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IlAN I'El.ATlilAN lINTUl, MENUNJANG I'I~NGEMIlANGAN I'EGAWAI
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dt-ng,m mclakukdn pembenahdn eli berbagai dspck ,tktivilasnya dgar

luju,mnya. 5al,II, s,llu bentuk antisip"si lersebul diantaranya ddalah dengan

pemerinldhan lcrsebul mampu hekcrja se<'<1ra {'fekliI dan cfisi(·n. Ragi Badan

RULO(;.

D,II,IU1 r,mgk,' Illcnycl('ngg.u"kan diklal y,mg m,lInpu menjadik,m

lliru.U1l1skan sebag,'i b('riklli. yaitu ,'pdkah progTalll pendielik<m d'l11

kt-Iuaran Diklal BULOG telah oulmpu melaksanak<m lllgas dan fungsinya.

~('hingg" d,'p,'l I11cningk,'lk"n kincrj" RULOG ?; dp"k"h hasil k('luM,ln IJilJdl

BULOG dapdl menllnjang perenc,maan karir pegawai ?; clan Apa ilnplikasi

~wl,ber d"ya uldnusi" ydng ~('11<lrusnYd dilcr,'pkan olch IlUl.OC l1wlalui
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~landar kualil,'s snM RUI.OG. OIE'h kareml itu, mak" dal"m ppnE'litian ini

diktal ydng dilaksanakan olE'h Pusdiklal RULOG dan kinerja kinerja SDM

Splain itv, p('nE'Litian ini juga dit-ujukan unt-uk mpnp,andlis" hasil kpillaran

I)ikl"l BUI.OC lE'rhad"p perencanaan brir pegawai dan sE'kalig-us

mengandLisd implikasi hdsil lemuan daJ.am p('nelitian i.ni dengan upaya

(slr,'IE'gi) pl'ngE'mh,lIlgdn ku,l1il"s SDM BULOe nW!'llui progr,un-progr,'m

Diklal agar tercapai ku,ILilas SDM )'iI1lg sesuai dengan slil1ldar SDM BULOG.

Dalam lIpaya mem:ap,Ij lllju,tn tersphul, maka peneUli"n ini

menggunakan konsep d"sar bahwa diktat rnemiliki peran renling lerhadap

meni.ngkatnya kinerj" pegaw,ti. Dengan demikian, mel,l1ui dikl,'l inj akan

darat lercapai dua kepentingan, yaitv Kepenting"n Orgarusasi dan

Kpj')('nlinl',lll Par" Pp\'awai Ppsprla Pp!alihan. (Si""i"n, 1996). At.1S dils<lT
u 0.' U

pE'ng-prtian ini, maka diklal vang- dikaji dan dianalisis spjauh mana lplah

mt'menuhi du" kt'penling'll1 tersenul secara bersama-sam,l.

Penelitian i.ni OIenggunakan pendekatan analisis kesenjangan atau

diskreransi unhlk mt'nenhlkan kE'nntnhiln akan djklal. Di.rru1n" dill'llll

,lila Lisis kE'SE'njangan ini seliilI' elemen di kl" I (fnktor-fakLor kunci

kE'hE'rhasililn) diperhandingkan anlara kE'adilan yang- Lelah "dil dengan

kondlsi yang d.ihardpk'ln atau yang diinginkdn. Dengdn demikian hasil

"nalisis kesenjang,lll ini dapal \,tngsung digunakan seb"g"i ,11,11 koreklif dan
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kemudj.111 et.lpdl diup,lyakilll p(~mec.IIl<\llnYd. Seb.lg.li ll<\siJ dkh.ir dMi

l,lhapan anaUsis kesenjangal1 ini adalah dipcrolehnya stralegi pengembangan

SDM melalui Program Dill'1l.

Berd<lsarkan h.lsiJ analisis le.rhadap keddaan Pusdiklat BULGe

berk.lildn dengan penyeJengga'ra.ln program diklatnya diperoleh beberapa

lenman, yaitu bahwa program diklat yang eliseJeJ1ggarakan Pusdiklat

BULOG masih belum mengacu pad.1 kebutuhannya, melainkan elidominasi

fdklor instruksional dan rutinHas; program diklat yang <Ida masih belum

mengarah kepada upaya meningkatkan kinerja dan aJumru, hal ini IcrW1al

dari pengembangan dan pembinaan pegawai pasca di.khlt yang ada saat ini

rnasih bcJUl11 rncnunjukk,1fl adany<1 peni.ngk,llan kinerja alumni. Sel<lin itu

program diklat masili be.lum dijadikan dasar untuk pe.ngembangan SDM

meJalill pembinaan karir pegawai.

Untuk rnengatasi kondisi program diklat yang dite.mukan dalam

pencUlian ini, maka Pusdiklat BU1.Ge membutuJ1kilfl strategi

pengembangan diklatnya, yaitu meJaJill strategi yang ditujukan agar

PusdikJal BULGe u.ntuk lebili membuka d.i.ri dengan melakukan berbagai

ke.rjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kaitan dengan aklivitas

kediklatan, strategi pengembangan SDM di lingku.ngan Pusdiklal BULGe

agar dapat mengelola seliap program diklat dengan optimal sesuai dengan

tuntutan perkembangan, dan Pusdiklat BULGe pe.rlu melakukan up<lya

updya pengemb,lflgan aspek fisiknya deng<1fl me.mbangun keJas-kelas eli

daer<1h dan me.mbangun sarana Pusdiklal yang te.rinlegrasi dalam satu
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10k.lsi. Sel.lin itu l'usdikl.ll BUI.0C perlu nwl,lkuk.ln up,'y.1 slr.ltq~is p,ld.1

.Ispek legalnp. yailu dengan beTupaya dikeluarkannya Kebijakan-kebijakan

C;lrdtegis Kedikl.llan \-.lng lerutolmd perdn sertany" ddl.wI pembinaan ddn

pengembangan pegolwai ill lingkungan BULOG.

Selanjutnya dari sisi hasil andtisis f.lktor-faktor kunci keberhasil.m

program diklatnya disarankan beberapa hal berikut ini, yilltu untu.k faktor

y.lng berkilll.m deng,m kurik---ulwn. Pusdiklat disardl1kall untuk melakukan

kerjasama dengan lembaga terkillt (diklat atau non diklat) dalam rangka

penyusunan materi dan sckaligus lebili memanfaatkan modul-modul materi

pembelajaran dari lembaga kediklatan ill luar BULOG. Pusdiklat juga

diharapkan unluk lebih mengup.lyakan pemanfaatan saran,1 pend.ukung

diklat modern yang terdapat di Jak.uta. Hal ini agar sarana pembelajaran

mampu memenulli tuntut.m perkembangan dalam pToses bclajar mengajar.

Sedangkan untuk sarana kelas, Pusiliklat perlu mengembangkan sarana kelas

eli daerah d.ln sekaligu5 menyediak.m lok.lsi dUJal yang terkonsentrasi

dalam satu lokasi ill PUSdt. Untuk faktor yang berkilltan d.engan kepesertaan,

Pusdiklat perlu membuka diri dnn mengadopsi pcnggun.I<ul proses seleksi

kepesertaan dan lembaga diklat yang lebili kompeten dan sekaligus mengkaji

kualifikasi kepesertaan sesuai tuntutan program diklal yang

illselenggarakan. Adapun untuk faktor evaluasi, Pusdiklat illsarankan uotuk

memperoleh dukungan, melalui ketcrlibatan unit lain ill lingkungan BULOG

d.,I.lLn upa)'a menindaklanjuti hasil cvnluasi terhollldp pengembangan SDM

SCC.lra kescluruh.ll1. Selain itu, bcrkait.1l1 dcngan faktor evaJudsi illklat ini,

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



5

I'usd ikid I ~U1.0C l",rI" Illpn~',1'1llh,lI1f,k., n kri lpri •• d.lI1 l"lok uk" r p,·.11 "dsi

sl'suai kondisi di Lingkungan BULOG. Selanjutnya, dalam rangka

pl'ngembangdn SDM di lingkungdn BULOG, maka Pusdiklal juga disara11kan

w1tuk melakukan kerjasdUla dengan Lembaga pendidikan linggi daLam upaya

menindaklanjuti pengembang,m pasea cliklal.

Untuk mendukung program cliklat yang handal, maka Puscliklat perlu

mengembangk.lI1 ten,'ga pengajamya, yaitu dengan menj,ilin kerjasaola

dengan lembaga terkait sebaga.i sumber tenaga pengajar yang llandal seperti

perguruan tinggi dan le01baga pendiclikan lainnya. Selain itu disarankan juga

untuk mengembangkan lenaga pengajamya melalui program TOT maupun

penilidikan foruMl yang stratanya lebib tinggi. Dan untuk memperkual

komposisi ataupun struktur tenaga pengajar, maka clisarankan untuk

dilakukan rekrutmen dini terhadap tenaga pengajar. Sedangkan w1tuk

metode pembelajaran, Puscliklat clisarankan untuk mengadopsi melode

pembelajaran yang diterapkan ili lembaga cliklall,l.in yang JebU1 kompeten.

Selanjutny" "gar berbaga.i hal yang ilisarankan dapat berjalan

sepenulmya, olaka Puscliklal perlu diduk-ung dana yang memadai. 011'1

karenaya, Puscliklal disarankan untuk melaJ...'ukan pereneanaan anggaran

cliklat yang lebih baik dan kOO1prehensif agar penyediaan dana untuk

kegiatdn kecliklatan Jebm besar optimUlJ\.
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