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Transformasi Birokrasi : Dari Proses Pembelajaran Organisasi
Menuju Perkuatan Kelembagaan
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FISIPOL-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Organisasi birokrasi merupakan sebuah institusi publik yang sarat akan
tuntutan kinerja dari para stake-holders. Untuk merespon tuntutan
kinerja serta tantangan global, organisasi birokrasi seringkali
merumuskan transformasi birokrasi sebagai jawaban terhadap tuntutan
perbaikan kinerja tersebut. Transformasi birokrasi selama ini lebih
banyak dimaknai sebagai upaya menunjukkan sebuah transisi perilaku
birokrasi dari pola manajemen yang tradisional menuju pola manajemen
baru yang lebih modern, namun yang sering kurang diperhitungkan
adalah persoalan bagaimana kesiapan organisasi secara menyeluruh
dari berbagai level yang ada untuk menjalani transformasi birokrasi
tersebut.
Paper ini diangkat dari Laporan Penelitian Studi Perkuatan
Kelembagaan Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III Jayapura (BPKJ)
tahun 2010. Paper ini akan membahas bagaimana transformasi birokrasi
dilakukan di Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III Jayapura (BPKJ),
dengan pendekatan yang menggabungkan model pembelajaran
organisasi dengan model perkuatan kelembagaan yang dilakukan untuk
mencapai kinerja organisasi yang terbaik. Pembahasan dalam paper ini
akan mencakup respon birokrasi terhadap manajemen perubahan, serta
bagaimana proses pembelajaran organisasi dilakukan dalam kerangka
perkuatan kelembagaan. Perkuatan kelembagaan di Balai Pelatihan
Konstruksi Wilayah III Jayapura (BPKJ) ini difokuskan dalam 4 (empat)
lokus organisasi yang ada yaitu perkuatan manajemen, perkuatan
institusi, perkuatan networking, dan perkuatan system pelatihan yang
ada.
Kata kunci: perkuatan
transformasi birokrasi

kelembagaan,
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organisasi,
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1. Latar Belakang
Peningkatan kinerja organisasi publik menjadi pusat perhatian dari masyarakat
sebagai pemanfaat dari setiap kegiatan pemerintah. Keluhan mengenai kinerja
birokrasi publik sampai saat ini masih mewarnai setiap layanan yang dilakukan oleh
pemerintah pada umumnya. Ketidakpuasan masyarakat sebagai klien dari pemerintah
mengenai kinerja birokrasi hampir ditemukan disetiap kantor pemerintah. Seiring
dengan perubahan yang terjadi dalam era reformasi ini , maka birokrasi di Indonesia
juga dituntut untuk melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu
diperlukan suatu upaya perkuatan kelembagaan dalam kaitannya dengan peningkatan
manajemen kinerja organisasi publik.
Keharusan meningkatkan kinerja dan pelayanan publik dalam sector konstruksi
menjadi hal yang sangat urgent bagi Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III Jayapura
(BPKJ). Peningkatan kinerja dan pelayanan publik dalam sector konstruksi ini
menuntut konsekuensi perkuatan kelembagaan dengan mempersiapkan segenap faktor
dari mulai unsure kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, struktur
organisasi, system pelatihan, dan pemasaran/networking yang dimiliki. Selama ini
kinerja yang diharapkan ditingkatkan adalah terutama yang terkait dengan
implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang belum optimal mencapai
sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999.
Data dari Kementerian PU (2010) menyebutkan Secara nasional pengembangan
sector konstruksi menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan kinerja 145.260
badan usaha konstruksi, bahwa peningkatan jumlah badan usaha perlu diikuti dengan
peningkatan kualifikasi dan kinerjanya yang dapat diukur dari mutu produk,
ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia,
modal, serta teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Selanjutnya
dari
proporsi pangsa pasar jasa konstruksi Indonesia (100%), baru 40% yang dikuasai
oleh pelaku jasa konstruksi nasional yang jumlahnya 90 %, sedangkan 60% lainnya
dikuasai oleh pelaku jasa konstruksi asing yang jumlahnya hanya 10 % terutama di
subsektor konstruksi migas. Hal ini antara lain disebabkan oleh persyaratan usaha
serta persyaratan kualifikasi tenaga kerja terampil dan ahli yang belum sepenuhnya
dapat dipenuhi oleh para pelaku di sector konstruksi. Sehingga akibatnya pada
umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum
sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.
Kemudian disisi
lain Kementerian PU juga telah mencanangkan visi Konstruksi Indonesia 2030, yaitu:
”Kenyamanan Lingkungan Terbangun” atau The Finest Built Environment
(www.pu.go.id).
2. Perumusan Masalah
Balai Pelatihan Konstruksi Jayapura (BPKJ) sebagai bagian dari Kementerian
Pekerjaan Umum memiliki tantangan tersendiri yang perlu untuk direspon agar
kerangka peningkatan kinerja dapat dicapai. BPKJ sebagai organisasi yang berfungsi
untuk melakukan usaha peningkatan Sumber Daya Manusia yang bekerja pada sector
usaha konstruksi, menghadapi lingkungan yang sangat dinamis seiring dengan
terjadinya globalisasi yang membawa perubahan yang signifikan.
Tuntutan untuk menjadi organisasi yang tangguh dan professional, sumber daya
manusia yang mampu merespon perubahan karena dampak globalisasi, serta memiliki
daya saing yang tinggi adalah diantara beberapa tantangan strategis yang perlu
disikapi dengan cermat, cepat dan strategis. Untuk itu pengembangan kapasitas
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organisasi BPKJ menjadi focus utama yang perlu ditempuh sebagai strategic entry
point dalam merespon tantangan organisasi tersebut. Kajian ini menekankan pada
bagaimana transformasi birokrasi dilakukan di Balai Pelatihan Konstruksi
Yogyakarta, dengan pendekatan yang menggabungkan model pembelajaran
organisasi dengan model perkuatan kelembagaan yang dilakukan untuk mencapai
kinerja organisasi yang terbaik.
3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkuatan kelembagaan yang dilakukan
sebagai strategi transformasi birokrasi yang dilakukan di Balai Pelatihan Konstruksi
Jayapura.

4. Kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan
Perkuatan kelembagaan merupakan upaya sebuah organisasi untuk
meningkatkan kapasitas baik institusi, system maupun individual dalam memperbaiki
kinerja organisasi secara keseluruhan. Muyungi (2008) menyatakan bahwa
“capacity-building” is widely defined as the process of creating or enhancing
capacities within an institution or a country to perform specific tasks on an on-going
basis in order to attain a given developmental objective.
Menurut Muyungi (2008) bahwa ada 3 aspek terkait perkuatan kelembagaan yaitu:
1. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
2. Penguatan Institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam
organisasi
3. Dan penumbuhan kapasitas system seperti penumbuhan system kesadaran,
peraturan yang kondusif, dan pengelolaan system lingkungan
Sehingga dengan demikian, manusia, system dan prosedur menjadi tumpuan
perkuatan kelembagaan yang ada. Upaya pembangunan kapasitas institusi yang
memiliki arah pegembangan untuk memperkuat kapasitas internal organisasi dalam
menjalankan tupoksi mencapai visi misi dan merupakan serangkaian strategi yang
ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja
pemerintahan.
Grindle (1997) menyatakan bahwa bahwa perkuatan kapasitas institusi seharusnya
mengarah pada tiga hal berikut yaitu :
1. Pengembangan sumberdaya manusia
2. Penguatan organisasi
3. Reformasi kelembagaan
Upaya untuk melakukan perkuatan kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari sebuah
proses pembelajaran dalam organisasi untuk melakukan transformasi birokrasi.
Sedang Bass dan Vaughn (dalam Szilagyi,Jr. Dan wallace ,Jr.: 1980), mendefinisikan
learning sebagai: “ Learning is relatively permanent change in behavior which occurs
as a result of experience”. Dalam hal ini lpembelajaran lebih ditekankan pada hasil
yaitu perubahan permanen yang dihasilkan.
Hilgard dan Bower (dalam Szilagyi,Jr. Dan wallace ,Jr.: 1980) , menyatakan proses
pembelajaran adalah sebagai berikut:
“Learning is the process by which an activity originates or is changed through
reacting to an encouraged situation, provided that the characteristics of the
change in activity cannot be explained on the basis of native response
tendencies , maturation or temporary states of the organism”.
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Dari pendapat Hilgard dan Bower tersebut diatas lebih luas dari sekedar transfer dari
aspek kognitif ke aspek afektif namun dengan mempertimbangkan situasi,
karakteristik serta kedewasaan dari individunya.
Selanjutnya Marquardt (1996) menyebutkan bahwa learning system adalah:
“an organization which learns powerfully and collectively and is continually
transforming itself to better collect, manage, and use knowledge for corporate
success. It empowers people within and outside the company to learn as they work.
Technology is utilized to optimize both learning and productivity”.
Pembelajaran atau learning menurut Marquardt dan Reynolds (1994) didefinisikan
sebagai “ as a process by which individual gain new knowledge and insights to
change their behavior and actions”. Bahwa menurut Marquardt & Reynolds
pembelajaran adalah suatu proses ketika individu memperoleh pengetahuan dan
pengalaman baru untuk mengubah sikap dan tindakan. Marquardt & Reynolds
menekankan pada bagaimana proses transferdari aspek kognitif kepada aspek afektif.
Bagan learning organization digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. System learning organization model (Marquardt, 1996)
Dari pendapat tersebut menurut Hilgard dan Bower (dalam Szilagyi,Jr. dan
Wallace ,Jr.: 1980) , terkandung beberapa pertanyaan tentang proses pembelajaran
yaitu :
1. Apa batasan-batasan dari proses pembelajaran. Hal ini menyangkut
pertanyaan tentang kapasitas yang berhubungan dengan kemampuan
individu untuk mempelajari pekerjaan-pekerjaan yang spesifik.
2. Apa saja yang mendukung tingkat praktek dalam proses pembelajaran. Hal
ini menyangkut tingkat partisipasi individu dalam proses pembelajaran.
3. Seberapa penting dorongan, insentif , penghargaan dan sanksi dalam
proses pembelajaran. Hal ini menyangkut derajat pentingnya motivasi
untuk belajar dan ambil bagian dalam proses pembelajaran.
4. Seberapa penting pemahaman dan wawasan dalam proses pembelajaran.
5. Apakah proses pembelajaran suatu perilaku membantu untuk mempelajari
perilaku yang lain.
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Dengan demikian proses belajar sebuah organisasi berhubungan dengan sikap,
dorongan, partisipasi, pemahaman , wawasan dari orang-orang yang bekerja dalam
suatu organisasi dalam lingkungan yang sering berubah-ubah. Efektivitas proses
pembelajaran dalam organisasi ini akan mempertinggi kemampuan untuk bertindak
atau bekerja orang-orang didalam organisasi. Namun demikian proses pembelajaran
dalam organisasi ini tidak terbatas pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh
individu saja. Meskipun proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu sesuatu
yang penting, karena individu merupakan komponen dari proses pembelajaran dalam
organisasi itu sendiri .
Senge (1990) mengatakan bahwa “organization learns only through
individuals who learns. Individual learning does not guarantee organizational
learning, but without it no organizational learning occurs”. Organizational learning
menurut Senge adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri atau melakukan adaptasi
terhadap perubahan-perubahan lingkungan , dengan secara terus-menerus mengadopsi
berbagai berbagai pengetahuan dan ketrampilan teknologis dan manajerial baru di
seluruh jajaran organisasi.
Masih menurut Senge, ada 5 elemen yang mendukung learning organization
yang disebut sebagai Fifth Discipline , yaitu:
1. Personal Mastery: a discipline that connects individual learning, personal skills,
and spiritual growth with organizational learning. It involves one’s inherent
capacity to continuously focus on what’s most important , while ensuring that the
view of reality remains clear and truthful.
2. Mental Models: a discipline that links the way in which we view the world (how
things work) with innovation and learning. Our mental models may pose
substantial barriers to new ideas, those that conflict with our current
understanding of reality, or they may become a source of new knowledge and
creative learning.
3. Shared vision: a discipline in which an image or idea becomes transformed into a
powerfull force that is shared throghout the organization or group . The
organization that has a shared vision is connected , bound together by a common
aspiration.
4. Leam Learning: a discipline that reflects the capacity of a group of individuals to
coalese, to engage their respective energies into an integrated team. The team
remains connected through its shared vision, thus ensuring that the individual
learning that occurs becomes translated into a group.
5. System Thinking: a discipline that shows how human action represents a systemic,
interrelated set of evens. Thus, we may understand and effect change by
recognizing the interconnectedness of our actions and their consequences in the
broader system.
Proses pembelajaran organisasi dapat dijelaskan sebagai berbagi wawasan dan
pengetahuan dari anggota organisasi kepada organisasi dan hal ini juga tergantung
pada mekanisme organisasi seperti strategi yang digunakan, kebijakan, dan
pemanfaatan untuk berkreasi, mendapatkan dan mentransfer pengetahuan .
Hani Handoko menyatakan bahwa nilai inti dari organizational learning adalah
peningkatan kapabilitas strategik jangka panjang organisasi. Kapasitas organisasi
untuk belajar yang perlu dikembangkan harus jauh lebih besar dibandingkan kapasitas
belajar kolektif semua manajemen dan anggota organisasi. Sasarannya adalah untuk
mendorong kreasi pengetahuan, bukan sekedar akumulasi pengetahuan.
Pengembangan suatu kapabilitas pembelajaran organisasional dan penciptaan
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pengetahuan baru berarti memfokuskan pada kualitas interaksi diantara para
pimpinan dan anggota organisasi.
Learning organization merupakan tempat dimana orang secara terus-menerus
meningkatkan kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka
inginkan dimana pola pemikiran baru dan ekspansif berkembang subur, dimana
aspirasi kolektif ditetapkan secara bebas, dan dimana orang secara terus-menerus
belajar bagaimana untuk belajar bersama. Ini merupakan suatu tugas manajerial yang
kompleks. Tidak hanya terbatas pada perubahan struktur atau budaya perse , tetapi
lebih merupakan upaya untuk mengubah the mindset. Manajemen dituntut untuk
selalu melakukan refleksi dan berani menilai kelemahan dan kemudian memperbaiki
kegiatan melalui pengetahuan dan pemahaman lebih baik.
Menurut Marquardt dan Reynolds model komprehensif dari pembelajaran
organisasi adalah sbb:
1. Inner sphere
Yang menunjukkan individual learning
a. Melalui sistem pengembangan sumber daya manusia )
b. dan group/team learning ( melalui berbagi pengalaman).
2. Middle sphere yang menunjukkan organizational learning :
a. Organization’s structure (flat and streamlined)
b. Corporate learning structure (learning as culture).
c. Empowerment (capacity and power that permit learning to happen).
d. Environmental scanning (internal and external scanning that will benefit
learning).
e. Knowledge creation and transfer (continual creation of knowledge and
disseminated accross function, level, cultures , and borders).
f. Learning technology (information technology enably knowledge and skill
development).
g. Quality (continus improvement of total quality and commitment of
employees).
h. Strategy (learning as principal driver).
i. Supportive atmosphere (development, needs and concerns of employees as
important asset).
j. Teamwork and networking (teamwork and teamlearning through global
alliances and informal relationship).
3. Outer sphere :
a. Acculturization (synergizing the various cultures within and outside the
organization).
b. Borders(crossing political and geographical boundaries).
c. Globalization (converging of economic and social forces in the global
environment that enable an organization to operate as a single entity).
d. Language ( verbal and non verbal communications of people).
e. Leadership (roles and skills of leaders).
f. Workforce diversity (racial, ethnic, religious, educational ,social and
country of origin diversity).

Organisasi birokrasi juga
meningkatkan kualitas kinerja,
melalui inisiatif reengineering,
dicapai sistem birokrasi publik

perlu memperhatikan adanya tuntutan global,
dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
downsizing, streamlining, dan rightszing, sehingga
yang mampu bersaing. Organisasi birokrasi dapat
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melakukan perubahan berdasar konsep New Public Manajemen dari Ewan Ferlie dkk,
menekankan pada tumbuhnya suatu organisasi yang professional dengan model
sebagai berikut:
1. The Efficiency Drive, model ini menekankan pada nilai- efisiensi sebagai tujuan
utama.
2. Down Sizing and Decentralisation , model ini menggeser penekanan nilai
efiseiensi dalam organisasi pada sentuhan inovasi dengan humanisme, manajemen
hirarkhis ke manajemen kontrak , gaya kepemimpinan dilakukan dengan
management by influence.
3. In Search of Excellence. Model ini lebih menekankan pada pentingnya kultur
organisasi dan perubahan yang terus menerus sekitar kultur organisasi.
4. Public Service Orientation. Model ini mengutamakan kualitas pelayanan.
Pelayanan yang berkualitas diasumsikan hanya dapat dilakukan dengan mengenali
visi dan misi birokrasi. ( Samodra Wibowo & Yuyun Purbokusumo, JKAP, 1998)
Konsep New Public Management ini dapat terlaksana dengan baik apabila
diterapkan bersamaan dengan capacity building, sehingga menghasilkan suatu
organisasi yang handal, professional dan kompetitif. Disisi lain, studi yang dilakukan
oleh Fadel Muhammad (2008) tentang pengembangan governance di sector publik
yang dilakukan di Pemda Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa berdasar pendapat
Donald Kettl (2002) bahwa dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, organisasi
perlu mengembangkan sistem dan manusia yang mampu untuk mengintegrasikan
kolaborasi baru (new collaboratives), dengan membangun sistem horizontal, untuk
mengurangi dominasi sistem tradisional yang vertical, sistem fungsional dan
terspesialisasi yang terus menerus mendominasi birokrasi. Fadel juga meminjam
konsep pengembangan kapasitas kelembagaan ini berdasar pendapat Bardach (2001)
yang menunjukkan tentang pentingnya mengembangkan managerial craftsmen untuk
membangun collaborative capacity, sedangkan Miller (1992) dan Weber (1998)
mengisyaratkan perlunya entrepreneurial leader yang mampu membangun dan
memelihara trust kepada masyarakat.
Dari berbagai konsep tersebut, pengembangan kapasitas kelembagaan
dianggap akan lebih efektif bila mampu menggabungkan kedua konsep tersebut.
Berikut adalah kerangka konseptual pengembangan kapasitas kelembagaan.
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(Diadopsi dan dikembangkan dari Team learning Model (Watkins, Karen, Marsic,
1993, dalam Marquardt: 1996).
Dengan demikian untuk menghadapi era realitas lingkungan baru , manajemen semua
tataran birokrasi
publik perlu melakukan rethinking tentang pendekatan
organisasional maupun operasional yang akan mereka lakukan. Birokrasi publik
perlu melakukan rethinking the way of life ini , untuk mewujudkan diri sebagai
organisasi birokrasi yang berkualitas , tanggap terhadap perubahan, mampu
beradaptasi dengan lingkungan dan punya komitmen sebagai pelayan publik .
Berikut adalah kerangka / roadmap perkuatan kelembagaan :
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5. Metode Penelitian
Studi ini merupakan studi penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif
deskriptif bersifat memberikan suatu uraian deskriptif mengenai suatu kolektivitas
dengan syarat bahwa representativness harus terjamin ( Vredenberg, 1983). Penataan
dan deskritif sistimatis dari sejumlah gejala didalam sesuatu universium merupakan
ciri-ciri khas dari penelitian deskriptif (vredenbreg,1985:53). Pada umumnya
persamaan sifat dari segala bentuk penyelidikan diskriktif ini ialah menentukan dan
menafsirkan yang ada (Surachmad, 1989 : 63 ). Adapun dalam penelitian ini
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, telaah dokumentasi, dan
observasi. Setelah tahap pengumpulan data selesai , maka tahap selanjutnya peneliti
menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha melengkapi
analisis deskriptif kualitatif ini dengan data-data yang telah didapat dari hasil
pengumpulan data yang dikumpulkan dari telaah dokumentasi. Analisis deskriptif
kualitatif ini tidak menggunakan uji statistik , melainkan analisis non-statistik sesuai
dengan penelitian deskriptif. Adapun bila ada data kuantitatif, yang mungkin
diperoleh dari data sekunder, maka pengkuantitatifan data tersebut bertujuan untuk
memudahkan dalam melakukan analisis. Lokasi penelitian adalah di Balai Pelatihan
Konstruksi Wilayah III Jayapura.
6. Hasil dan Pembahasan
Untuk melakukan perkuatan kelembagaan maka kajian ini berawal dari permasalahan
spesifik terkait BPKJ yaitu:
1. Tuntutan workmanship SDM konstruksi sangat tinggi
2. Kondisi SDM konstruksi sangat rendah yaitu lebih dari 4 juta SDM konstruksi
belum terlatih dan berkualifikasi
3. Besaran peluang kerja sektor konstruksi bagi SDM konstruksi
4. Persaingan di era global antar penyedia jasa pelatihan semakin tinggi
5. Tuntutan pengembangan BPKJ menjadi lembaga yang credible
6. Tuntutan SDM konstruksi harus profesional dan handal
7. Lingkup wilayah kerja luas dan padat meliputi : 11 propinsi di wilayah
Indonesia yang sebagian besar di Bagian Timur
8. Standar internasional sistem dan pelaksanaan pelatihan konstruksi
6.1 Profil Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III
Struktur Organisasi Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III adalah sebagai
berikut:
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Komposisi Kepegawaian PNS dan Kontrak
Jabatan
Jumlah Staff
Jumlah
Kepala balai
1
Kasubag TU Evaluasi dan
1
Program
Jumlah Staff
3
Kasie
Penyelenggara
1
Pelatihan
Jumlah Staff
4
Jabatan Fungsional
0
Pegawai Kontrak
10
Jumlah
20 orang
Dari jumlah pegawai dapat dilihat bahwa PNS hanya 10 orang dan pegawai kontrak
juga 10 orang. Apabila dibandingkan dengan wilayah kerja yang sangat luas, kondisi
geografis, dan juga jenis pelatihan yang diharapkan, jumlah ini kurang seimbang.
Komposisi Pegawai berdasar Golongan
Golongan
PNS
VIA
1
IIID
0
IIIC
3
IIIB
1
IIIA
2
IID
1
IIC
0
IIB
1
IIA
1
Jumlah
10

Kontrak

4

2
4
10

Berdasarkan golongan, pegawai balai sebagian besar menduduki kelompok golongan
IIA dan IIA.
Komposisi Pegawai Berdasar Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
PNS
Laki-laki
9
Perempuan
1
Jumlah
10

Kontrak
6
4
10

Komposisi jenis kelamin perempuan di Balai nampak belum ideal karena jumlah
pegawai dengan jenis kelamin perempuan hanya 5 orang.
Komposisi Pegawai berdasar jenjang pendidikan
Jenjang Pendidikan
PNS
S2
1
S1
5
SMA
2
SMP
2
Jumlah
10

Kontrak
4
6
0
10
10

Komposisi pegawai dari jenjang pendidikan sudah cukup baik yaitu ada 9 orang yang
berpendidikan S1.
Diklat Struktural/Teknis/Fungsional yang pernah diikuti selama bekerja di Balai
Pelatihan Konstruksi Wilayah III Jayapura adalah sebagai berikut:
- Sistem Manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
- Course Director
- TOT
- Diklat Pimpinan IV
- Pejabat Tingkat II
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Eproc CTI
- Eproc Semi
- Semi Eproc plus
- Assesor
Workshop/Seminar/Training/Kursus yang pernah diikuti selama bekerja di Balai
Pelatihan Konstruksi Wilayah III Jayapura :
- MOT
- Emon
- BMN
- PPAKP/Pelatihan Akuntansi Pemerintah
- Kusus Assesor (Bidang Kosntruksi)
- TOT Bidang Konstruksi
- Seminat Teknologi berbasis internet (Pemda Papus)
- Seminar Teknologi Informasi untuk kemajuan Papus (Pemda Papua)
- SIMAK BMN
- Calon Bendara Pengeluaran
Dengan melihat data tersebut, dapat dikatakan bahwa perlu adanya upaya untuk
meningkatkan kinerja Balai agar dapat menyerap peserta pelatihan dan peserta uji
kompetensi agar dapat memenuhi proyeksi kebutuhan SDM konstruksi di wilayah
kerjanya.

6.2. Analisis Sistem Manajemen , Sistem Pelatihan Dan Pemasaran
A. Sistem Manajemen
1. Pencapaian Visi Misi
Visi adalah suatu statemen yang berisikan arahan yang jelas tentang apa
yang akan dilakukan oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. David
Osborn (1997) , menyebutkan bahwa “vision is the link bettween dreams and
action”. Visi adalah hubungan antara mimpi dengan tindakan. Burt Nanus
(1992), menyatakan bahwa “ a vision is a realistic, credible, attractive future for
your organization”.
Berikut adalah analisis pencapaian visi misi balai. Kesimpulan dari data tersebut
adalah bahwa perlu optimalisasi pencapaian visi misi.
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Pencapaian Visi Misi
Belum Optimal
Kurang Optimal
Optimal
Sangat Optimal

4
7
4
1

Sumber: Laporan Penelitian Studi Perkuatan Kelembagaan Balai Pelatihan Konstruksi
Wilayah III Jayapura (BPKJ) tahun 2010

Dari hasil assessment yang dilakukan kepada internal
pencapaian visi misi masih perlu dioptimalkan .

dapat dijelaskan bahwa

2. Pola Kerjasama
Pola kerjasama dalam internal organisasi merupakan pola bagaimana BPKJ
seharusnya menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan budaya organisasi yang
disepakati. Selama ini ditengarai BPKJ belum menjalankan pola kerjasama , yang
melibatkan seluruh pegawai BPKJ dan stake-holders BPKJ itu sendiri. Minimnya
kerjasama ini pada akhirnya menjadikan BPKJ dalam menjalankan tugas dan
fungsinya terkesan hanya berorientasi menjalankan program kerja tahunan sebagai
standar minimal yang harus dijalankan. Dari penelusuran yang dilakukan, BPKJ juga
belum secara meluas menjalankan budaya organisasi meskipun sifatnya intangible
secara phisik, namun memiliki kontribusi yang strategis dalam pola kerjasama sebuah
organisasi. Budaya merupakan kumpulan nilai yang disepakati untuk dijalankan.
Budaya organisasi di BPKJ yang nampak masih sebatas motto yang dalam
implementasinya belum membudaya secara internal dalam organisasi BPKJ.
Hasil assesmen pada pola kerjasama dapat dilihat pada gambar berikut:
Pola Kerja Sama Internal
Belum Memadai
Kurang Memadai
Memadai
Sangat Memadai

0
8
6
0
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Sumber: Laporan Penelitian Studi Perkuatan Kelembagaan Balai Pelatihan Konstruksi
Wilayah III Jayapura (BPKJ) tahun 2010

3. Peningkatan kapasitas SDM
Sumber daya manusia merupakan kunci dari pengembangan organisasi yang
dilakukan. Keikutsertaan pegawai dalam peningkatan kapasitas SDM dapat
dilakukakan dalam berbagai bentuk seperti pengikutsertaan dalam kursus,
pelatihan, Dalam hal meningkatkan kapasitas organisasi ini di BPKJ dirasakan
masih perlu dioptimalkan. Berikut adalah data primer dari BPKJ tentang
peningkatan kapasitas organisasi.

Peningkatan Kapasitas SDM
Belum Memadai
3
Kurang Memadai
6
Memadai
7
Sangat Memadai
0

Sumber: Laporan Penelitian Studi Perkuatan Kelembagaan Balai Pelatihan Konstruksi
Wilayah III Jayapura (BPKJ) tahun 2010

4. Networking
Networking merupakan jalinan mitra pihak luar dengan BPKJ. Kelemahan kemitraan
dan jaringan kerja BPKJ nampak dalam kurang dikenalnya BPKJ diantara mitra kerja,
kompetitor, dan klien BPKJ. BPKJ kurang mampu menjalin hubungan kerja secara
kelembagaan dengan mitra kerja dan kurang mampu memaksimalkan jaringan kerja.
Grafik dibawah ini menunjukkan bahwa kebutuhan menjalin kemitraan dengan mitra
kerja, dan lembaga sejenis, baik pemerintah maupun swasta, sebenarnya sangat
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penting, namun selama ini belum memadai dan kurang terstruktur secara
kelembagaan.
Networking
Belum Memadai
Kurang Memadai
Memadai
Sangat Memadai

3
8
4
1

Sumber: Laporan Penelitian Studi Perkuatan Kelembagaan Balai Pelatihan Konstruksi
Wilayah III Jayapura (BPKJ) tahun 2010

5. Budaya Kerja
Budaya organisasi meskipun sifatnya intangible secara phisik, namun memiliki
kontribusi yang strategis dalam pencaian kinerja sebuah organisasi. Budaya
merupakan kumpulan nilai yang disepakati untuk dijalankan. Budaya organisasi di
BPKJ yang nampak masih sebatas motto yang dalam implementasinya belum
membudaya secara internal dalam organisasi BPKJ. Hal ini menjelaskan perlunya
memiliki budaya bekerja karena memang harus menjadi teladan / unggulan
dengan mengembangkan budaya yang lebih kompetitif.
Penerapan Budaya Kerja
Belum Membudaya
Kurang Membudaya
Membudaya
Sangat Membudaya

11
5

Sumber: Laporan Penelitian Studi Perkuatan Kelembagaan Balai Pelatihan Konstruksi
Wilayah III Jayapura (BPKJ) tahun 2010
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B . SISTEM PELATIHAN
Sistem Pelatihan menjadi kajian yang perlu dianalisis karena pelatihan merupakan
tugas pokok dari balai. Berikut adalah unsure-unsur yang dieksplorasi dari system
pelatihan:
1. Inovasi pelatihan
Inovasi pelatihan merupakan hal-hal baru yang dilakukan dalam rangka memperbaiki
kinerja pelatihan. Inovasi dapat dilakukan pada aspek cara pelatihan, penyelenggaraan
pelatihan, kerjasama pelatihan, materi pelatihan dan media pelatihan. Data yang ada
dari hasil survey menunjukkan inovasi perlu tetap dilakukan secara kontinu.
Inovasi Pelatihan
Belum Memadai
Kurang
Memadai
Memadai
Sangat Memadai

0
5
7
4

Sumber: Laporan Penelitian Studi Perkuatan Kelembagaan Balai Pelatihan Konstruksi
Wilayah III Jayapura (BPKJ) tahun 2010

2. Kualitas Instruktur
Instruktur menjadi sentral sebuah pelatihan, karena instruktur melakukan peran untuk
mentransfer pengetahuan, mengaktifkan dimensi afektif , dan mengaktifkan dimensi
psikomotorik peserta pelatihan. Dengan kualitas instruktur yang baik, maka dapat
dicapai hasil pelatihan yang baik yang tercermin pada kompetensi peserta. Peserta
tidak hanya dituntut untuk tahu apa yang sudah diberikan dalam pelatihan, namun
juga harus dapat menerapkan pengetahuan yang didapat. Untuk itu instruktur yang
baik adalah instruktur yang mampu memperlihatkan hasil kompetensi peserta dalam
pelatihan maupun kelak dalam melaksanakan pekerjaan.
Dari hasil survey dapat disimpulkan bahwa kualitas instruktur perlu untuk selalu
ditingkatkan.
Belum Memadai
Kurang Memadai
Memadai
Sangat Memadai

0
8
8
0
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Sumber: Laporan Penelitian Studi Perkuatan Kelembagaan Balai Pelatihan Konstruksi
Wilayah III Jayapura (BPKJ) tahun 2010

3. Penerapan SKKNI
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ( SKKNI ) adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian
serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKKNI dalam
Jasa Konstruksi mengacu pada Undang-undang No. 18 Th. 1999 tentang jasa
konstruksi yang mengamanatkan bahwa Perencana, Pengawas serta Pelaksana
Konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian kerja atau Keterampilan kerja yang
didasarkan kepada kompetensi standar Institusi/lembaga pelatihan jasa konstruksi
baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta maupun Perusahaan, diarahkan
untuk membekali serta mengembangkan kompetensi kerja, guna meningkatkan
kemampuan serta produktifitas tenaga kerja dibidang konstruksi. Dari hasil survey
disimpulkan bahwa penerapan SKKNI masih harus terus diimplementasikan dengan
sebaik-baiknya.
Belum Memadai
Kurang Memadai
5
Memadai
11

Sumber: Laporan Penelitian Studi Perkuatan Kelembagaan Balai Pelatihan Konstruksi
Wilayah III Jayapura (BPKJ) tahun 2010

4. Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Mutu (SMM) menjadi kewajiban yang harus diterapkan oleh
seluruh balai dibawah Kementerian PU. Kewajiban menerapkan SMM ini didasarkan
atas peran balai sebagai ujung tombak pelayanan, Balai Diklat dinilai pihak yang
berinteraksi langsung dengan perserta. Oleh karena itu segala bentuk dari hasil produk
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pelatihan harus diidentifikasi dan disiapkan perangkat-perangkatnya agar dapat
dilakukan kendali mutu pada setiap simpul kegiatan pelatihan/pengembangan materi
atau kurikulumnya.
SMM tersebut dilandasi oleh Peraturan Menteri PU No.4/2009 tentang SMM sebagai
pengganti Kepmen Kimpraswil 362/KPTS/M/2004 yang lebih dulu ada yakni tentang
SMM Konstruksi. Mutu hasil pekerjaan dibidang PU menjadi satu indikator kinerja
penyelenggaraan pembangunan konstruksi yang setiap waktu perlu terus ditingkatkan
sejalan dengan tuntutan global. Dari hasil survey disimpulkan bahwa SMM perlu
diterapkan dalam system pelatihan seperti penyediaan SOP, juknis, pedoman,
keputusan secara konsisten dalam hal penataan proses dan pengendaliannya.
Belum Memadai
Kurang Memadai
Memadai
Sangat Memadai

6
10

Sumber: Laporan Penelitian Studi Perkuatan Kelembagaan Balai Pelatihan Konstruksi
Wilayah III Jayapura (BPKJ) tahun 2010

C. SISTEM PEMASARAN
Sistem pemasaran /marketing memiliki nilai strategis bagi balai. Nilai strategis system
pemasaran tersebut terkait dengan pencapaian visi misi balai dan persiapan menjadi
instansi PNBP yang kelak akan menuju Instansi BLU. Dalam system pemasaran
tersebut seluruh pegawai diharapkan memiliki visi maju kedepan sebagai entrepreneur
dalam menjalankan entrepreneurship Balai. Kegiatan marketing terdiri dari
serangkaian kegiatan perencanaan, implementasi, dan pengendalian komunikasi dari
suatu organisasi kepada para konsumen dan sasaran lainnya. Kajian kebutuhan
marketing Balai meliputi: (1) Pencitraan, (2) Kegiatan Promosi, (3) Komunikasi dan
(4) Pelayanan Produk.
Berikut adalah hasil survey internal balai. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan
bahwa system pemasaran balai kurang kuat sehingga perlu diperkuat untuk
mendukung balai menuju instansi PNBP dan kemudian menuju instansi BLU.
1.

Instansi yang pernah bekerjasama dalam pelaksanaan pelatihan dengan BPKJ
1. Dinas PU prop Papua
2. Disnaker Kab
3. Gapensi Kab. Nabire
4. Dinas PU Kab. Propinsi
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5.
6.
7.
8.
9.

Dinas PU Kab Sorong
Disnaker Sorong
BLK I Jayapura
LPJKD
Gapeknas

2.

Media yang digunakan BPKJ dalam kegiatan marketing
1. Brosur/Leaflet
2. Radio
3. Surat Kabar
4. Sosialisasi
5. Pameran
6. Situs Internet
7. Kuis Berhadiah
8. Lomba-lomba bidang konstruksi

3.

Cara yang paling tepat untuk mengenalkan Balai Pelatihan Konstruksi Jayapura
berserta aktifitasnya
Cara Penyampaian
Paling
Cukup
Kurang
Tidak
Tepat
Tepat
Tepat
Tepat
a. Penyebaran Brosur/Leaflet
10
6
b. Iklan/acara TV
5
11
c. Iklan/acara Radio
6
10
d. Iklan/berita media cetak
5
12
e. Acara Sosialisasi
13
3
f. Pameran
6
8
2
g. Situs Internet
8
8
h. Baliho/Billboard
5
9
2
i. Membuat kuis berhadiah di setiap iklan
j. Membentuk organisasi pekerja konstruksi
k. Door to door

Sumber: Laporan Penelitian Studi Perkuatan Kelembagaan Balai Pelatihan Konstruksi
Wilayah III Jayapura (BPKJ) tahun 2010

7. KESIMPULAN DAN SARAN
Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III sebagai sebuah organisasi dengan core
business melakukan pelatihan dibidang konstruksi selalu terkait dengan banyak
tantangan baik internal maupun eksternal, telah melakukan pengembangan
kelembagaan secara menyeluruh. Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III telah
melakukan transformasi birokrasi dengan melihat pentingnya untuk merespon
perubahan baik dilingkungan internal maupun lingkungan eksternal untuk dikelola
dengan baik agar mampu menjadi sebuah organisasi yang bersifat katalis terhadap
perubahan dan mampu memanajemen perubahan tersebut menuju performance
organisasi yang optimal. Perubahan dan tantangan yang terjadi di Balai Pelatihan
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Konstruksi Wilayah III adalah pada aspek manajemen, aspek system pelatihan, dan
system pemasaran yang difokuskan pada :
a. Pencapaian Visi Misi
b. Kapasitas SDM
c. Pola Kerjasama Internal
d. Budaya Organisasi
e. Networking
f. Inovasi Produk
g. Kualitas Instruktur
h. Penerapan SKKNI
i. Penerapan SMM
j. Pencitraan
k. Kegiatan Promosi
l. Komunikasi
m. Pelayanan Produk.
Perkuatan kelembagaan merupakan bagian integral dalam konsep organisasi sebagai
suatu system. Dalam konsep organisasi sebagai suatu system ditekankan bahwa
organisasi bukanlah suatu wadah yang vakum dan terpisah dari lingkungan,
melainkan organisasi memiliki sutu sistem yang terhubung antara input, proses dan
output. Oleh karena itu penelitian perkuatan kelembagaan ini merekomendasikan agar
birokrasi di BPKJ melakukan penguatan kelembagaan secara sistemik dan terstruktur
secara berkelanjutan dalam fokus:
1. Penerapan pentahapan internasionalisasi Sistem, Produk dan Manajemen
Pelatihan
2. Penerapan pentahapan sistem Pendapatan Negara Bukan Pajak menuju
system pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum.
3. Pemetaan rencana tindak penguatan kelembagaan
4. Pengembangan internal institusi & efisiensi eksternal
5. Penegasan Benchmarking Product and services
6. Penerapan Sistem Manajemen Mutu, mengembangkan Standar Pelayanan
Minimal, Pentahapan pencapaian ISO 9001: 2008
7. Penguatan Kerjasama dan jejaring
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