dengan 

dinas-dinas lainnya Konsekuensi logis dari kedudukannya tersebut, maka 

organisasi Dinas Tdta Bangunan Prapinsi D ~ I  Jakarta ini bgrtanggung 

jawab langsung keptida Gubemur kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta 

berkenaan berbagai kciwenahdan )iang dilitnpahkan kepadanya berkaitan 

dengan penataan bangunan di lingkungan Propinsi DKI Jakarta. 

Berdasarkan kedudukannya tersebut, maka segala bentuk kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan yang terdapat di lingkungan DKI 

Jakarta. Seiring dengan kedudukan tersebut, maka organisasi ini pada 

dasarnya dihadapkan pada beban berat yang harus diembannya. Hal ini 

tidak lain karena Jakarta yang memiliki kedudukan sebagai lbukota 

Negara Kesatuan Republik lndonesia yang dituntut untuk menjadi 

barometer bagi daerah-daerah lainnya di lndonesia. Kenyataan ini juga 

dihadapi oleh Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta yang dituntut 

untuk mebenahi kinerja dalam penataan bangunan di Jakarta, karena 

secara langsung juga akan menjadi barometer penataan bangunan bagi 
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Di sisi lain, dengan derasnya arus globalisasi dan seiring dengan 

visi dan rnisi yang telah dicanangkan oleh Pernerintah Propinsi DKI 

Jakarta, yaitu rnenjadikan Jakarta sebagai Kota Layanan (Service City) 

dan berupaya untuk rnensejajarkan dengan kota-kota besar lainnya di di 

Dunia, rnaka Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta dituntut untuk 

rnarnpu rnenggunakan paradigrna baru dalarn penataan bangunan wilayah 

di DKI Jakarta. Paradigrna baru dalarn penatadn bangunan tersebut tidak 

lain adalah dengan rnelakukan perubahan dan pembaharuan dalarn 

ororientasi penataan bangunannya. Orientasi yang dituntut dalarn 

penataan bangunan di DKI Jakarta adalah bahwa penataan bangunan 

tersebut mampu rnengadopsi berbagai stbndar yang digunakan atall 

dikernbangkan oleh negara-nedarsl mdju lainnya atau dengan kata lain 

bahwa dengan orierltabi perldihhn bdribllnan yang baru tersebut, marnpu 

rnewujudkan tatanan bangunan di dKl Jakarta yang bertaraf intemasional. 

Dengan demikian, rnaka jelaslah bahwa kedudukan organisasi Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta sangat strategis bagi Pemerintah Propinsi 

DKI Jakarta, maupun Negara Indonesia pada urnumnya. 

6. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan kedudukannya tersebut, rnaka sesuai dengan 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 1997 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta yang diterbitkan 

Tanggal 12 September 1997, merniliki tugas menyelenggarakan 

Pernbangunan dan Perawatan Bangunan Gedung, Penataan Arsitektur 

. .  . - . .  . ~ 
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lgas pokok yang diamanatkan oleh perda tersebut, maka Dinas Tata 

angunan Propinsi DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai berikut : 

. Pelaksanaan survai dan pendataan bangunan gedung, 

. Penyusunan program kerja Dinas Tata Bangunan, 

. Penyelenggaraan perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan bangunan gedung, 

. Pemeliharaan da perawatan bangunan gedung, 

. Pengelolaan bangunan gedung, 

. Penilaian teknis terhadap bangunan gedung, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif, 

. Penataan arsitektur lingkungan, 

. ~emberidn bimbingan teknis rnengenai bdngunan gedung, 

. Pengkajidn harga satuan biahgullan gedung, 

3. Pemberian bantuan teknis tentang bangunan gedung. 

Melalui tugas pokok dan krngsi yang diatur oleh Perda Nomor 15 

ahun 1997 tersebut, diharapkan seluruh peran strategis yang diemban 

eh Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta di bidang penataan 

mgunan di DKI Jakarta dapat diwujudkan. Hal ini tentunya berimplikasi 

3pada seberapa besar organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI 

lkarta mampu memanifestasikan tugas pokok dan fungsinya tersebut ke 

slam seluruh rangkaian aktivitas dan kegiatan, baik kegiatan rutin 

aupun kegiatan pembangunan, yang terdapat dalam organisasi. Selain 

1, keberhasilan organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

3lam mengemban peran strategis yang disandangnya juga sangat 
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?rgantung seberapa besar keterlibatan masyarakat dalarn berperan 

alam penataan bangunan gedung yang terdapat di wilayah DKI Jakarta. 

:. Struktur Organisasi 

Seiring dengan tugas pokok dan fungsi di atas, untuk menjamin 

eberhasilannya, Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta perlu 

lemiliki konstruksi kelembagaan atau struktlir organisasi yang mampu 

~encerminkan tugas pokok dan fungsi Yang diembannya tersebut. 

esuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 1997, struktur organisasi Dinas 

ata Bangunan Propinsi DKI Jakarta terbagi kb dalam beberapa kelompok 

agian dan tingkatan. Kelompok bagian t&&but yang disebut dengan 

nit kerja, dimana masing-masing unit keja tersebut rn$miliUi bkb8rapa 

nit kerja yand lebiH k h l  Iainnva. S e ~ r d  rldci, struktur organisasi Dinas 

ata Bangunan Probiriki DK~ JdKhrtd tersebut adalah sebagai berikut : 

Pimpinan Organisasi, yang terdiri dari : 

a. Kepala Dinas, 

b. Wakil Kepala Dinas. 

Bagian Tata Usaha, yang dipimpin oleh Kepala Bagian dan 

membawahi beberapa sub bagian, yaitu : 

a. Sub Bagian Surat Menyurat, 

b. Sub Bagian Kepegawaian, 

c. Sub Bagian Keuangan, 

d. Sub Bagian Perlengkapan dan Rurnah Tangga. 

Kelompok Sub Dinas, kelompok ini terdiri dari beberapa sub dinas 

A;-;...-:- ..,-. "---a- .-..L - : . - -~  . . . .  
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Beberapa sub dinas dan seksi yang terdapat di bawahnya, masing- 

masing adalah sebagai berikut : 

a. Sub Dinas Bina Teknik dan Operasional, yang meliputi : 

1) Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan Sistem, 

2) Seksi Evaluasi Pelaporan dan Pelaporan, 

3) Seksi Penataan Arsitektur Lingkungan 

b. Sub Dinas Bangunan Sarana Pamong Praja, yang meliputi : 

1) Seksi Arsitektur, 

2) Seksi Konstruksi, 

3) Seksi Mekanik dan Listrik, 

4) Seksi Pembiayaan. 

c. Sub Dinas bangunan Sarana ~endidikan, yang meliputi : 

1) Seksi ~rsitektur, 

2) Seksi Konstt~ksi, 

3) Seksi Mekarlik dan Listrik, 

4) Seksi Pembiayaarl. 

d. Sub Dinas Bangunan Sarana Sarana Kesejahteraan Sosial, yang 

meliputi : 

1) Seksi Arsitektur, 

2) Seksi Konstruksi, 

3) Seksi Mekanik dan Listrik, 

4) Seksi Pembiayaan, 

e. Sub Dinas Bangunan Sarana Perekonomian dan Fasilitas Umum, 

yang meliputi : 
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1) Seksi Arsitektur, 

2) Seksi Konstruksi, 

3) Seksi Mekanik dan Listrik, 

4) Seksi Pernbiayaan, 

f. Sub Dinas Perawatan Bangunan, yang rneliputi : 

1) Seksi Perawatan Bangunan Sarana Pamong Praja, 

2) Seksi Perawatan Bangunan Sarana Pendidikan, 

3) Seksi Perawatan Bangunan Sarana Kesejahteraan Sosial, 

Sarana Perekonornian dn Fasilitas Umum 

4) Seksi Perawatan Mekanik dan Listrik. 

.. Kelompok Suku Dinas, kelornpok ini tersebar di lirna wilayah kota 

(dahulu Kotarnadya) dan dipirnpin oleh Kepala Suku dinas dan 

rnernbawahi beberapa seksi dan satu sub bagian. Beberapa seksi 

dam satu sub bagian tersebut adalah : 

a. Sub bagian Tata Usaha, 

b. Seksi Bangunan Sarana Parnong Praja, 

c. Seksi Bangunan Sarana Pendidikan, 

d. Seksi Bangunan Sarana Kesejahteraan Sosial, 

e. Seksi Bangunan Sarana Perekonornian dan Fasilitas Urnum. 

Selain unit kerja tersebut, organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi 

DKI Jakarta ini juga didukung oleh kelornpok jabatan fungsional. 

. Komposisi Kepegawaian 

Komposisi kepegawaian yang terdapat di lingkungan organisasi 

- - 

http://www.mb.ipb.ac.id



)ata Kepegawaian Pada Dinas Tata Bangunan DKI Jakarta per Bulan 

)ktober 1999. Secara Komposisi pegawai yang mendukung organisasi 

)inas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta jika ditinjau dari unit kerjanya, 

murnya, jenis kelaminnya, tingkat pendidikan dan rnasa kerjanya dan 

olongan kepangkatannya adalah seperti yang disajikan pada bagian 

erikut ini. 

1. Unit Kerja 

Komposisi pegawai Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

ditinjau dari unit kerjanya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel I. Komposisi Pegawai Dinas Tata Bangunan 
Propinsi DKI Jakarta menurut Unit Kerjanya 
per Oktober 1999 

i I 
I No I Unit Kerja 

Oar1 Tabel 1 di atas terindikasi bahwa penyebaran pegawai yang 

~uthltih I~roporsi 
(drahg) I (%) 

terdapat di lingkungan Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

i I i Balai Dinas 

I 2 
1 Suku Dinas : 

cenderung berimbang antara yang terdapat di tingkat Balai Dinas 

239 
262 

59 
52 
49 
54 
48 

501 

I a 
1 b 

c 
d 

dengan yang di tingkat Suku Dinas, yaitu masing-masing 239 orang 

47.70 1 
52.30 
11.78 
10.38 
9.78 

10.78 
9.58 

100.00 

Jakarta Timur 
Jakarta Barat 
Jakarta Pusat 
Jakarta Selatan 
Jakarta Utara 

Jumlah 

atau 47,70 persen dan 262 orang atau 52,30 persen. Kecenderungan 

yang sarna juga terjadi pada kornposisi penyebaran pegawai yang 
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demikian, jika dilihat lebih lanjut dari Tabel 1 tersebut terindikasi bahwa 

komposisi terbesar pegawai di tingkat suku dinas adalah yang terdapat 

di Jakarta Timur, yaitu 59 orang atau 11,78 persen. Sedangkan terkecil 

adalah yang terdapat di suku dinas Jakarta Utara, yaitu 48 orang atau 

9,58 persen. Dengan demikian, berdasarkan komposisi ini, jelaslah 

bahwa jumlah penyebaran pegawai relatif merata. Hal ini tentunya 

menjadikan kekuatan pegawai di setiap suku dinas rnaupun di tingkat 

balai dinas cenderung berimbang sehingga diharapkan dapat mampu 

memberikan dukungan yang optimal bagi terselenggaranya tugas dan 

fungsi yang diemban oleh masing-masing unit kerja pada khususnya 

dan organisasi secara keseluruhan pada umumnya. 

2. Umur PegBwai 

Ditinjau dari umurnya, pegawai yang terdapat di Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta memiliki kornposisi seperti yang 

disajikan pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Komposisi Pegawai Dinas Tata Bangunan 
Propinsi DKI Jakarta menurut Umurnya per 
Oktober 1999 

.. . ~ ~ ..-. - ~ . ~ . . - . .. . 
I 1 
/ No 1 Umur Pegawai (Tahun) 
I - I-- 

Jumiah ) Proporsi 

(o_ra"9)_ 1 (%I 
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Berdasarkan komposisi pegawai menurut umurnya yang disajikan pada 

Tabel 2 di atas, terindikasi bahwa komposisi pegawai untuk kelompok 

umur 45 - 49 tahun cenderung tertinggi, yaitu sebanyak 186 orang atau 

37,13 persen. Sedangkan apabila kelornpok urnur ini digabung dengan 

kelompok umur lainnya, yaitu yang berusia di atas 40 tahun ke atas, 

terindikasi bahwa kelompok umur yang cenderung 'tua' ini relatif 

mendorninasi komposisi umur pegawai di Dinas Tata Bangunan 

Propinsi DKI Jakarta, yaitu mencapai 426 orang atau 8503 persen dari 

seluruh pegawai yang terdapat di organisasi ini. 

3. Jenis Kelamin 

Komposisi jenis kelamin pegawai yang mendukung organisasi 

Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dapat 

dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Kornposisi Pegawai Dinas Tata Bangunan 
Propinsi DKI Jakarta menurut Jenis 
Kelaminnya per Oktober 1999 

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa kelompok laki-laki 

cenderung sangat mendominasi komposisi pegawai yang terdapat di 

lingkungan organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta. Hal 

ini ditunjukkan oleh jumlah pegawai laki-laki yang mencapai 458 orang 

I 
1 No Jenis Kelamin 

- 
Laki-laki 

I 1- Jumlah 

Jumlah 

(Orang) 

Proporsi 
("h) 

458 
43 
501 

91.42 
8.58 

100.00 
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atau sebanyak 91,42 persen dari total pegawai yang ada dalam 

organisasi ini. 

4. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan pegawai yang terdapat di Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta relatif beragam, yaitu dari tingkat 

pendidikan di bawah SLTA sampai dengan tingkat pendidikan master 

atau sederajad. Secara rinci komposisi pegawai menurut tingkat 

pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabei 4. Komposisi Pegawai Dinas Tata Bangunan 
Propinsi DKI Jakarta menurut Tingkat 
Pendidikannya per Oktober 1999 

Ditinjau dari sisi pendidikannya, menunjukkan bahwa organisasi Dinas 

Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai yang 

dominan berpendidikan SLTA atau sederajat. Hal ini dapat dilihat dari 

komposisi untuk kelompok pendidikan ini yang mencapai 332 orang 

atau 66,27 persen dari keseluruhan komposisi yang ada. Hal ini 

tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pihak-pihak 

yang berkompeten, baik yang terdapat di lingkungan organisasi Dinas 

Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Propinsi DKI 

I 
I No 1 Tingkat bendidikan 
I.. 

~ u m i a h  

(0t;mg) 
44 
332 
44 
81 
6 

st){ 

I 1 

/ 2 
1 3 

Proporsi. 

("w . 
8.58 , 

66.27 
8.58 
16.17 
,0.40 
100.00 

< SLTA 
S ~ ~ ~ s e d e r ~ j a t  
Diplom$lsederbjjl4t 

1 4 S-llsederajat 
I 5 1 S-2lsederajat 

Jumlah 
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Jakarta untuk melakukan upaya pengembangannya. Kebutuhan ini 

didasari oleh semakin tingginya tantangan kerja dan tuntutan 

masyarakat sebagai akibat dari perubahan dan perkembangan 

lingkungan strategis organisasi yang sedemikian cepat dan relatif 

cukup radikal. Selanjutnya jika tidak segera dibenahi, sulit bagi 

organisasi untuk mampu mengemban sisi dan misi Pemerintah Propinsi 

DKI Jakarta di bidang Penataan Bangunan. 

5. Masa Kerja 

Komposisi pegawai Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

ditinjau dari masa kerjanya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5. Komposisi Pegawai Dinas Tata Bangunan 
Propinsi DKI Jakarta rnenurut Masa Kerjanya 
per Oktober 1999 

Jumlah 501 100.00 

Dilihat dari masa kerjanya, pegawai yang mendukung organisasi Dinas 

Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta ini cenderung cukup bervariasi 

kornposisinya. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran jumlah pegawai di 

berbagai kelompok masa kerjanya. Selanjutnya jika dilihat lebih lanjut, 

terindikasi bahwa pegawai dengan kelornpok masa kerja 21 - 30 tahun 

relatif mendominasi dengan jumlah 297 orang dan 59,28 persen. 

c.->---, - - . . . . 
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bawah 14 tahun dengan jumlah sebanyak 115 atau 22,95 persen. 

Dengan demikian, jika dilihat dari komposisi masa kerjanya 

menunjukkan bahwa kelompok masa kerja yang relatif 'lama' dan 'baru' 

cenderung mendominasi komposisi pegawai yang ada di organisasi ini. 

6. Golongan Kepangkatan 

Menurut golongan kepangkatannya, komposisi pegawai Dinas 

Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta adalah seperti yang disajikan 

pada Tabel 6 berikut ini. 

Ditinjau dari golongan kepangkaiannya, komposisi pegawai yang 

Tabel 6. Komposisi Pegawai Dinas Tata Bangunan 
Propinsi DKI Jakarta menurut Golongan 
Kepangkatannya per Oktober 1999 

terdapat di daiam organisasi cenderung menggelembung di tengah. 

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsepsi organisasi yang 

~ -~ 

i 
[ NO 1 Golongan Kepangkatan 

birokratis, dimana untuk organisasi yang birokratis ini diharapkan 

Jumlah 

(Orang) 
17 
149 
326 
9 

501 

I 

[ 2 
3 
4 

komposisi kepangkatan pegawai berbentuk kerucui. Akibat dari kondisi 

Proporsi 

(%) 
3.39 
29.74 
65.07 
1.80 

100.00 

Golongan I 
Golongan ll 
Golongan Ill 
Golongan IV 

Jumlah 

ini, menyebabkan organisasi ini sulit untuk menerapkan kebijakan 

pembinaan karir pegawainya (jika pola pembinaan yang ada saat ini 

iaiap dipe~taiiankanj. Oieh karena itu, meiihat kondisi yarly derfrikian 

tersebut, maka oerlu dilakukan tnrnhnean hrrrla r in i~rn  !!--:- 
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pegawainya. Terobosan baru yang dirnaksud tersebut, baik dari sisi 

kebijakan pembinaan karirnya sarnpai dengan pada pola 

pengembangan pelatihan bagi pegawai yang terdapat di lingkungan 

organisasi ini. 
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BAB V. 
HASlL DAN PEMBAHASAN 

. Karakteristik Responden 

Secara keseluruhan, berdasarkan teknik pengambilan sampel yang 

igunakan, jumlah responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 

ebanyak 84 orang. Jumlah inilah yang kemudian dalam penelitian ini 

iemberikan pendapatnya atas berbagai aspek yang terkait dengan 

nalisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan dalam penelitian ini. Atas 

asar pendapat yang diberikan oleh responden inilah dapat ditarik 

esimpulan yang terkait dengan masalah penelitian ini. Oleh karena itu, 

gar penarikan kesimpulan ini dapat dilakukan dengan baik, maka terlebih 

ahulu perlu digambarkan tentang karakteristik responden yang terlibat 

alam penelitian ini. Adapun gambaran karakteristik dari responden yang 

zrlibat dalam penelitian ini dapat diuraikan pada badidn berikut ini. 

1. Menurut Unit derjanyrl 

Ditinjau dari unit kbrjanyh, komposisi respunden penelitian ini 

adalah seperti yang disajikan ptida Tabel 7. berikl~t ini. 

Tabel 7. Komposisi Responden menurut Unit KerjBnya 
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Berdasarkan Tabel 7 di atas terindikasi bahwa komposisi responden di 

dominasi oleh pegawai Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

yang terdapat di tingkat Balai Dinas, yaitu mencapai 54 orang atau 

64,29 persen. Sedangkan untuk responden sebanyak 30 orang 

sisanya, tersebar sama rata di seluruh suku dinas yang terdapat di 

tingkat kotamadya. Dengan demikian, berdasarkan komposisi yang 

ditunjukkan oleh tabel tesebut, dapat dinyatakan bahwa pendapat 

yang diberikan oleh responden ini cenderung didominasi oleh 

kelompok responden yang terdapat di Balai Dinas. 

2. Menurut Urnurnya 

Umur pegawai yang menjadi responden dalam penelitian 

cenderung beragam, ha1 ini dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini. 

Tabel 8. Komposisi Responden menurut Umurnyd 
. . -. . 

Dilihat dari komposisinya yang tercermin pada Tabel 8 di atas, 

terindikasi bahwa responden yang terlibat dalam penelitian ini terbesar 

adalah pegawai dengan kelompok umur antara 45 tahun samapai 

http://www.mb.ipb.ac.id



terendah adalah pegawai dengan kelompok umur di atas 54 tahun 

dan pegawai di bawah 25 tahun, yaitu masing-masing 1 orang atau 

1 .I9 persen. Dengan demikian jeaslah bahwa pendapat yang 

dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini cenderung didominasi oleh 

pendapat responden dengan urnur 45 - 49 tahun. 

3. Menurut Tingkat Pendidikannya 

Tingkat pendidikan responden yang terlibat dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9. Komposisi Responden menurut Tingkat 
Pendidikannya 

Berdasarkan Tabel 9 di atas terindikasi batha responden yang 

mendorninasi adalah responden dengan tingkdt 6endidikan Diploma 

atau sederajad, yaitu 36 orang atau 42,86 perdgll. Selanjutnya yang 

terendah adalah adalah responden dengan tingkat pendidikan SLTA 

atau sederajad, yaitu sebanyak 20 orang atau 23,81 persen. Dengan 

demikian, berdasarkan kornposisi responden ditinjau dari tingkat 

pendidikannya, maka pendapat yang diberikan berkaitan dengan 

aspek yang dikaji dalam penelitian ini didominasi oleh pendapat dari 

. - - - -  ~~,~~ ~,~~~ a.  . . .. ... -. . . . .  
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4. Menurut Masa Kerjanya 

Ditinjau dari masa kerjanya, komposisi responden yang 

mendukung penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10. Komposisi Responden menurut Masa 
Kerjanya. 

Berdasarkan Tabel 10 di atds, komposisi responden ditinjau dari masa 

kerjanya menunjukkan kecenderungan bahwa kelompok pendalaman 

atau masa kerja 15 - 20 tahun memiliki komposisi terbesar, yaitu 

sebanyak 32 orang atau mencapai 39,lO persen dari Seluruh 

responden penelitian ini. Sblanjutnya, kelompok masa kerja yang 

menempati posisi kedua tet'besar adalah kelompok 21 - 30, yaitu 

sebanyak 29 orang atau 34,$2 persen. Dengan dgmikian, makZl tlapat 

dinyatakan bahwa pendpat yang diberikan oleh responden bdrkaitan 

dengan aspek yang dikaji dhlhm penditian ini relatif didominasi oleh 

kelompok pegawai dengan masa kkrja yang relatif cukup lama dan 

cukup memahami kondisi yang terdapat di lingkungan kerjanya. 

5. Menurut Golongan Kepangkatannya 

Karakteristik responden yang terakhir disajikan dalam bagian ini 

adalah karaktersitik responden yang menggambarkan golongan 

No 

1 
2 
3 

1 4  

I 

Jumlah 

(Orang) 
18 
32 
29 
5 

$4 

Masa Kerja (Tahun) 

< 14 
15 - 20 

~~ ~~ 21 - 30 
> 30 

~ Jumlah ~- 

Proporsi 

(%I 
21.43 
38.10 
34.52 
5.95 

p--~-p-~p-~~~p-p 100 
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kepangkatannya. Secara rinci, komposisi responden berdasarkan 

golongan kepangkatannya disajikan pada Tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11. Komposisi Responden menurut Golongan 
Kepangkatannya. 

Berdasarkan Tabel 11 di atas, mengindikasikan bahwa komposisi 

terbesar dan sangat dominan dari golongan kepangkatannya adalah 

responden dengan Golongan Ill, yaitu mencapai 73 orang atau 86,90 

persen. Berdasarkan komposisi ini dapat dinyatakan bahwa pendapat 

atas beberapa aspek kajian dalam penelitian ini, secara relatif 

didominasi oleh responden Golongan Ill. Dengan demikian, ditinjau 

dari komposisi ini, maka gambaran tentang kondisi nyata yang terdapat 

di lingkungan organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

yang diberkan oleh responden relatif dapat dipertanggung jawabkan 

No 

& 
1 2 

3 .~ .  
4 

keabsahannya, mengingat kompetesi pegawai yang menjawab relatif 

memiliki kompetensi yang memadai apabila ditinjau dari sisi golongan 

Jumlah 

(Orang) 
- 
9 

.~ 73 
2 
84 

Golongan Kepangkatan 

Golongan I 
Golongan II 

.- .~- Golongan Ill . 

Golongan IV 
Jumlah 

kepangkatannya. 

Proporsi 

(%) 
- 

10.71 
86.90 
2.38 
100 

B. Kondisi Kemampuan Kerja Pegawai (KKP) dan Kemampuan Kerja 
Jabatan (KKJ) 

Untuk memberikan gambaran terhadap kondisi kemarnpuan kerja 

nanawai /KKP\ rlan kamamn~lan karia iahatan IKK.I\ rii linnk~~nnan 
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organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta, dengan 

rnenggunakan analisis T-NAT disajikan berdasarkan dua kelompok 

pendapat, yaitu 1) pendapat seluruh responden dan 2) pendapat 

responden di setiap suku dinas. Secara rinci masing-masing hasil analisis 

terhadap pendapat responden menurut dua kelompok tersebut berkaitan 

dengan kondisi KKP dan KKJ disajikan pada bagian berikut ini. 

1. Menurut ~e lu rLh  desponden 

Kemampuan kerja, baik yang melekat pada diri pribadi pegawai 

mauun yang melekat pada jabatan, yang dianalisis dalam penelitian ini 

rneliputi beberapa bidang kerja dan tug& yang terdapat di ordenisasi 

Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta. Adapun bidang tugas 

yang dimaksud adalah bidang penbawasan (monitoring) banbunan, 

bidang perencanaan arsitektur, biddng perencandbn konstruksi, bidang 

perencan& mekanikal dan blkktrikal, dan didang perencdnaan 

Pernbiayaan dAn ~ngagdbdn. Adapun kondisi kemampuan kerja 

A pegawai (KKP) m upun lil?m$mpuan kerja jabatdh (KKJ) pegawai di 

lirna bidang kegidfan &hg tirdapat di lingkungall ot'danisasi Dinas 

Tata Bangunan ~ r o p i d i  Ijk) Jakarta menudt penddbat responden 

dapat dijelaskan pada bbberapa bagian b&tiKht ini. 

a. Bidang Pengawasan (Monitoring) Bangunan 

Kemampuan kerja yang terkait dengan bidang ini meliputi 

beberapa kemampuan, yaitu 1) kemampuan untuk menguasai 

gambar dalam kontrak, 2) kemampuan untuk menguasai BQ (Bill of 

Quantity) dan 3) kemampuan untuk menguasai rencana kerja 
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satuan (RKS) dan besaran teknis (Bestek). Kondisi KKP dan KKJ 

yang terkait dengan ketiga kemampuan tersebut secara rinci 

disajikan pada bagian berikut ini. 

1) Kondisi kemampuan untuk menguasai gambar dalam 
kontrak (PMa) 

Untuk rnengetahui kondisi kernampuan (PMa) pegawai Dinas 

Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta ini telah diajukan beberapa 

pertanydan kepada responden, yaitu : 

Kernampuan membacalmengetahui sumbu-sumbu secara 

global (PMI), 

Kemampuan membacalrnengetahui gambar detail dfllam 

potongan (PM2), 

RI Kernampuan rnengetahui teknik pelaksanaan penedpan 

garnbar pelaksanaan ( P U ~ )  

Berdasarkan beberapa okttanyaan tersebut dapat diindikdkikan 

kondisi KKP d8n KKJ h tuk  kernampuan P M ~  pegawai Yang 

terdapat di dirlhs Didas TAta Bangunan ~ropirlbi DKI JakartA ini 

seperti yang disdjikah pad& Tabel 12 berikut ihi. 

Tabel 12. Kondisi KI(P dan KKJ ~emdmpudd p ~ a  
- 

Berdasarkan Tabel di atas terindikasi bahwa nilaia rata-rata KKP 

untuk kemampuan PMa pegawai cenderung berada kondisi yang 

No 

1 
2 
3 

~omponeh 
Kemampuan 

PM1 
PM2 
PM3 

Rataan PMa 

d la i  
KKP 
2.762 
2.607 
2.655 
2.675 

KKJ 
7.321 
7.369 
7.286 
7.325 
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rendah, yaitu 2,675 dan berada pada selang skala 0 - 3. Kondisi ini 

tentunya sangat berbeda dengan kondisi KKJ-nya yang memiliki 

kondisi yang tinggi . yaitu 7.325 dan berada pada skala 6 - 9. 

Dengan dernikian dapat dinyatakan bahwa menurut responden, 

kondisi KKP dan KKJ untuk kemampuan pegawai untuk 

rnenguasai gambar dalam kontrak (PMa) cenderung memiliki 

kesenjangan yang sangat tinggi. Kondisi ini tentunya berirnplikasi 

kualitas pengawasan atau monitoring bangunan yang dilakukan 

oleh pegawai. 

2) Kondisi kemampuan untuk menguasai BQ (Bill o f  Quantify) 
(PMb) 

Kondisi kemampuan (PMb) pegawai Dinas Tata Bangunan 

Propinsi DKI Jakarta ini tercermin pada beberapa pertanyaan 

kepada responden, yaitu : 

H Kemampuan untuk mengetahui seluruh isi BQ (Bill of Quantity) 

secara rekapitulasi (PM4), dan 

b7 Kemampuan untuk rnernaharni setiap item-item pekerjaan 

(PM5). 

Atas dasar dua pertanyaan ini, maka dapat diindikasikan kondisi 

KKP dan KKJ kernampuan PMb pegawai seperti yang disajikan 

pada Tabel 13 berikut ini. 

Tabel 13. Kondisi KKP dan KKJ Kernampuan PMb 

Komponen Nilai 

2.821 7.083 

- .  ---. 2.774 7.226 
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Berdasarkan pendapat responden tersebut, terindikasi bahwa untuk 

kemampuan pegawai bidang Bill of Quantity (PMb) cenderung 

memiliki kondisi KKP yang rendah, yaitu 2,798 dan masuk pada 

rentang skala 0 - 3. Sedangkan untuk kondisi KKJ kemampaun ini 

menurut pegawai Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

cenderung tinggi, yaitu 7,155 dan berada pada skala 6 - 9. Dengan 

demikian, berdasarkan hasil perhitungan KKP dan KKJ-nya, 

terindikasi adanya kesenjangan yang sangat tinggi. 

3) Kondisi kemampuan untuk menguasai RKS dan Bestek 
(PMc) 

Kondisi kemampuan (PMb) pegawai Dinas Tata Bangunan 

Propinsi DKI Jakarta ini tercerrnin pada beberapa pertanyaan 

kepada responden, yaitu : 

a Mengetahui dan menguasai seluruh isi kontrak (PM6) 

B Mengetahui jenis-jenis bahan material yang ada dalam Bestek 

dan menerapkannya di lapangan (PM7), 

Mengetahui setiap item-item pekerjaan (PM8), dan 

Mengetahui schedule I waktu pelaksanaan pekerjaan (PM9). 

Berdasarkan beberapa pertanyaan di atas, dapat diketahui 

pendapat responden berkaitan dengan kondisi KKP dan KKJ 

kemampuan PMb pegawai di lingkungan Dinas Tata Bangunan 

Propinsi DKI Jakarta sperti yang ditunjukkan oleh Tabel 14. 
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Tabel 14. Kondisi KKP dan KKJ Kemampuan PMc 

Komponen Nilai 
Kemarnpuan 
- - .- - - - 

PM6 1 2.964- 7.048 1 
I-?- i PM7 1 2.810 1 7.286 1 
I T  PM8 ! 2.750 1 7.238 
1 4 1  PM9 1 3.060 1 7.393 - 

I Rataan PMc 1 2.896 1 3.241 

Berdasarkan Tabel 14 di atas terindikasi bahwa kondisi KKP 

pegawai untuk kemampuan PMc cenderung rendahm yaitu 2,896. 

Sedangkan untuk kondisi KKJ, pegawai berpendapat bahwa 

tuntutan jabatan atas kemampuan PMc ini relatif tinggi, yaitu 7,241. 

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 14 

tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan KKP dan KKJ untuk 

bidang tersebut, yaitu PMc. 

Dengan demikian, dari hasil analisis kemampuan di bidang 

pengawasan (monitoring) bangunan terindikasi bahwa kesenjangan 

yang terjadi sangat tinggi. yaitu rata-rata KKP bidang ini (PM) 

sebesar 2,798, sedangkan rata-rata KKJ bidang ini (PM) sebesar 

7,240. Secara keseluruhan hasil analisis T-NAT tersebut dapat 

digambarkan seper yang disajikan pada Gambar 4. Berdasarkan 

Gambar 4 tersebut, terindikasi bahwa pendapat responden 

terhadap kondisi KKP dan KKJ bidang Pemeriksaan Bangunan, 

baik menurut sub-indikatornya maupun seluruh indikatomya. 

cenderung berada pada Zona A. Dengan demikian, sebagai akibat 

dari tingginya kesenjangan KKP dan KKJ untuk bidang 

L _ _ ~  .-. I- . . .. . . . -. 
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Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta perlu melakukan upaya 

pengembangan pelatihan di bidang kerja pengawasan atau 

monitoring bangunan. 

I 
KKP 

I 
1 ! 
Gambar 4. Kondisi KKJ dan KKP pegawai untuk Bidang 

Pemeriksaan (Monitoring) Bangunan (PM). 

b. Bidang Perencanaan Arsitektur (PA) 

Kemampuan kerja yang terkait dengan bidang ini rneliputi 

beberapa kemampuan, yaitu 1) da!arn merencanakan secara 

arsitektur. 2) dapat menggambar, dan 3) dapat 

mengenallmenguasai material. Kondisi KKP dan KKJ yang terkait 

dengan ketiga kemampuan tersebut secara rinci disajkan pada 

bagian berikut ini. 

1) Kondisi kemampuan untuk merencanakan eecara arsiteHct!rr 
(PA4 

Untuk mengetahui kondisi kemampuan swara nrsitektar 

(?.&I ini dapat diketahui melalui bebewpa kegiatan, yaitu : 
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al Dapat rnendesain sesuai areal tanah (PAZ), 

El Dapat mendesain sesuai kebutuhan (PA3), dan 

5 Dapat menghitung ukuran-ukuran (PA4). 

Berdasarkan beberapa kegiatan tersebut, diperoleh garnbaran 

kondisi KKP dan KKJ dalam merencanakan secara arsitektur (PAa) 

seperti yang disajikan pada label 15 berikut ini. 

Tabel 15. Kondisi KKP dan KKJ Kernampuan PAa 

I I Komponen 
I I No ( Kemampuan 

Berdasarkan Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

KKP dalarn merencanakan secara arsitektur (PAa) cenderung 

berada kondisi yang rendah, yaitu 2,643 dan berada pada selang 

skala 0 - 3. Sedangkan untuk kondisi KKJ cenderung tinggi, yaitu 

7,374 Aan hnrada pada skala 6 - 9 Dari hasil ini dapat dinyatakan 

bahwa rnenurut responden kondisi KKP dan KKJ dalam 

merencanakan secara arsitektur (PAa) cenderung memiliki 

kesenjangan yang sangat tinggi. 

2) Kondisi kemampuan untuk menggambar arsitektur (PAb) 

Untuk mengetahui kondisi kernampuan untuk menggambar 

arsitektur (PAb) di Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta ini 

dapat dilihat melalui beberapa kegiatan, yaitu : 
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IZI Dapat rnenggarnbar desain dan perspektif (PA5), 

Dapat menggambarlmembuat potongan-potongan (PA6). 

Dapat menggambar detail-detail (PA7), dan 

E?I Dapat rnernbuat ukuran-ukuran (PA8). 

Atas dasar beberapa kornponen kegiatan tersebut, responden 

berpendapat bahwa kondisi KKP dan KKJ untuk rnenggambar 

arsitektur (PAb) seperti yang disajikan pada Tabel 16 berikut ini. 

Tabel 16. Kondisi KKP dan KKJ Kernampuan PAb 

Komponen Nilai 
KKP KKJ 

PA5 2.762 - I 

Rataan PAb 1 2.640 1 7.190 1 1- -1 - -- -- 

Berdasaikan rjeridapai ~'esponden ieisebut, teriiidikasi baliwa untuk 

kernarnpuan pegawai (KKPj daian~ rnenggarnbar arsitektur 

cenderung memiliki kondisi yang rendah, yaitu 2,640 dan masuk 

pa& ientang skala G - 3. Gerteda hainya dengan kgmampuan 

yang dituntut (KKJ) kepada pegawai tersebut cenderung tinggi, 

yaitu 7,190 dan berada pada skala 6 - 9. Atas dasar pendapat 

responden ini, dapat dinyatakan bahwa kondisi KKP dan KKJ untuk 

kernarnpuan rnenggambar arsitektur memiliki kesenjangan yang 

sangat tinggi. 
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3) Kondisi kemampuan untuk mengenallmenguasai material 
(PAC) 

Kondisi kernampuan pegawai Dinas Tata Bangunan Propinsi 

DKI Jakarta untuk mengenallmenguasai material (PAC) dapat 

dididentifikasikan pada beberapa komponen, yaitu : 

BI Mengetahui jenis merk dan klasifikasi bahan-bahan material 

(PA9), 

5 Dapat menentukan atau memilih bahan-bahan material sesuai 

dengan kebutuhan dan anggaran yang ada (PAIO), dan 

5 Menguasai warna-warna dan mengkombinasikan gabungan 

warna yang sesuai (PA1 1). 

Berdasarkan komponen tersebut, diperoleh gambaran kondisi KKP 

untuk kemampuan dalam mengenallmenguasai material (PAC) di 

lingkungan Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta seperti yang 

ditunjukkan oleh Tabel 17 berikut ini. 

Tabel 17. Kondisi KKP dan KKJ Kemampuan PAC 

I / Kornponen 1 Nilai I 
I I Kemampuan j- KKp KK: 
1 9 1  PA9 1 2.646 1 7.393 
l u o  1 PA1 0 1 2.738 1 7.274 

PA1 1 ' 2.738 j 7.226 ! ' 1 I . . ~ - ... . . . 

L I Rataan PAC 1 2.708 1 7.298 

Berdasarkan Tabel 17 di atas, dapat diindikasikan bahwa kondisi 

KKP pegawai untuk kemampuan dalam mengenallmenguasai 

material (PAC) cenderung rendah yaitu 2,708 atau berada pada 

skala 0 - 3. Sedanakan kondisi KKJ 11nt11k rnennenallrnann~~aaai 
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material (PAC) relatif tinggi, yaitu 7,298 atau berada pada skala 6 - 

9. Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 17 

tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan KKP dan KKJ 

mengenal dan menguasai material (PAC). 

Berdasarkan uraian di atas, kemampuan pegawai dalam 

bidang perencanaan aristektur bangunan menunjukkan 

kesenjangan KKP dan KKJ yang sangat tinggi. yaitu rata-rata KKP 

sebesar 2,663 dan rata-rata KKJ sebesar 7,254. Secara 

keseluruhan, apabila hasil analisis terhadap pendapat responden 

yang terkait dengan KKP dan KKJ di bidang perencanaan arsitektur 

ini di digambarkan dalam gartik scatter, maka diperoleh gambaran 

seperti yang disajikan pada Gambar 5 berikut ini. 

I - '  
I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

I KKP 

' I  
I 
I 

Gambar 5. Kondisi KKJ dan KKP pegawai untuk Bidang 
Perencanaan Arsitektur Bangunan (PA). 

Berdasarkan Gambar 5 di atas, kondisi KKP dan KKJ bidang 

perencanaan arsitektur bangunan, secara keseluruhan berada 
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sangat anatara KKP dan KKJ di bidang perencanaan arsitektur 

(PA). Oleh karena itu, pihak organisasi Dinas Tata Bangunan 

Propinsi DKI Jakarta perlu melakukan upaya pengembangan 

pelatihan di bidang kerja ini. 

c. Bidang Perencanaan Konstruksi (PK) 

Kemampuan kerja yang terkait dengan bidang ini meliputi 

beberapa kemampuan, yaitu 1) dapat merencanakanlmendesain 

bangunan, 2) dapat mengetahui kondisi tanah, 3) Dapat 

menghitung atau membuat dimensi (ukuran-ukuran) bangunan 

sesuai kebutuhanlgambar arsitektur dan 4) dapat menggambar 

konstruksi. Kondisi KKP dan KKJ yang terkait dengan ketiga 

kemampuan tersebut secara rinci disajikan pada bagian berikut ini. 

1) Kondisi kemampuan untuk merencanakanlmendesain 
bangunan (Pka) 

Untuk mengetahui kondisi kemampuan pegawai dalam 

merencanakanlmendesain konstruksi bangunan (PKa) ini telah 

diajukan beberapa pertanyaan kepada responden, yaitu : 

Dapat merencanakanlmendisain bangunan secara konstruksi 

sesuai site plan areal yang ada (PKI), 

&!I Dapat merencanakanlmendisain bangunan secara konstruksi 

sesuai dengan lingkungan (PK2), dan 

&!I Dapat merencanakanlmendisain bangunan secara konstruksi 

sesuai kondisi tanah (PK3). 
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Berdasarkan beberapa komponen yang dipertanyaan kepada 

responden tersebut, dapat diindikasikan bahwa kondisi KKP dan 

KKJ dalam merencanakanlmendesain konstruksi bangunan (PKa) 

yang terdapat di Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta ini 

seperti yang disajikan pada Tabel 18 berikut ini. 

Tabel 18. Kondisi KKP dan KKJ Kemampuan PKa 

Berdasarkan Tabel 18 di atas terindikasi bahwa nilai rata-rata KKP 

untuk merencanakanlmendesain konstruksi bangunan (PKa) 

cenderung berada kondisi yang rendah, yaitu 2,631. Sedangkan 

kondisi KKJ-nya cenderung tinggi, yaitu 7,361. Dari hasil ini dapat 

dikataan bahwa menurut responden, ksenjangan kondisi KKP dan 

KKJ untuk kemampuan dalam merencanakan atau mendisain 

konstruksi bangunan (PKa) cenderung sangat tinggi. 

No 

1 
2 
3 

2) Kondisi kemampuan untuk mengetahui kondisi tanah (PKb) 

Kemampuan mengetahui kondisi tanah (PKb) ini meliputi 

beberapa komponen kegiatan, yaitu : 

fa Dapat mengetahui jenis-jenis tanah secara teori (PK4), 

fa Dapat mengetahui kondisiljenis tanah secara pengamatan 

visual (PK5), dan 

Komponen 
Kemampuan 

PKI 
- -  PK2 

PK3 
Rataan PKa 

Nilai 
- - - - 
KKP 
2.679 
2.488 
2.726 

, 2.631 

- - . 

KKJ 
7.345 
7.440 
7.298 

, 7.361 
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Berdasarkan pendapat responden terhadap kemampuan pegawai 

(KKP) maupun kemampuan jabatan (KKJ) yang dituntut dalarn 

menjalankan beberapa kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 19 

berikut ini. 

Tabel 19. Kondisi KKP dan KKJ Kemampuan PKb 

Berdasarkan pendapat responden tersebut, terindikasi bahwa untuk 

kemampuan dalam mengetahui kondisi tanah (PKb) cenderung 

rnerniliki kondisi KKP yang rendah, yaitu 3,115 dan berada pada 

rentang skala 0 - 3. Sedangkan untuk kondisi KKJ-nya cenderung 

tinggi, yaitu 7,238 dan berada pada skala 6 - 9. Atas dasa hasil 

analisis terhadap pendapat responden ini, terindikasi bahwa KKP 

dan KKJ untuk kemampuan dalam mengenal kondisi tanah 

rnenunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi. 

No 

4 
5 
6 

Kondisi kemampuan untuk menghitung atau membuat 
dimensi bangunan sesuai kebutuhanlgambar arsitektur 

Kondisi kemampuan untuk menghitung atau membuat 

dimensi bangunan sesuai kebutuhanlgambar arsitektur (PKc) di 

Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta ini dapat didentifikasi 

melalui beberapa kegiatan, yaitu : 

Komponen 
Kemampuan 

PK4 
PK5 
PK6 

Rataan PKb 

Nilai 
KKP 
3.060 
3.155 
3.131 
3.115 

KKJ 
7.155 
7.262 
7.298 
7.238 
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El Menghitung dimensi atau ukuran-ukuran setiap jenislitem 

bangunan secara teori (PK7), 

Membuat ukuran-ukuran setiap jenis bangunan sesuai standard 

yang ada (PK8), 

El Mengetahui kekuatan bahan bangunan yang dibutuhkan (PK9). 

Berdasarkan beberapa komponen kegiatan tersebut, dapat 

diketahui bahwa kemampuan KKP dan KKJ dalam menghitung atau 

rnernbuat dimensi (ukuran-ukuran) bangunan sesuai 

kebutuhanlgambar arsitektur (PKc) menurut pendapat responden 

dapat ditunjukkan pada Tabel 20 berikut ini. 

Berdasarkan Tabel 14 di atas terindikasi bahwa kondisi KKP 

Tabel 20. Kondisi KKP dan KKJ Kemampuan PKc 

pegawai dalam menghitung atau membuat dimensi (ukuran-ukuran) 

No 

7 
8 
9 

bangunan sesuai kebutuhanlgambar arsitektur cenderung rendah, 

yaitu 2,571. Sedangkan untuk kondisi KKJ untuk kegiatan 

Komponen 
Kemampuan 

PK7 
PK8 
PK9 

~ a G a n  PKc 

menghitung atau membuat dimensi (ukuran-ukuran) bangunan 

sesuai kebutuhanlgarnbar arsitektur relatif tinggi, yaitu 7,325. 

Nilai 

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas 

KKP 
2.464 
2.524 
2.726 
2.571 

terindikasi adanya kesenjangan yang sangat tinggi KKP dan KKJ 

KKJ 
7.286 
7.369 
7.321 
7.325 

untuk bidang PKc tersebut. 
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4) Kondisi kemampuan untuk Menggambar Konstruksi (PKd) 

Kondisi kemampuan dalam menggambar konstruksi (PKd) di 

Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta ini tercermin pada 

beberapa komponen kegiatan, yaitu : 

El Dapat menggambar bangunan sesuai dengan jenis item secara 

konstruksi (gambar konstruksi) secara global (PKIO), 

ta Dapat menggambar potongan-potongan (PKI I),  

El Dapat menggambar detail (PK12), dan 

El Dapat membuat ukuran-ukuran gambar secara benar (PK13). 

Dari beberapa komponen kegiatan tersebut, responden 

menganggap bahwa kondisi KKP dan KKJ dalam menggambar 

konstruksi seperti yang ditunjukkan Tabel 21. 

Tabel 21. Kondisi KKP dan KKJ Kemampuan PKd 
-- 

Berdasarkan Tabel 21 di atas terindikasi bahwa kondisi KKP dalam 

menggambar konstruksi cenderung rendah, yaitu 2,664. 

Sedangkan untuk kondisi KKJ-nya, responden berpendapat bahwa 

tuntutan jabatan atas kemampuan dalam menggambar konstruksi 

ini cenderung tinggi, yaitu 7,241. 

Berdasarkan hasil keseluruhan pendapat responden atas 

lrrrnAioi KKD A n -  K K I  Ai h:A--.-. n--..------- v--..&-..I.-: 

No 

10 
11 
12 
13 

Komponen 
Kemampuan 

PKIO 
PKI 1 
PK12 
PK13 

Rataan PKd 

Nilai 
KKP 
2.548 
2.560 
2.690 
2.857 
2.664 

KKJ 
7.167 
7.238 
7.190 
7.369 
7.241 
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menunjukkan kesenjangan yang tinggi, ha1 ini tercermin dari nilai 

KKP dan KKJ-nya, yaitu rnasing 2.745 dan 7,291. Berdasarkan 

hasil analisis ini, apabila digambarkan dapat dilihat seperti yang 

disajikan pada Gambar 6. Berdasarkan Gambar 6 tersebut, 

terindikasi bahwa kondisi KKP dan KKJ bidang perencanaan 

konstruksi (PK) cenderung berada pada Zona A. Dengan demikian, 

rnaka ha1 ini mengisyaratkan adanya kebutuhan yang sangat 

mendesak untuk dilakukan upaya pemberian pelatihan bidang 

perencanaan konstruksi bagi pegawainya 

Gambar 6. Kondisi KKJ dan KKP pegawai untuk Bidang 
Perencanaan Konstruksi (PK). 

d. Bidang Perencanaan Mekanikal dan Elektrikal (PME) 

Kemampuan pegawai yang terkait dengan bidang 

perencanaan mekanikal dan elektrikal (PME) ini meliputi beberapa 

kernampuan, yaitu 1) dalam merencanakan mekanikal dan 
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mengenal atau menguasai material. Adapun kondisi KKP dan KKJ 

yang terkait dengan ketiga kemampuan tersebut secara rinci 

disajikan pada bagian berikut ini. 

1) Kondisi kemampuan untuk merencanakan mekanikal dan 
elektrikal sesuai kebutuhan (PMEa) 

Untuk mengetahui kondisi kemampuan merencanakan 

mekanikal dan elektrikal sesuai kebutuhan (PMEa) ini dapat dilihat 

pada beberapa kegiatan berikut ini. 

5 Dapat merencanakan instalasi air dan listrik sesuai gambar 

arsitektur dan lingkungan (PMEI), 

Dapat merencanakan kebutuhan material dan daya yang 

diperlukan sesuai kebutuhan (PME2), dan 

5 Menguasai I mengetahui kondisi lokasi areal (PME3). 

Berdasarkan beberapa komponen kegiatan tersebut, terindikasi 

kondisi KKP dan KKJ untuk kemampuan merencanakan mekanikal 

dan elektrikal sesuai kebutuhan (PMEa) pegawai yang terdapat di 

dinas Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta seperti yang 

disajikan pada Tabel 22 berikut ini. 

Tabel 22. Kondisi KKP dan KKJ Kemampuan PMEa 

Berdasarkan Tabel 22 di atas terindikasi bahwa rata-rata KKP 

. .  . . .. . . . . . . .  . 

No 

1 
2 
3 

Komponen 
Kemampuan 

PMEI 
PME2 
PME3 

Rataan PMEa 

Nilai 
KKP 
2.369 
2.155 
1.952 
2.159 

KKJ 
7.321 
7.369 
7.286 
7.325 
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kebutuhan pegawai cenderung berada kondisi yang rendah, yaitu 

2,159 dan berada pada selang skala 0 - 3. Kondisi ini tentunya 

berbeda dengan kondisi KKJ-nya, yaitu 7,325 dan berada pada 

skala 6 - 9. Dengan dernikian dapat dinyatakan bahwa rnenurut 

responden, kondisi KKP dan KKJ untuk kernarnpuan 

rnerencanakan rnekanikal dan elektrikal sesuai kebutuhan (PMEa) 

cenderung rnerniliki kesenjangan yang sangat tinggi. 

2) Kondisi kemampuan untuk Menggambar (PME) 

Kondisi kernarnpuan rnenggarnbar yang terdapat di Dinas 

Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta ini tercerrnin pada beberapa 

kegiatan, yaitu : 

81 Dapat rnernbuat garnbar rnekanikal dan elektrikal (PME4), 

81 Dapat rnernbuat garnbar detail-detail (PME5), dan 

81 Dapat rnernbuat ukuran-ukuran garnbar (PME6). 

Atas dasar beberapa kegiatan tersebut, rnaka dapat dilihat kondisi 

KKP dan KKJ untuk kernarnpuan rnenggarnbar ini seperti yang 

disajikan pada Tabel 23 berikut ini. 

Tabel 23. Kondisi KKP dan KKJ Kernarnpuan PMEb 

Berdasarkan pendapat responden tersebut, terindikasi bahwa untuk 

Irnmsmn~nnn baris nnna\arai IVUD\ Adsm mnnnnamhnr inntnnlr 

No 

4 
5 
6 

Komponen 
Kemampuan 

PME4 
PME5 
PME6 

Rataan PMEb 

Nilai 
KKP 
2.393 
2.429 
2.333 
2.385 

KKJ 
7.083 
7.226 
7.048 
7.119 
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perencanaan rnekanikal dan elektrikal cenderung rendah, yaitu 

rnerniliki kondisi KKP yang rendah, yaitu 2.385 dan rnasuk pada 

rentang skala 0 - 3. Sedangkan untuk kondisi KKJ-nya, 

kernampuan yang dituntut oleh Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI 

Jakarta cenderung tinggi, yaitu 7,119. 

3) Kondisi kemampuan untuk Mengenal atau Menguasai 
Material (PMEc) 

Kondisi kemarnpuan untuk rnengenal atau menguasai 

material (PMEc) di Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta ini 

tercerrnin pada beberapa pertanyaan kepada responden, yaitu : 

W Dapat rnegetahui jenis-jenis material keperluan rnekanikal dan 

elektrikal (PME7), 

W Mengetahui klasifikasi/ukuran-ukuran material mekanikal dan 

elektrikal (PMEB), dan 

81 Dapat rnengetahui rnerk dan kekuatan-kekuatan jenis material 

yang dibutuhkan (PME9). 

Berdasarkan beberapa kegiatan tersebut, maka responden melihat 

bahwa kondisi KKP dan KKJ untuk rnengenal atau rnenguasai 

material (PMEc) di lingkungan Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI 

Jakarta seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 24. 

Tabel 24. Kondisi KKP dan KKJ Kernampuan PMEc 

No 

7 
8 
9 

I 

Komponen 
Kemampuan 

PME7 
PME8 

- .  
PME9 

Nilai 
KKP 
2.417 
2.548 
2.655 - - -- 

KKJ 
7.286 
7.238 
7.393 - --- 
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Dari hasil di atas, menunjukkan kemampuan kerja pegawai (KKP) 

untuk mengenal atau menguasai material (PMEc) cenderung 

rendah, yaitu 2,540. Adapun untuk kondisi kemampuan yang 

dituntut untuk mengenal atau menguasai material (PMEc) ini 

menurut responden relatif tinggi, yaitu 7,306. Dengan demikian 

berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 24 tersebut dapat 

diketahui bahwa kesenjangan KKP dan KKJ untuk kemampuan 

mengenal atau menguasai material (PMEc) tersebut sangat tinggi 

Selanjutnya apabila dilihat secara keseluruhan, maka kondisi 

KKP dan KKJ untuk bidang prencanaan mekanikal dan elektrikal 

(PME) ini memiliki kesenjangan yang sangat tinggi. yaitu rata-rata 

KKP sebesar 2,361 dan rata-rata KKJ sebesar 7,250. Kesenjangan 

ini apabila digambarkan adalah seperti yang disajikan pada 

Gambar 4 berikut ini. 

~.~ . . ~ 

~ ~ ~ . .~ - 

6 ~ 

- - . - --- - 

3 = 
y 4 ~ 

3 ~ ~ . .  . .  

2 - ~ 

1 ~ 

~ 

0 1 

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9 

KKP 

Gambar 7. Kondisi KKJ dan KKP pegawai untuk Bidang 
Perencanaan Mekanikal dan Elektrikal (PME). 
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Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa kondisi KKP dan 

KKJ untuk bidang perencanaan rnekanikal dan elektrikal di Dinas 

Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta berada pada Zona A. Hal ini . 

mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan kinerja di bidang 

perencanaan rnekanikal dan elektrikal ini dierlukan pelatihan yang 

memadai. 

e. Bidang Perencanaan Pembiayaan atau Anggaran (PBA) 

Kernampuan kerja yang terkait dengan bidang perencanaan 

pernbiayaan dan anggaran (PBA) ini meliputi beberapa 

kemampuan, yaitu 1) mengetahuilmernbaca ukuran-ukuran gambar 

arsitektur dan konstruksi, 2) mengetahui harga-harga satuan, dan 

3) Dapat menghitung. Kondisi KKP dan KKJ yang terkait dengan 

ketiga kemampuan tersebut secara rinci diuraikan pada bagian 

berikut ini. 

1) Kondisi kemampuan untuk mengetahuilmembaca ukuran- 
ukuran gambar arsitektur dan konstruksi (PBAa) 

Untuk mengetahui kondisi kemampuan 

mengetahuilrnembaca ukuran-ukuran gambar arsitektur dan 

konstruksi (PBAa) di Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta ini 

dapat diidentifikasi melalui beberapa kegiatan, yaitu : 

EZI Dapat mernbaca garnbar secara keseluruhan termasuk 

potongan-potongan dan detail, baik dari segi arsitektur maupun 

segi konstruksi (PBAI), 
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El Mengetahui ukuran-ukuran yang ada dalam gambar (PBA2), 

dan 

M Mengetahui jenis-jenis bahan dan material yang dipakai dalam 

gambar (PBA3). 

Berdasarkan beberapa pendaat responden yang terkait dengan 

komponen kegiatan di atas, diperoleh gambaran kondisi KKP dan 

KKJ untuk mengetahuilmembaca ukuran-ukuran gambar arsitektur 

dan konstruksi (PBAa) di dinas Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI 

Jakarta seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 12 berikut ini. 

Tabel 25. Kondisi KKP dan KKJ Kemampuan PBAa 

Berdasarkan Tabel 25 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata 

pendaat responden atas KKP dalam mengetahuilmembaca ukuran- 

No 

1 
2 
3 

ukuran gambar arsitektur dan konstruksi (PBAa) cenderung berada 

kondisi yang relatif rendah, yaitu 2,218 dan berada pada selang 

skala 0 - 3. Kondisi ini tentunya berbeda dengan kondisi KKJ-nya 

yang relatif tinggi, yaitu 7,452 dan berada pada skala 6 - 9. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa menurut responden, 

kondisi KKP dan KKJ untuk mengetahuilmembaca ukuran-ukuran 

gambar arsitektur dan konstruksi (PBAa) cenderung memiliki 

. .. 

Komponen 
Kemampuan 

PBAI 
PBA2 
PBA3 

Rataan PBAa 

Nilai 
KKP 
2.238 
2.357 
2.060 
2.218 

KKJ 
7.440 
7.440 
7.476 
7.452 
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2) Kondisi kemampuan untuk mengetahui harga-harga satuan 
(PBAb) 

Kondisi kemampuan untuk mengetahui harga-harga satuan 

(PBAb) di Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta dapat dilihat 

dari diua kegiatan pokok. Dua kegiatan pokok tersebut adalah 

sebagai berikut : 

t ? ~  Dapat mengetahui harga-haraga satuan standar yang dibuat 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (PBA4). 

t?I Dapat membuaumenghitung harga-harga non standar yang 

akan diusulkan ke Biro-biro di DKI Jakarta (PBA5), 

Atas dasar dua pertanyaan ini, maka dapat diindikasikan kondisi 

KKP dan KKJ untuk mengetahui harga-harga satuan (PBAb) 

menurut pendapat responden adalah seperti yang ditunjukkan 

dalam Tabel 26 berikut ini. 

Tabel 26. Kondisi KKP dan KKJ Kemampuan PBAb 

Dari pendapat responden yang tercenin pada tabel di atas 

tersebut, terindikasi bahwa untuk kondisi KKP untuk mengetahui 

No 

4 
5 

harga-harga satuan (PBAb) relatif rendah, yaitu 2,393 dan masuk 

pada rentang skala 0 - 3. Sedangkan untuk kondisi KKJ 

kemampuan ini menurut responden cenderung tinggi, yaitu 7,470 

dan berada pada skala 6 - 9. Dengan demikian, berdasarkan hasil 

Komponen 
Kemampuan 

PBA4 
PBA5 

Rataan PBAb 

Nilai 
KKP 
2.405 
2.381 
2.393 

KKJ 
7.512 
7.429 
7.470 
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perhitungan KKP dan KKJ tersebut, maka kondisi KKP dan KKJ 

untuk mengetahui harga-harga satuan (PBAb) yang ada saat ini 

memiliki kesenjangan yang sangat tinggi. 

3) Kondisi kemampuan untuk menghitung Pembiayaan dan 
Anggaran (PBAc) 

Kondisi kemampuan dalam menghitung pembiayaan dan 

anggaran (PBAc) yang terdapat di Dinas Tata Bangunan Propinsi 

DKI Jakarta dapat dilihat melalui beberapa kegiatan, yaitu : 

Dapat menghitung volume pekerjaan setiap 1 tahun (PBAG), 

dan 

Dapat menghitung biaya-biaya per paket proyek sesuai Daftar 

lsian Proyek (DIP) yang ada (PBA7). 

Berdasarkan dua komponen kegiatan tersebut, responden melihat 

bahwa KKP dan KKJ dalam menghitung pembiayaan dan anggaran 

(PBAc) yang terdapat di Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

saat ini memiliki kondisi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 27 

berikut ini. 

Tabel 27. Kondisi KKP dan KKJ Kemampuan PMc 

Berdasarkan Tabel 27 di atas, terindikasi bahwa kondisi KKP 

pegawai dalam menghitung pembiayaan dan anggaran (PBAc) 

L - ~ ~ , - ~ ~ ,  ~ 8 .  -. - .  - - . .-.*. . . . . .  . 

No 

6 
7 

Komponen 
Kemampuan 

PBA6 
PBA7 

Rataan PBAc 

Nilai 
KKP 
2.750 
2.702 
2.726 

KKJ 
7.452 
7.405 
7.429 
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cenderung rendah, yaitu 2,726. Kondisi ini berbeda halnya dengan 

kernarnpuan yang dituntut (KKJ) yang relatif tinggi. yaitu 7.429. 

Dengan dernikian berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 14 

tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan yang tinggi antara 

KKP dan KKJ dalarn rnenghitung pembiayaan dan anggaran 

(PBAc) yang terdapat di Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI 

Jakarta. 

Dengan demikian, dari hasil analisis kernarnpuan di bidang 

perencanaan pernbiaaan dan anggaran (PBA) terindikasi bahwa 

kesenjangan yang terjadi sangat tinggi. yaitu rata-rata KKP bidang 

ini (PBA) sebesar 2,446, sedangkan rata-rata KKJ-nya rnencapai 

nilai sebesar 7,450. Secara keseluruhan hasil analisis T-NAT 

tersebut dapat digambarkan seperti yang disajikan pada Garnbar 8. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

KKP 

Garnbar 8. Kondisi KKJ dan KKP pegawai untuk Bidang 
Perencanaan Pernbiayaan dan Anggaran (PBA). 
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Berdasarkan Gambar 

bidang perencanaan 

8 tesebut, terindikasi kondisi KKP dan KKJ 

pembiayaan dan anggaran (PEA) yang 

terdapat di Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta berada pada 

Zona A. Dimana Zona ini mengisyaratkan adanya kebutuhan 

pelatihan yang mendesar untuk bidang perencanaan pembiayaan 

dan anggaran ini. 

Dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan kondisi yang ada 

saat ini, maka kebutuhan pelatihan pegawai yang terdapat di 

lingkungan organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan tingginya kebutuhan pelatihan 

dalam beberapa pekerjaan kuncinya, yaitu di bidang pemeriksaan 

(monotoring) bangunan, perencanaan arsitektur bangunan, 

perencanaan konstruksi bangunan, perencanaan mekanikal dan 

elektrikal bangunan serta perencanaan dalam menyusun pembiayaan 

dan anggaran suatu bangunan. 

2. Menurut Responden di Tingkat Suku Dinas 

Dengan menggunakan pola pendekatan dan perhitungan yang 

sama dengan bagian di atas (sub-sub bab I), maka diperoleh hasil 

analisis untuk kondisi KKP dan KKJ untuk Bidang Pengawasan 

(Monitoring) Bangunan (PM), Perencanaan Arsitektur (PA), 

Perencanaan Konstruksi (PK), Perencanaan Mekanikal dan Elektrikal 

(PME) dan Perencanaan Pembiayaan atau Anggaran (PEA) di tingkat 

suku dinas seperti yang disajikan pada Tabel 28 berikut ini. 
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Tabel 28. Hasil analisis Kondisi KKP dan KKJ untuk Seluruh Bidang 
Kemampuan (PM, PA, PK, PME dan PBA) di setiap Suku 
Dinas 

Berdasarkan Tabel 28 di atas dapat diindikasikan bahwa kondisi KKP 

dan KKJ untuk seluruh bidang kemampuan yang dianalisis 

meniinjukkan adanya kesenjangan yang tinggi. Selain itu, dengan nilai 

KKP dan KKJ untuk masing-masing komponen atau sub komponen 

kompetensi bidang yang dianalisis menunjukkan adanya 

kecenderungan berada pada Zona A. Dengan demikian, berdasarkan 

hasil analisis kondisi KKP dan KKJ tersebut dapat dinyatakan bahwa 

kecenderungan kondisi yang terdapat di tingkat s u ~ u  dines memiliki 

. . . . . . . . . . . . 
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yaitu sangat rnernbutuhkan adanya pelatihan yang sangat mendesak 

pada diri pegawai untuk mampu bekerja sesuai dengan tuntutan 

pekerjaannya. 

Jenis-jenis Pelatihan bagi Pegawai Dinas Tata Bangunan Propinsi 
DKI Jakarta 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan yang telah di 

~ikan pada bagian sebelumnya, terindikasi bahwa dari seluruh bidang 

ja yang dianalisis kesenjangan KKP dan KKJ-nya menunjukkan adanya 

3utuhan yang tinggi masing-masing bdang tersebut terhadap pelatihan. 

mun demikian, dengan rnempertimbangkan berbagai keterbatasan 

jgaran dan sumber daya rnanusia yang rnarnpu rnembangun pelatihan 

ig  sesuai dengan kebutuhannya tersebut, maka tentunya perlu 

akukan analisis lebih lanjut untuk menentukan jenis pelatihan yang 

!njadi prioritas, sesuai dengan kebutuhan di setiap bidang tugas yang 

dapat di organisasi ini. 

Adapun analisis lanjutan yang digunakan untuk menentukan 

xitas jenis program pelatihan ini adalah dengan melihat atau 

imeringkat nilai kesenjangan (gap value) dari masing-masing bidang 

las yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Secara rinci 

sritas jenis pelatihan yang dirnaksud disajikan pada Tabel 29 berikut ini. 
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]el 29. Prioritas jenis pelatihan yang bagi pegawai di 
Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 
menurut bidang tugasnya 

Berdasarkan Tabel 29 di atas, terindikasi bahwa dari keseluruhan 

ang tugas yang membutuhkan pelatihan, apabila dilihat dari nilai 

ienjangannya terindikasi bahwa bidang Perencanaan Pembiayaan dan 

jgaran menempati urutan teringgi, yaitu dengan nilai kesenjangan 

Iesar 5,OO. Selanjutnya bidang tugas yang paling akhir diberikan 

atihan adalah bidang pemeriksaan (monitoring) bangunan. Secara jenis 

atihan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kompetensi pegawa 

am menjalankan pekerjaannya adalah sebagai berikut : 

Prioritas I + Pelatihan Bidang Perencanaan Pembiayaan dan 

Anggaran (PEA), 

Prioritas I1 + Pelatihan Bidang Perencanaan Mekanikal dan 

Elektrikal (PME), 

Prioritas Ill 3 Pelatihan Bidang Perencanaan Arsitektur (PA), 

Prioritas IV 3 Pelatihan Bidang Perencanaan Konstruksi (PK), dan 

Prioritas V + Pelatihan Bidang Perencanaan Pengawasan 

(monitoring) bangunan (PM). 

- - 

3 

- 

Kornponen 
Kornpetensi 

PM 
PA 
PK 

PME - 

PEA 

Nilai Rata-rata 
KKP 

Peringkat 

2.789 
2.663 
2.745 
2.361 
2.446 

7.240 
7.254 
7.291 
7.250 

~ 

7.450 

4.45 
4.59 
4.55 
4.89 
5.00 

- 
V 
111 
IV 
II 
I 
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Adapun jenis pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan 

sing-masing bidang tugas tersebut, secara rinci disajikan pada bagian 

.ikut ini. 

1. Jenis Pelatihan untuk Bidang Perencanaan Pembiayaan dan 
Anggaran (PBA) 

Jenis pelatihan untuk bidang tugas perencanaan pembiayan dan 

anggaran ini menurut prioritasnya disajikan pada Tabel 30 berikut ini. 

Tabel 30. Prioritas sasaran kompetensi pelatihan untuk bidang 
tugas perencanaan pembiayaan dan anggaran di Dinas 
Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta. 

mengetahuil I I I I 1 
Sasaran Komponen 

Kompetensi 

membaca ukuran-ukuran 
gambar arsitektur dan 

-- -. - Nilai - - -- Rata-rata - - Peringkat 
KKP I KKJ 1 ~a~ 

~ 2 -  

Dengan demikian, dilihat dari Tabel 30 di atas, sesuai sasaran 

kompetensinya, rnaka jenis pelatihan untuk bidang ini menurut 

prioritasnya adalah sebagai berikut : 

Da~a t  menghitung volu- 1 1 me dan biaya (PBAc) 

Prioritas I + Pelatihan tentang ukuran-ukuran gambar arsitektur 

dan konstruksi, 

Prioritas II + Pelatihan tentang harga-harga satuan proses 

penentuannya, 

Prioritas Ill + Pelatihan tentang menghitung volume dan biaya 

bangunan. 

11 

konstruksi (PBAa) I I I 

2.726 

Dapat mengetahui 
h;;rg&harga satuan 
( 1 

7.429 

2.393 

4.70 

7.470 

111 I 
5.08 
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2. Jenis Pelatihan untuk Bidang Mekanikal dan Elektrikal (PME) 

Jenis pelatihan untuk bidang tugas perencanaan mekanikal dan 

elektrikal bagi pegawai di Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

menurut prioritas sasaannya disajikan pada Tabel 31 berikut ini. 

Tabel 31. Prioritas sasaran kompetensi pelatihan untuk bidang 
tugas perencanaan mekanikal dan elektrikal di Dinas 
Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta. 

Dengan demikian, dilihat dari Tabel 31 di atas, sesuai sasaran 

No 

1 

kompetensinya, maka jenis pelatihan untuk bidang ini menurut 

prioritasnya adalah sebagai berikut : 

Prioritas I + Pelatihan tentang kebutuhan mekanikal dan 

Peringkat 
-- 

I 

111 

Sasaran Komponen 
Kompetensi 

Merencanakan 
kebutuhan mekanikal 
dan elektrikal (PMEa) 
Menggambar detail-detail 

, dan ukurannya (PMEb) 

elektrikal bangunan, 

I1 

tentang 1 ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ u r a n - u k u r a n ,  

I 
merk dan kekuatan- 
kekuatan jenis material1 
mekanikal dan elektrikan I (PMEc) 

Prioritas II + Pelatihan tentang klasifikasilukuran-ukuran, merk 

Nilai Rata-rata 

dan kekuatan-kekuatan jenis material mekanikal 

dan elektrikal, 

Gap 

5.17 

4,73 

4.77 

KKP 

2.159 

2,385 

2.540 

PrioritasIII + Pelatihan tentang detail-detail dan ukuran 

KKJ 

7.325 

7,1 19 

7.306 

mekanikal dan elektrikal bangunan. 
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3. Jenis Pelatihan untuk Bidang Perencanaan Arsitektur 
Bangunan (PA) 

Jenis pelatihan untuk bidang tugas perencanaan arsitektur 

Dangunan ini menurut prioritas sasaran kompetensinya disajikan pada 

Tabel 32 berikut ini. 

Tabel 32. Prioritas sasaran kompetensi pelatihan untuk bidang 
tugas perencanaan arsitektur bangunan di Dinas Tata 
Bangunan Propinsi DKI Jakarta. 

. .. . . . . 

No 

2 

Dengan demikian, dilihat dari Tabel 32 di atas, sesuai sasaran 

. . . . . - . . . ... . - . .. . . . .- . .. . .. . . 
Sasaran Komponen 

Kompetensi 
Merencanakan gambar 
arsi-tektur (PAa) 
Menggambar desain 

3 

kompetensinya, maka jenis pelatihan untuk bidang ini menurut 

. 

Peringkat 

I 

. . - .. . - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nilai Rata-rata 

dan perspektif, gambar 
potongan dan gambar 
detail dan ukuran- 

prioritasnya adalah sebagai berikut : 

KKP 

2,643 

ukurannya (PAb) 
Penguasaan jenis, merk 
dan klasifikasi material 
serta mampu 
menentukan material 
sesuai kebutuhan dan 
anggaran (PAC) 

Prioritas I + Pelatihan tentang gambar arsitektur bangunan, 

2.640 

Prioritas II + Pelatihan tentang jenis, klasifikasi dan penentuan 

KKJ 

7,274 

2.708 

kebutuhan material arsitektur, 

Gap 

4.63 

7.190 

U Prioritas Ill + Pelatihan tentang gambar arsitektur. 

7.298 

4.55 111 

4.59 I! 
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4. Jenis Pelatihan untuk Bidang Perencanaan Konstruksi 
Bangunan (PK) 

Jenis pelatihan untuk bidang tugas perencanaan konstruksi ini 

nenurut prioritasnya disajikan pada Tabel 33 berikut ini. 

Tabel 33. Prioritas sasaran kompetensi pelatihan untuk bidang 
tugas perencanaan konstruksi bangunan di Dinas Tata 
Bangunan Propinsi DKI Jakarta. 

1 konstruksi (PKc) 

Peringkat 

II 

tdp 

I 

No 

3 

Catatan : 
tdp 3 tidak diprioritaskan, karena masuk Zona B. 

Membuat gambar kon- 

Dengan demikian, dilihat dari Tabel 33 di atas, sesuai sasaran 

Sasaran Komponen 
Kompetensi - 

Perencanaan desain ba- 
ngunan (Pka) 
Pemahaman kondisi 
tanah (PKb) 
Membuat dimensi bangu- 
nan sesuai kebutuhan 

<ompetensinya, maka jenis pelatihan untuk bidang ini menurut 

2,664 

~rioritasnya adalah sebagai berikut : 

Nilai Rata-rata 

a Prioritas I + Pelatihan tentang dimnensi bangunan sesuai 

7,241 

konstruksi, 

Gap 

4.73 

4.12 

4.75 

KKP 

2.631 

13.115 

2.571 

w Prioritas II + Pelatihan tentang perencanaan desain konstruksi 

KKJ 

7,361 

7.238 

7.325 

4.58 

bangunan, 

111 

a Prioritas Ill + Pelatihan tentang garnbar konstruksi bangunan. 

5. Jenis Pelatihan untuk Bidang Pengawasan (Monitoring) 
Bangunan (PM) 

Jenis pelatihan untuk bidang tugas perencanaan pernbiayan dan 

L 
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Tabel 34. Prioritas sasaran kompetensi pelatihan untuk bidang tugas 
pengawasan (monitoring) bangunan di Dinas Tata 
Bangunan Propinsi DKI Jakarta. 

Dengan demikian, dilihat dari Tabel 34 di atas, sesuai sasaran 

kompetensinya, maka jenis pelatihan untuk bidang ini menurut 

prioritasnya adalah sebagai berikut : 

B Prioritas I + Pelatihan tentang pembacaan gambar dalam 

kontrak, 

Peringkat 

I 

II 

111 
-. 

No 

1 

Prioritas II 3 Pelatihan tentang Bill of Quantity (BQ) bangunan 

Prioritas Ill + Pelatihan tentang RKS dan Bestek. 

Sasaran Komponen 
Kompetensi 

Penguasaan gambar- 
gambar dalam kontrak 
(PKa) 
Penguasaan "I1 of 
Quantity (PKb) 
Penguasaan RKS dan 
Bestek (PKQ - -  - - 

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis terhadap nilai 

senjangan KKP dan KKJ di atas, terindikasi adanya jenis pelatihan yang 

~utuhkan pegawai untuk bidang tugas masing-masing yang terdapat di 

las Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta. Selain itu, mengingat kondisi 

mampuan pegawai yang ada saat ini cenderung masih rendah, maka 

iak organisasi perlu melakukan berbagai upaya guna menyusun 

Jgram pelatihan sesuai dengan kebutuhan di atas, kewali untuk 

latihan tentang pemahaman kondisi tanah (PKb). Pengecualian ini 

Nilai Rata-rata 
KKP 

2.675 

2,798 

2,896 

KKJ 

7.325 

7.155 

7.241 

Gap 

4.65 

4.36 

4.35 

http://www.mb.ipb.ac.id



adi, karena nilai KKP dan KKJ dari kornponen ini berada di Zona B, 

lana Zona B ini pelatihan relatif belurn dibutuhkan. 

Komponen Keluaran Pelatihan yang Dibutuhkan 

Dari berbagai analisis di atas, dapat dindikasikan bahwa 

narnpuan pegawai dalarn rnenjalankan peran dan fungsinya di 

)erapa bidang tugas yang terdapat di Dinas Tata Bangunan Propinsi 

I Jakarta cenderung perlu ditingkatkan. Hal ini didasarkan adanya 

idisi nyata rnenurut pendapat responden yang rnenyatakan bahwa 

idisi KKP dan KKJ untuk beberapa bidang kerja yang telah dijelaskan 

jebut cenderung berada pada Zona A yang rnengindikasi kebutuhan 

atihan yang mendesak bagi pegawainya. Narnun demikian, untuk 

njaga efektivitas pelatihan yang akan diberikan kepada pegawai di 

lkungan organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

sebut, rnaka yang periu diperhatikan adalah kornponen keluaran dari 

atihan yang dibutuhkan tersebut. Adapun kornponen keluaran yang 

iaksud adalah 1) pengetahuan kerja (Knowledge), 2) keterarnpilan 

ja (Skill) dan 3) perilaku atau sikap kerja (Attitude). 

Ketiga kornponen keluaran pelatihan tersebut dalarn 

)lernentasinya terdiri dari beberapa indikator. Beberapa indikator yang 

iaksud tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Komponen pengetahuan ke j a  (Knowledge) 

Indikator-ndikator yang termasuk dalarn kornponen keluaran 

pelatihan ini rneliputi : 

- .  .~ 
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b. Peningkatan wawasan kerja pegawai, dan 

c. Kernarnpuan dalarn rnemecahkan rnasalah yang dihadapi pegawai 

dalarn menjalankan pekerjaannya. 

2. lndikator dari Komponen keterampilan kerja (Skill) 

Indikator-ndikator yang termasuk dalarn kornponen keluaran 

pelatihan ini rneliputi : 

a. Peningkatan keterampilan ke rja, 

b. Kecepatan dan ketepatan ke rja, 

c. Effisiensi dalarn menggunakan sarana kerja. 

3. lndikator dari Komponen perilaku atau sikap kerja (Attitude). 

Indikator-ndikator yang termasuk dalarn komponen keluaran 

pelatihan ini rneliputi : 

a. Sikap percaya diri, 

b. Dorongan rnotivasi, 

c. Cara pandang yang positif pada pekerjaan, 

d. Meningkatnya sernangat kerja, 

e. Saling rnenghargai antar pegawai, 

f. Dorongan untuk rnelayani lebih baik, 

g. Meningkatkan kepercayaan atasan terhadap bawahan 

Berdasarkan analisis terhadap pendapat responden yang terkait 

ngan ketiga kornponen keluaran pelatihan tersebut diperoleh hasil 

oerti yang disajikan pada Tabel 35 berikut ini. 
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)el 35. Prioritas Kebutuhan Komponen Keluaran Pelatihan 
bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Tata Bangunan 
Propinsi DKI Jakarta 

ri Tabel 35 di atas terindikasi bahwa prioritas komponen keluaran yang 

utuhkan oleh pegawai agar kinerja Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI 

;arts dapat ditingkatkan, yaitu prioritas pertama adalah peningkatan 

erampilan ke rja pegawai, prioritas kedua adalah peningkatan 

igetahuan kerja pegawai, dan prioritas ketiga adalah perubahan 

'Ilaku atau sikap ketja. Dengan demikian, berdasarkan prioritas ini, 

ka upaya untuk memberikan pelatihan pegawai yang terkait dengan 

aya peningakatan kemampuan di beberapa bidang, yaitu perneriksaan 

mitoring), perencanaan arsitektur, perencanaan konstruksi, 

encanaan rnekanikal dan elektrikal, dan perencanaan pernbiayaan dan 

ggaran bangunan, pihak Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

,lu mengutarnakan tercapainya peningkatan keterampilan kerja 

~awainya. Kemudian setelah sasaran pelatihan ini tercapai, rnaka 

atihan tersebut hendaknya marnpu mencapai peningkatan 

igetahuan kerja pegawainya. Akhimya sasaran berikutnya adalah 

iwa pelatihan tersebut juga diharapkan rnampu merubah perilaku atau 

3p pegawai dalam rnenghadapi pekerjananya. 

o 

' 
Rata-rata 

2,69 

2,75 

2,40 

Peringkat 

II 

I 

111 
- 

Komponen 
Pengetahuan Kerja 
(Knowledge) 
Keterampilan Kerja 
(Skill) 
Perilakul Sikap Kerja 
(Attitude) 

Jumlah 

678 

692 

, .427 
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lmplikasi Kebijakan 

Dari hasil analisis terhadap kondisi KKP dan KKJ di berbagai 

ang tugas dengan rnenggunakan T-NAT (Training Need Assessment 

11s) terindikasi bahwa di seluruh untuk kerja Dinas Tata Bangunan 

~pinsi DKI Jakarta maupun di tiap suku dinas, menunjukkan adanya 

:enderungan tingginya kesenjangan antara KKP dengan KKJ-nya, yang 

ada pada Zona A. Dengan dernikian, rnelalui indikasi Zona A ini, rnaka 

)at dinyatakan bahwa kondisi yang ada sangat rnendesak untuk 

erikan pelatihan. Atas dasar hasil analisis ini, rnaka dalarn rnelakukan 

iya pernbenahan untuk memperbaiki kondisi yang ada saat ini tentunya 

i rr~pi~~as~  iangsurig iehadap berbaga~ upaya yang perlu dilakukan oleh 

as Tata Bdngunan Propinsi DKI Jakarta. Addpun irnpiikasi-impiikasi 

iebut adalah sebagai berikut : 

1. Hebijdkbn Pemberian Kesempatan Pelatinan 

Sesuai dengan konsepsi dari T-NAT ini, maka kebijakan yang 

perlu dikeluarkan oleh Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

untuk mernbenahi kondisi kesenjangan KKP dan KKJ-nya adalah 

dengan rnengeluarkan kebijakan yang rnarnpu rnernberikan 

kesernpatan yang luas kepada pegawai di lingkungan dinas ini untuk 

rnernperoleh pelatihan sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan. 

Adapun matriks kebutuhan pelatihan bagi pegawai Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta disajikan pada Tabel 36 pada bagian 

akhir bab ini. 
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2. Kebijakan Pemberian Kesempatan Meningkatkan Tingkat 
Pendidikan 

lmplikasi lain dari hasil analisis kesenjangan dengan T-NAT 

tersebut adalah bahwa organisasi Dinas Tata Bangunan Pmpinsi DKI 

Jakarta di masa yang akan datang perlu mengembangkan 

kemampuan pegawainya, terutama dalam ha1 pendidikan formalnya. 

Hal ini terjadi karena pada umumnya kondisi tingkat pendidikan 

pegawai di organisasi ini masih didominasi oleh tingkat pendidikan 

SLTA. Oleh karena itu, maka implikasinya terhadap kebijakan adalah 

perlunya organisasi ini untuk memiliki aturan atau kebijakan yang 

mampu memberikdn kesempatan yang luas kepada pegawainya untuk 

memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, baik melalui program tugas 

belajar maupun program ijin belajar. 

3. Kebijakdh ~ektutrnen ~ e g a d a i  Dinas fdtd Bangunan PiVopinsi 
DKI Jakdtta 

Mengingat kcindisi kesenjangan KKP dan KKJ di ~ i n d s  Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta yang sangat lebar dan menyangkut 

pada keseluruhan komponen kelembagaan (unit kerja) yang ada saat 

ini, maka kondisi ini tentunya perlu dilakukan upaya pembenahan 

yang mendasar dan komprehensif. Atas dasar pertimbangan tersebut 

serta mengacu kepada kondisi kesenjangan KKP dan KKJ yang ada 

saat ini, maka upaya yang perlu diambil adalah dengan menetapkan 

kebijakan yang terkait dengan masalah rekrutmen pegawai. Artinya 

bahwa melalui kebijakan rekrutmen tersebut, maka berbagai 

. . .~~ 
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jabatan atau forrnasi jabatan yang ditawarkan oleh Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta perlu distandarisasikan. Melalui 

standarisasi persyaratan yang jelas, maka dalam proses rekrutrnen itu 

sendiri memungkinkan untuk diperolehnya pegawai-pegawai yang 

sesuai dengan kebutuhan jabatan yang terdapat di Dinas Tata 

Bangunan Pmpinsi DKI Jakarta. 
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BAB VI. 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesirnpulan 

Dari analisis dan pembahasan atas berbagai data yang diperoleh 

dalam beberapa tahapan penelitian ini, dapat ditarik bebetapa kesimpulan 

seperti yang disajikan pada bagian berikut ini. 

1. Secara umurn kornposisi tingkat pendidikan pegawai yang terdapat di 

lingkungan organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 

cenderung rnasih dorninan untuk kelompok pendidikan SLTA atau 

sederajad. Kondisi ini tentunya rnenyebabkan kemarnpuan pegawai 

dalarn rnenjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan 

penataan bangunan di DKI Jakarta tidak marnpu mengimbangi 

perkembangan lingkungan, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap 

tingginya beban kerja dan tuntutan masyarakat terhadap Dinas Tata 

Bangunan Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, organisasi ini perlu 

meningkatkan peran pelatihan bagi pegawainya yang disesuaikan 

dengan kebutuhan bidang tugas yang terdapat di organisasi Dinas 

Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta. 

2. Dari hasil analisis kebutuhan pelatihan dengan menggunakan T-NAT 

(Training Need Assessment Tools) menunjukkan bahwa terdapat 

kesenjangan yang tinggi antara kernarnpuan kerja pegawai (KKP) 

dengan kemampuan kerja jabatannya (KKJ), dan ini berlaku di 

berbagai bidang tugas yang dianalisis. Kesenjangan yang tinggi ini 

diindikasikan dari keberadaan knndisi KKP dnn KK.1-nun vann hnrnrlr. 
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pada Zona A. Dirnana dalarn Zona A ini, mencerrninkan kondisi 

kernampuan pegawai yang ada rnasih belum sesuai (di bawah) 

dengan kemampuan keja yang dituntut oleh jabatannya. 

Selain garnbaran tentang kesenjangan tersebut, dengan T-NAT ini 

juga terindikasi prioritas kebutuhan jenis pelatihan dari bidang-bidang 

tugas yang dianalisis, yaitu : 

a. Prioritas Pertarna, jenis pelatihan Bidang Perencanaan 

Pembiayaan dan Anggaran, 

b. Prioritas Kedua, jenis pelatihan Bidang Perencanaan Mekanikal 

dan Elektrikal, 

c. Prioritas Ketiga, jenis pelatihnn Birlang Perenc~naan Arsi!ektl.!r, 

d. Prioritas Keempat, jenis pelatihan Bidang Perencanaan Konstn!ksi, 

e. Prioritas Kelima, jenis pelatihan Bidang Perencanaan Pengawasan 

(monitoring) bangunan. 

Dalam penelitian ini, ]aga dipernleh indiknsi prinritas knmpnn~n 

keluaran, yait~! KS.A. (k@!?ow!edge, ski/! da!? attitude), yang perkr 

diakomodasi agar penyelenggaraan pelatihan yang dib~jti~hkan 

!nrsebut dapat berjalan secara efektif. Adapun prioritas komponsn 

keluamn pehtih~n ynng perl!~ d$ertiml?angken rnen!rn.tt prioritasnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Prioritas pertarna dalarn menyelenggarakan pelatihan yang psrlu 

diutamakan adalah Peningkatan Keterampilan Kerja (Skill) 

Pegawai, 
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b. Prioritas kedua dalam menyelenggarakan pelatihan adalah 

Peningkatan Pengetahuan Kerja (Knowledge) Pegawai, 

c. Prioritas ketiga dalam menyelenggarakan pelatihan adalah 

Perubahan Perilaku atau Sikap Kerja (Attitude) pegawai. 

3. Rekornendasi 

Berdasarkan berapa kesimpulan tersebut dapat direkomendasikan 

Ieberapa ha1 berikut ini. 

1. Dari temuan penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu yang 

mengindikasikan tingginya kesenjangan KKP dan KKJ, maka 

direkomendasikan untuk disusun kebijakan pelatihan bagi pegawai 

yang terdapat di lingkungan organisasi Dinas Tata Bangunan Propinsi 

DKI Jakarta dalim jangka pendek. Hal ini didasarkan pdda 

pertimbangan bahwa tuntutan pekerjaan dah masyarakat yang 

berkembang saat ini sudah san$at tinggi. 

. Selain kebijakan pelatinan, yanb perlu diambil olkh pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah kompetensi pegawai binds Tata Bangunan 

Propinsi DKI Jakarta ini adalah diperlukannya kebijakan yang 

rnenyangkut rekrutmen pegawai sehingga dipwoleh kompetensi 

pegawai Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta yang sesuai 

dengan kebutuhannya. 

,. Untuk rneningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan 

tersebut, maka pihak organisasi Dinas fata Bangunan Propinsi DKI 

Jakarta perlu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang 

harl,.mnn*rrr ..,-Ir̂ - ^---..-I--------- , .., . . .  . 
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yaitu yang meliputi jenis pelatihan Gambar Bangunan I dan 11, dan 

Bahan Bangunan I dan II. Untuk kedua jenis pelatihan ini perlu 

disusun programnya secara baik, karena berbagai kesenjangan 

kompetensi pegawai terhadap jabatannya yang ada saat ini 

diharapkan dapat diatasi melalui kedua jenis pelatihan tersebut. Oleh 

karena itu, direkomendasikan untuk dilakukan kajian lanjutan yang 

khusus mengkaji upaya penyusunan program pelatihan untuk dua jenis 

tersebut. 
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n 2. Contoh Kuesioner 

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN 
UNTUK TESIS 

pada 

Program Studi Magister Manajemen, 
Qkjhususan .%tanajemen ~ u r n 6 e r  Days Ma~zusia, 

Program Pasca Sarjana, IPB 

Kajian Kebutuhan Pelatihan 
di Lingkungan Dinas Tata Bangunan 

Propinsi DKI Jakarta 

r : 

tanyaan Penelitian ini dibagi dalam 
agian. Untuk memberikan kemudahan 
awabnya, pada masing-masing bagian 
tersebut diberikan penjelasan atau 

Ira rnenjawabnya. Selain itu, untuk 
lah meniawabnya, setiap pertanyaan 
at dalam daftar pertanyaan ini diberikan 
~kan pilihan jawaban yang telah disusun 
rupa. 
, mengingat arti pentingnya pendapat 
In BapakllbulSaudarali tersebut, maka 
dalam meberikan pendapat maupun 

rsebut perlu didasarkan pada aspek 
kenyataan yang tejadi selama ini di 

)ekejaan. 
Bogor, Akhir September 2001 

Peneliti 
Pandapotan Hutahasan 

9913406.2EK 

: Identitas Responden 

~udarali diminta untuk memilih salah satu 
i beberapa pilihan jawaban berikut ini 
~berikan tanda X pada kolom yang telah 

akllbu/Saudara/i saat ini 

< 25 tahun 

... - ~~ 

45 - 49 tahun 
50 - 54 tahun ~~ 

> 54 t a h u r ]  

3. Jabatan saat ini : 

4. Pengalaman ke j a  di Dinas Tata Bangunan Propinsi 
DKI Jakarta : 

21 - 30 tahun 

5. Pendidikan terakhir sampai saat ini (yang sudah 
diselesaikanlTamat ): 
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: Kondisi Nyata Kemampuan Pegawai Saat  Ini 

1 ini, BapakllbulSaudarali diminta untuk memberikan pendapat atau jawaban atas kondisi riil 
lari ~ e ~ a w a i  Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta pada umumnya sesuai dengan bidang 

~berikan pendapat atau jawaban atas beberapa item tersebut, BapakllbulSaudarali hanya 
~k mengisi tanda X pada Kolom Angka Skala yang disediakan. Adapun Angka Skala yang 
lalah sebagai berikut : 

IbulSaudarali melihat kondisi kemampuan pegawai yang ada saat ini dalam menggambar 
mana rendahnya tersebut Bapakllbu/Saudara/i menganggap lemah dan Angka Skala yang 
(a yang diberi tanda X adalah kolom Rendah pada posisi Angka Skala 1. 

i Kondisi Nyata Pegawai Saat ini 
1 Rendah 
I Sedang 
I Tinggi 

- ~ - - -  

~ n ~ k a ~ k a l a  I . . R .  in..dah~-~ ~~ ~ ~ - 
Kemampuan Pegawai Saat ini Sedan Tinggi 

~ ! l / 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 [ 7 \ 8 1 9  
ambar ; X I  I I I I I I I 

Angka Skala 
0 sld 3 
4 sld 6 
7 sld 9 

g Pengawasan (monitoring) Bangunan 

Kemampuan Pegawai Saat ini 

~calmengetahui sumbu-sumbu secara 
I I I 

~calmengetahui gambar detail dalam I I I an 
lahui teknik pelaksanaan penerapan 
r peiaksanaan i i i i i i j i l ~  
tahu~ seiuruh isi BQ (Bill of Quantity) 
rekapitulasi 

 an l l l l l l l l l l l  
!ahui dan menguasai seluruh isi kontrak 
tahui jenis-jenis bahan material yang 
am Bestek 
pan jenis-jenis bahan material yang ada 
3estek di lapangan 
:ahui schedule I waktu pelaksanaan 
an 

rahui setiap item-item pekerjaan I l l  I I I I I I I I  
i 

I 

l ! l ! l  

1 I 1 I I I I 1 I 
I I I / I / / !  

-l-.-l 

I 

I I I I I I ~ ~ I  

I 
I 
I 

I 

I I 
I I I 
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7 Angka Skala 

! 6 ,  I ,  

1 materlal I I I  I  I  I  I I I 
bntukan atau memllih bahan-bahan I I I I I I l l I I I  
,ial sesuai dengan kebutuhan dan I I I I I ~ I I ! ~ ~  
3ran yang ada I  I  I  I _ J  
iuasai wama-wama dan 
~kombinasikan gabungan wama yang 

I I I I I I I I I I  

31 -- --I 

Kemampuan Pegawai Saat ini 

~uatlmerencanakan site plan sesuai 
ingan I  
esain sesuai areal tanah 
esain sesuai kebutuhan I  I 

ng Perencanaan l(onstmi&i 

Kemampuan Pegawai Saat ini 

Rendah 
0 1 1 1 2 1 3  

I 
I 

I 

I 

ruksi sesuai dengan lingk;ngan 1 
icanakanlmendisain bangunan secara 

i i i j i I 1 1  
ruksi sesuai kondisi tanah 1 , ! , . 1 I , . . . .  1 

, I k I 

l ! E i  I , , 

I !  

Sedang I Tinggi 
4 1 5 1 6 1 7 1 8 ) 9  

. 

hitung ukuran-ukuran 
I  

gambar desain dan perspektif 
I I I I I I I  

I 
I 

~etahuijenismerkdanklasilkasi'bahan- I I 1 I , i i , j , 

I I I 
I I I I 

gambarlmembuat potongan-potongan 
Igambar detail-detail 
3uat ukuran-ukuran 

~ ~ .... ! ! ! I . 

I 
! I I 

I I 

I  
1 I I I 
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g Perencanaan Met&ani&Cdan Eh&ri&al- 

Angka Skala 
Kemampuan Pegawai Saat ini Rendah Sedang Tinggi 

0 1 1 2  3 4 5 1 6  7 1 8  9  
3ca gambar secara keseluruhan I 
uk potongan dan detail, baik dari segi I 
tur maupun segi konsttuksi I 1 1  1 
tahuiukuran-ukuranyangadadalam 
r 
tahui jenis-jenis bahan dan material 
~pakai dalam gambar 
tahui harga-harga satuan 
*l~otongan yang dibuat Pemerintah 
;i DKI Jakarta ~ ~ ~. 

~atlmenghitung harga-harga non standar 
tan diusulkan ke Biro Keuangan 
;i DKI Jakarta .- 

I I I I I !  
tung volume setiap 1 tahun pekeriaan I 
tung biaya-biaya per paket proyek 

Kemampuan Pegawai Saat ini 

:anakan instalasi air dan listrik sesuai 
r arsitektur dan lingkungan 
Zanakan kebutuhan material dan daya 
berlukan sesuai kebutuhan 

Angka Skala 

1 .  

Rendah 

sai I mengetahui kondisi lokasi areal I 
)at gambar mekanikal dan elektrikal 
 at gambar detail 
Jat ukuran gambar 
jhui jenis-jenis material keperluan 

ikal - dan elektrikal 
tahui merk dan kekuatan-kekuatan jenis 
31 yang dibutuhkan 

g Perencanaan Pem6iuyaan/Anggaran 

0 

1 

1 2  

I 
I  

Sedang 

i i ! ! i i  

3 4 5  
Tinggi 

6  7  8 1 9  
I 1 I 
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Kemampuan Jabatan yang Dibutuhkan 

ini, BapakllbulSaudarali diminta untuk memberikan pendapat atau jawaban atas kondisi 
minimal peaawai vana dibutuhkan dalam menialankan ~ekeriaannnva atau Kemampuan Keria 
I) di setiap Bidang Pekerjaan yang terdapat di Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 
ya sesuai dengan bidang tugasnya. 
~erikan pendapat atau jawaban atas beberapa item tersebut, BapakllbuISaudarali hanya 
c mengisi tanda X pada Kolorn Angka Skala yang disediakan. Adapun Angka Skala yang 
3lah sebagai berikut : 

Kernampuan Kerja Jabatan I Ska,a Pegawai yang Dibutuhkan 
Rendah I -. _-__ . . - 0 sld 3 I 

1 Sedang 4  sld 6  
I Tinggi 7  sld 9  

bulsaudarali melihat kondisi kemampuan kerja jabatan minimal yang dibutuhkan agar 
enggambar dapat dijalankan dengan baik, maka BapakllbulSaudarali menganggap agar 
snggambar tersebut dapat dikerjakan dengan baik, kemampuan minimal yang dibutuhkan 
gambar ini adalah sedang dengan angka 6. Dengan demikian, maka yang diberi tanda X 
Sedang pada posisi Angka Skala 6. 

mpuan Kerja Jabatan Pegawai yang Angka Skala 
Dibutuhkan Rendah Sedang Tinggi 

' 0 / 1 1 2 1 3  4 1 5 1 6  7 1 8 1 9  
~mbar I I / x '  I 1.- I 

mpuan Kerja Jabatan Pegawai yang Angka Skala 
Dibutuhkan Rendah I Sedang 1 Tinggi 

0 ~ 1 ~ 2 1 3 ~ 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9  '11--1---1 

In I I I I I I I I I I I 
ahu~tekn~kpelaksanaanpenerapan I I 1 1 I I 1 1 I I I 
pelaksanaan 1 1 1  / I l I I I I I  
ahui seluruh isi BQ (Billof Quantity) 1 I I l l l I I I  
,ekaoitulasi 
ahui setiap item pekerjaan bangunan 
ahui dan menguasai selumh isi kontrak I I I I I I I 
jhui jenis-jenis bahan material yang I I I 

I I I I 
3m Bestek I I I I l I /  I 
Ian jenis-jenis bahan material yang ada I I 

I I I I 
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~~ ~~~ -- ~ ~ ~ ~- 

Impuan Kerja labatan Pegawai yang 
Dibutuhkan 

-~ ~. 

latlrnerencanakan side plan 
igan I 1 1 1 1 1 
sain sesuai areal tanah I I  I  I  I I  I  1 
sain sesuai kebutuhan I I I I I I I  
itung ukuran-ukutan I  1 1 
ambar desain dan perspektif I  ! 
ambarlmembuat potongan-potongan \ ! I I 
ambar detaildetail I I I I I I 

]at ukuran-ukuran I I I 1 I I  
I I I I 

tahuijenismerkdanklasiflkasibahan- I 1 1 i 1 1 i 1 i i 1 
material 1 1 I  I ! 1 I I  I I I  
tukan atau memilih bahan-bahan 
31 sesuai dengan kebutuhan dan 

I I I I I I I I I I I  
I  I I I I I I I I I I  

an -- y n g  - ada I I I l l I I  
asai wama-wama dan 
ombinasikan gabungan warna yang I  1 I  1 1 I  

- .L .I.-, - i 1 -  . , . i ,__- 

g Perencanaan i(pnstm&i 

I 
lmpuan Kerja Jabatan Pegawai yang Angka Skala 

Dibutuhkan Rendah I Sedang I Tinggi 
l O / I i 2 / 3 \ 4 1 5 ) 6 ) 7 \ 8 ) 9  

;anakanlmendisainbangunansecara i i 1 i i 1 1 1 I 
IKSI Sesual side plan areal yang ada I I  I I I I I  I I I 
:anakanlmendisainbangu~nsecara 1 1 I 1 I  1 I  I  1 I 
~ksi sesuai dengan lingkungan I l I I ! I I I I l !  

I  I 
~ksi sesuai kondisi tanah ! ! ! ! ! ! I  
tahuijenis-jenis .- tanah secara teori 1 I  I I I I I  
tahui kondisiljenis tanah secara I I 

I I  I l v 
natan visual ] ) I ! /  
tahui kondisiljenis tanah secara -+I 
an ~ ~ i \ i i i i i \  
iiungdirnensiatauukuran-ukuransetiap I I 1 1 I i 1 i I 
tm . . . bangunan - - - -. - secara teori . 1 .  1 I . .I . . L  ._L..-LL ..A 
latukuran-ukuransetiapjenisbangunan I  I  I / ( I  I I I I  I 
standard yang ada - ! ! I I I I l I  
tahui kekuatan bahan bangunan yang 1 
~kan 
arnbar bangunan sesuai dengan jenis I I I I I I 
icara konstruksi (gambar konstruksi) 1 1 1  
global 
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:ahui klasifikasilukuran mat 
kal dan elektrikal 

g Perencanaan Pem6iayaan/gnggaran 

mpuan Kerja Jabatan Pegawai yang 
Dibutuhkan 

ca gambar secara keseluruhan 
~k potongan dan detail, baik dari segi 

--- -- - - - - - 

- - - -  - Angka . - Skala -- 

I jr  maupun segi konstruksi 

Rendah 

I I I I I 
i I I I I I 

Sedang 
4 1 5 1 6  

I 
0 

ahui ukuran-ukuran yang ada dalam I I 1 I / / /  
I I I I 

ahui jenis-jenis bahan dan material 1 1 I I i i i j i I 
~akai dalam gambar 
3hui harga-harga satuan 

ung volume setiap 1 tahun pekerjaan 
ung biaya-biaya per paket proyek 
)IP yang ada 

Tinggi 
7 1 8 1 9  

I I 
1 2 1 3  
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I : Komponen Keluaran Pelatihan 
. ~. . ..-. . ,-..,., *>- .-.-#s*sd<... .- ... .- ... .>>. . .. . . ..... . . . . .: >.< ,-.- >.>+. 

. . . . 
3n ini, BapakllbulSaudarali diminta untuk memberikan pendapat atau jawaban atas kondisi 
keluaran oelatihan yang selama ini dilakukan di di Dinas Tata Bangunan Propinsi DKI Jakarta 
lnya sesuai dengan bidang tugasnya. 
nberikan pendapat atau jawaban atas beberapa item tersebut, BapakllbulSaudarali hanya 
uk mengisi tanda X pada Kolom Angka Skala yang disediakan. Adapun Skala yang dimaksud 
igai berikut : 

Skala 1 3 Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skala 2 3 Tidak Setuju (TS) 
Skala 3 + SedangKidakTahu (SM)  
Skala 4 3 Setuju (S) 
Skala 5 + Sangat Setuju (SS) 

Terima msih A tas Perha tian 
dun i(erj&ama-nya 
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~iran 8. Hasil analisis T-NAT pendapat responden di Suku Dinas Jakarta Utara 

http://www.mb.ipb.ac.id



http://www.mb.ipb.ac.id



In 9. Hasil analisis T-NAT pendapat responden di Suku Dinas Jakarta Barat 
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In 11. Hasil analisis T-NAT pendapat responden di Suku Dinas Jakarta Timur 
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Larnpiran 14. Analisis Keluaran Pelatihan yang dibutuhkan 
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