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LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir  miskin dan

anak–anak  terlantar  dipelihara  oleh  Negara.  Permasalahan dan pembinaan remaja terlantar,

putus sekolah dan rentan permasalah sosial merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat

khususnya Pemerintah  Provinsi  NTB. Untuk itu  diperlukan  suatu  solusi  untuk membentuk,

membangun dan mengarahkan mereka  agar memiliki keribadian yang kuat, cerdas, mandiri dan

bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka sendiri dalam hidup berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat. Berdasarkan  dasar  hal tersebut, maka  Pemerintah  Provinsi NTB memiliki

kewajiban  untuk  dapat  menyelenggarakan  pembinaan terhadap anak-anak/remaja terlantar,

putus sekolah maupun remaja rentan permasalahan sosial  seperti   menyediakan  sarana  dan

prasarana penunjang pendidikan maupun  menyiapkan  pembinaan dan pelatihan keterampilan

bagi anak-anak/remaja tersebut.

Di dalam melaksanakan kewajiban  tersebut,  Pemerintah  Provinsi  NTB membentuk suatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang diberi nama Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Karya Mandiri.

BSBR Karya Mandiri  juga turut  berperan  dan menjembatani  dalam  pemenuhan hak anak dalam

kelembagaan dan masyarakat serta menurunkan berbagai resiko intensitas dan kuantitas kerawanan

serta kerentanan remaja. Dengan kata lain BSBR Karya Mandiri berperan dalam pengurangan resiko

dan  mempersiapkan  secara  matang masyarakat  untuk  melakukan  investasi  sosial.  Investasi  yang

dapat  mengurangi  biaya yang dikeluarkan akibat  kenakalan  remaja,  mengacu pada perlindungan

remaja dan menjaga kesinambungan program pembangunan dari hulu ke hilir secra sinergis. Selain

itu, BSBR Karya Mandiri berperan penting dalam peningkatan kapasitas  sumber daya manusia di

Provinsi  NTB  dan  penguatan  ekologi  sosial  remaja  dimana  mereka  tinggal  dan  bermukim.

Sehubungan  dengan hal tersebut  BSBR Karya Mandiri mewujudkannya melalui  berbagai kegiatan

2



yang berorientasi pada penguatan remaja dalam masyarakat melalui berbagai fasilitas yang ada dan

dikembangkan dalam kelembagaan BSBR Karya Mandiri.

B. Landasan Hukum

Adapun Landasan Yuridis di dalam pelaksanaan proyek perubahan ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

11. Peraturan  Gubernur  Nomor  53  Tahun  2016  tentang  Pembentukan,  Kedudukan,  Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas  Pada  Dinas-

Dinas Daerah  dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.
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BAB II

KEKUATAN ORGANISASI

Berdasarkan Rencana Strategis BSBR Karya Mandiri Setda Provinsi NTB Tahun 2014-

2018,  maka  ditetapkan  visi  dan  misi  BSBR  Karya  Mandiri.  BSBR  Karya  Mandiri  telah

merumuskan  suatu  visi  sebagai  suatu  syarat  mutlak  bagi  suatu  organisasi  untuk  mencapai

tujuannya.  Visi  BSBR  Karya  Mandiri  adalah  sebagai  tindak  lanjut  untuk  mendukung

terwujudnya Visi Provinsi  NTB Tahun 2014-2018 yang berbunyi “Terwujudnya Masyarakat

Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

A. Visi dan Misi

Visi BSBR Karya Mandiri adalah perpanjangan tangan dari Visi Dinas Sosial Provinsi

NTB yang bermuara pada visi Provinsi NTB dimana visi Dinas Sosial Provinsi NTB berbunyi

Terwujudnya  Derajat  Kesejahteraan  Penyandang  Masalah  Sosial  Menuju  Masyarakat  Nusa

Tenggara Barat yang Beriman, Berdaya Saing dan Sejahtera.  Adapun visi yang telah disusun

oleh BSBR Karya Mandiri yaitu “Mewujudkan Generasi Muda Nusa Tenggara Barat yang

Berakhlak,  Kreatif  dan  Berbudaya,  Mandiri,  Berfungsi  Sosial,  Berdaya  Saing  dan

Sejahtera”.

Dan untuk mewujudkan Visi Balai BSBR Karya Mandiri tersebut, maka disusunlah misi

BSBR Karya Mandiri yaitu  Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Generasi

Emas  Nusa  Tenggara  Barat  yang  Berakhlak,  Kreatif,  Mandiri,  Berfungsi  Sosial  dan

Sejahtera.  Misi  ini  diuraikan  dan  diwujudkan  melalui  berbagai  upaya  pemberdayaan  dan

pembinaan anak/remaja penerima manfaat secara utuh dan menyeluruh dengan melaksanakan

berbagai pelatihan, bimbingan dan pembekalan teknis baik fisik, mental, sosial dan keterampilan

penerima manfaat.
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B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan,  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-

Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, BSBR Karya Mandiri terdiri dari 1 (satu) Kepala

Balai, 1 (satu) Kepala Sub Bagian dan 2 (dua) Kepala Seksi serta jabatan fungsional tertentu

yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Adapun struktur organisasi dan tata kerja BSBR

Karya Mandiri sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Penyantunan; serta

c. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri

C. Data Kepegawaian
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BSBR  Karya  Mandiri  adalah  salah  satu  UPTD  Dinas  Sosial  Provinsi  NTB  dengan

personil yang terdiri dari 20 orang ASN. Berikut data kepegawaian pada BSBR Karya Mandiri:
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Tabel 1

Profil Pegawai pada Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri

No. Jabatan Kebutuhan Jumlah
Riil

Nama NIP Gol
Ruan

Pendidikan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Kepala Balai 1 1 Wahyu Hidayat, S.STP.MAP 19860331 200412 1 001 III/c Magister Administrasi Publik

2
Fungsional Pekerja Sosial 
Pertama

4 2 

Rochjaya Umar Dany, MPS.Sp 19800212 201001 1 012 III/b Magister Pekerjaan Sosial

3 Astri Nuril Halida, S.ST 19880113 201101 2 002 III/b Sarjana Pekerjaan Sosial

4 Fungsional Perencana Pertama 1 1 Ma’aruf, S.Ag 19721001 200901 1 002 III/b Sarjana Pendidikan Agama Islam

5
Fungsional Pranata Humas 
Penyelia

1 1 Rosita, SH 19680816 198902 2 002 III/d Sarjana Ilmu Hukum

6 Fungsional Perawat Pertama 1 1 Ni Putu Yayuk W., S.Kep.Ns 19821217 200501 2 011 III/b Sarjana Profesi Keperawatan

7 Fungsional Perawat Terampil 1 1 Nurhasanah Eka Widiyanti, A.Md.Kep 19870126 201001 2 006 II/d Diploma III Keperawatan

8 Fungsional Nutrisionis 1 0     

9 Kasubbag Tata Usaha 1 1 Drs. Dikdik Kusnandika, MM 19670418 199303 1 010 IV/a Magister Manajemen

10 1. Pengelola Kepegawaian 1 1 Attin Anggraeni, S.Psi 19860629 201001 2 005 III/b Sarjana Psikologi

11 2. Bendahara Pengeluaran 1 1 Karniati 19820612 200901 2 001 II/b Paket C

12
3. Pengelola Sarana Prasarana 

Rumah Tangga Dinas
1 1 Musbah 19731231 200901 1 005 II/b SMA
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13 Kepala Seksi Penyantunan 1 1 Dra. Karsinah 19610504 199303 2 002 III/d Sarjana Pendidikan Luar Sekolah

14
1. Penyusun Program dan 

Pengelola Pelayanan Sosial
1  1 Lalu Makripati, S.IP 19711231 199203 1 061 III/c Sarjana Ilmu Pemerintahan

15
2. Pengelola Kebutuhan 

Pengasramaan, Monitoring   
dan Kegiatan Terminasi

 1  1 Idham, S.Sos 19621231 199003 1 171 III/c
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik

16
3. Pengelola Kebutuhan Dasar 

Pelayanan
 1  1 Diana Rohmatiah 19800602 200901 2 001 II/c SMA

17 4. Pramu Saji  1 1 Jawariah 19770922 200801 2 007 II/b Paket C

18
Kepala Seksi Rehabilitasi dan 
Pemberdayaan Sosial

1 1 Sukaidi, SE 19671231 199203 1 107 III/d Sarjana Ekonomi 

19
1. Pengelola Monitoring dan 

Evaluasi
1 1 Edy Supratman, A.KS 19730919 200003 1 005 III/d Sarjana Pekerjaan Sosial

20
2. Pengelola Program dan 

Laporan
1 1 Sumardijana, S.IP 19600825 198303 1 022 III/d Sarjana Ilmu Pemerintahan

21 3. Pengelola Bimbingan Sosial 1 1 Hj. Zulaini 19691231 199303 2 044 III/b SMA

22 4. Pengelola Minat dan Bakat 1 0     
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D. Tujuan dan Sasaran

Keberadaan  BSBR  Karya  Mandiri  memberi  kontribusi  terhadap  peningkatan

capaian  Indeks  Pembangunan  Manusia  Provinsi  NTB  melalui  pemberdayaan  usia

produktif,  pemberian  bimbingan  fisik,  mental  social  dan  keterampilan  sehingga  turut

mempengaruhi angka harapan hidup, jumlah pendapatan dan daya beli masyarakat. Disisi

lain,  salah  satu  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi

NTB adalah menekan usia pernikahan dini. BSBR memberi kontribusi untuk membantu

terwujudnya  RPJMD  tersebut  melalui  kegiatan  konseling  perkawinan  dan  materi

bimbingan sosial  yang terdapat di  dalam Balai. Penyelenggaraan bimbingan di BSBR

Karya  Mandiri  melibatkan  banyak  stakeholder dan  jaringan  kerja  sehingga  menjadi

modal besar dalam rangka pengentasan anak terlantar. Secara tidak langsung, diharapkan

setelah melalui pembinaan di dalam Balai,  para alumni mampu mentransformasi ilmu

yang diperoleh selama di BSBR Karya Mandiri  kepada lingkungan tempat asalnya dan

mampu mengajak masyarakat sekitarnya untuk hidup mandiri.
Adapaun  secara  umum,  BSBR  Karya  Mandiri  memberikan  pelayanan  kepada

anak/remaja penerima manfaat dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Bimbingan Fisik
2. Bimbingan Mental 
3. Bimbingan Sosial
4. Bimbingan Keterampilan
5. Kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK)
6. Pelayanan Kesehatan

Berbagai pembinaan yang diberikan oleh BSBR Karya Mandiri kepada anak atau

remaja terlantar  dan rentan permasalahan sosial  tersebut  bertujuan untuk  memberikan

manfaat langsung dan nyata berupa peningkatan life skill berupa soft skill dan hard skill

anak  asuh  (penerima  manfaat)  sebagai  bekal  untuk  mereka  hidup  mandiri  dan

melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik di keluarga dan masyarakat.

E. Tugas dan Fungsi Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan,  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Unit

9



Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-

Badan Daerah Provinsi  Nusa Tenggara Barat,  BSBR  Karya Mandiri  berperan  melaksanakan/

menyelenggarakan  rehabilitasi  dan  pemberdayaan  sosial  bagi  anak atau  remaja  terlantar  dan

rentan permasalahan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan di dalam balai, penjangkauan

komunitas dan pelayanan harian (day care services). BSBR Karya Mandiri mempersiapkan dan

membantu  remaja  putus  sekolah,  terlantar,  kurang  mampu  dan  rentan  permasalahan

kesejahteraan  sosial  dengan  memberikan  pelayanan  kesejahteraan  sosial  yang  meliputi

pembinaan fisik,  mental,  sosial  dan keterampilan kerja, dengan harapan agar mereka mampu

berwirausaha secara mandiri maupun berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat.
Secara lebih terperinci, tugas dan fungsi BSBR Karya Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Tugas

BSBR Karya Mandiri memiliki tugas:

a. Menyusun rencana kerja tahunan  Balai sesuai dengan ketentuan dan petunjuk sebagai

pedoman kerja;
b. Menyusun  Juklak  dan  Juknis/  Standar  Operasional  Prosedur  Balai  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
c. Melaksanakan pelayanan penyantunan dan penyaluran bagi anak atau remaja terlantar

dan  rentan permasalahan sosial;
d. Melaksanakan  program rehabilitasi  dan  pemberdayaan  sosial  bagi   anak  atau  remaja

terlantar dan  rentan permasalahan sosial;
e. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian;
f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan;
g. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah;
h. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder sistem sumber Balai;
i. Menyusun laporan pelaksanaan program.

2. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Balai Sosial Bina Remaja Karya

Mandiri memiliki fungsi :

a. Penyusunan program kerja balai;
b. Penyusunan pedoman teknis dan pelayanan rehabilitasi  dan pemberdayaan sosial  bagi

anak  atau  remaja  terlantar  dan  rentan  permasalahan  sosial  agar  dapat  melaksanakan

fungsi sosialnya di keluarga dan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
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c. Penyelenggaraan fungsi sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan;
d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi anak atau remaja  terlantar

dan rentan permasalahan sosial dalam bentuk pelayanan di dalam balai,  penjangkauan

komunitas dan pelayanan harian (day care services);
e. Penyelenggaraan  penelitian  dan  pengembangan  masalah  kesejahteraan  sosial  anak

terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial;
f. Penyelenggaraan proto type balai rehabilitasi dan pemberdayaan sosial anak terlantar dan

remaja rentan permasalahan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
g. Penyelenggaraan fungsi konsultasi dan koordinasi;
h. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. Pelaksanaan ketatausahaan;
j. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang.

BAB III
PERMASALAHAN

A. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Terdapat  beberapa  sumber/bidang  yang  menimbulkan  isu  di  dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BSBR Karya Mandiri antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Tata Kerja dan Tata Laksana
4. Program

Masing-masing bidang tersebut memiliki isu-isu tersendiri dan mempengaruhi penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi BSBR Karya Mandiri. Untuk itu dilakukan pemetaan untuk dilakukan

analisis  AKPL (Aktualisasi,  Kekhalayakan,  Prioritas,  Layak)  sebagaimana  tertera  pada  tabel

berikut:
Tabel 2

Analisis AKPL

Bidang Isu A K P L Total Ranking

Organisasi Motivasi kerja pegawai yang rendah 4 4 4 5 17 2
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SDM Sumber Daya Manusia belum memadai 4 4 4 5 17 3

Tata kerja & 

tata laksana 

administrasi perkantoran belum rapi 3 5 3 4 15 4

Program Konsep pembinaan yang dijalankan tidak 

terarah/belum jelas

5 5 4 4 18 1

Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas,  maka  terlihat  bahwa  isu  bidang  program

menempati peringkat pertama yang menjadi isu aktual pada BSBR Karya Mandiri dengan

total nilai 18. Adapun isu aktual pada Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri saat ini

adalah pembinaan anak/remaja penerima manfaat pada Balai Sosial Bina Remaja Karya

Mandiri  yang belum optimal.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  dari  belum adanya pedoman

penyelenggaraan pembinaan bagi  anak/remaja  penerima manfaat,  program pembinaan

yang belum terarah dan instruktur yang melaksanakan saat ini sebagian belum memnuhi

kriteria  yang  diperlukan.  Oleh  karena  itu,  dapat  disusun  rumusan  masalah  “konsep

pembinaan  penerima  manfaat  Pada  BSBR  Karya  Mandiri  belum  optimal  sehingga

mengakibatkan pembinaan tidak berjalan optimal”.
Pembinaan anak/remaja terlantar, putus sekelah dan rentan terhadap permasalahan

sosial  yang  belum  optimal  dilaksanakan  oleh  BSBR  Karya  Mandiri tentu  sangat

mengganggu  kinerja  BSBR  Karya  Mandiri  khususnya  dalam bidang  rehabilitasi  dan

pemberdayaan sosial. Apabila hal tersebut tidak segera ditangani dengan baik maka akan

berdampak pada terhambatnya  penyelenggaraan program pembinaan penerima manfaat

yang  menjadi  tanggung  jawab  BSBR  Karya  Mandiri  dan  akan  mengganggu  proses

pencapaian Visi Misi BSBR Karya Mandiri.
Berikut ini kami tampilkan tabel yang menggambarkan kondisi yang diharapkan

dan kondisi saat ini serta permasalahan yang ada  terkait pembinaan penerima manfaat

pada BSBR Karya Mandiri.
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Tabel 3
Kondisi Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri

Kondisi yang diharapkan Kondisi saat ini Permasalahan

 Tersedianya  pedoman,
juknas/juknis  pembinaan
penerima  manfaat  BSBR
Karya Mandiri yang jelas;

 Tersedianya  instruktur
yang  mahir  dan
berkompeten  dibidangnya
untuk memberikan materi
bimbingan;

 Tercapainya  efektivitas
dan  efisiensi
penyelenggaraan
pembinaan  penerima
manfaat.

 Belum  adanya  pedoman,
juknas/juknis  pembinaan
penerima  manfaat  BSBR
Karya Mandiri yang dapat
dijadikan  sebagai  acuan
penyelenggaraan
pembinaan;

 Instruktur  yang  ditunjuk
sebagai  pemberi  materi
bimbingan sebagian  besar
belum  memiliki
kompetensi sesuai dengan
bimbingan yang diberikan;

 Sistem/pola  pembinaan
yang  dijalankan  belum
terarah.

 ASN  BSBR  Karya  Mandiri
merasa  sudah  mampu  atau
terbiasa  menyelenggarakan
pembinaan tanpa konsep dan
pembinaan  dianggap  hal
yang biasa;

 Belum  ada  analisis  jabatan
instruktur  (standar)  yang
jelas dapat diadikan sebagai
acuan penunjukan instruktur;

 Instruktur  maupun  ASN
BSBR Karya Mandiri belum
memiliki  komitmen  yang
padu  dan  sama  dalam
melaksanakan pembinaan.

B. Masalah Inti yang Menjadi Perhatian Utama

Berdasarkan hasil  Diagnostic Reading pada  BSBR Karya Mandiri, serta dengan

melihat kondisi nyata pada saat ini, ditemukan beberapa permasalahan khusunya yang

menyangkut pembinaan penerima manfaat BSBR Karya Mandiri. Permasalahan tersebut

kemudian  dikaji  melalui  Analisis  Prioritas  Masalah  dengan  mempergunakan  Matrik

Analisis Urgency, Seriousness dan Growth (USG) sebagai berikut :

Tabel 4
Analisis USG Prioritas Masalah

No. Masalah Utama U S G Total Priorita
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s

1 Pedoman,  juknas/juknis  pembinaan  penerima  manfaat
belum tersedia

4 5 4 13 1

2 Analisis  jabatan  instruktur  sebagai  dasar  penunjukan
instruktur belum tersedia

4 4 3 11 3

3 Komitmen  yang  belum  jelas  dan  terarah  dalam
penyelenggaraan pembinaan penerima manfaat

4 4 4 12 2

Keterangan :
5 = Sangat tinggi, 4 = tinggi, 3 = cukup tinggi, 2 = rendah, 1 = sangat rendah

Berdasarkan  analisa  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Matrik  USG,  maka  dari  3  (tiga)

permasalahan tersebut diperoleh permasalahan yang paling prioritas dengan total nilai sebesar 13

(tiga belas) yaitu “Pedoman, juknas/juknis pembinaan penerima manfaat belum tersedia”.

1. Analisis masalah

Untuk  mengetahui  penyebab  masalah  dari  permasalahan  registrasi  dan

penyimpanan  takah  kepegawaian  yang  belum  rapi, dilakukan  analisis  dengan

menggunakan metode Pohon Masalah dengan hasil sebagai berikut :

Pohon Masalah
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Pembinaan Penerima Manfaat BSBR Karya
Mandiri Tidak Berjalan Optimal

4. Akibat

1. Sebab

Pedoman, juknas/juknis pembinaan
penerima manfaat belum tersedia

ca b

b

Sarana dan prasaranan

2
ca Belum adanya  komitmen  bersama

dalam penyelenggaraan pembinaan
penerima manfaat

Kurangnya Evaluasi
Penyelenggaraan

Pembinaan

Sumber Daya
Manusia belum

memadai
3

Kurangnya Pemahaman
Instruktur dan ASN tentang

teknis pembinaan

Sistem
Pembinaan Belum

Jelas



Keterangan :

1. Masalah pokok adalah nomor 1
2. Penyebab utama masalah pokok adalah nomor 2a
3. Penyebab nomor 2a adalah nomor 3a
4. Akibat dari masalah pokok adalah nomor 4.

2. Penetapan Sasaran Perubahan

Untuk  memilih  dan  menetapkan  sasaran  perubahan  yang  akan  dilaksanakan,

dilakukan kembali analisis USG terhadap sasaran pokok yang ingin dicapai dengan hasil

sebagai berikut:

Tabel 5
Analisis USG Sasaran Pokok

No. Sasaran Pokok U S G Total Prioritas

1 Tersedianya Pedoman Pembinaan Penerima Manfaat
yang jelas dan terarah

4 5 4 13 1

2 Meningkatnya  pemahaman  dan  motivasi  ASN
tentang teknik pembinaan penerima manfaat

4 4 3 11 3

3 Tersedianya sarana  prasarana pembinaan penerima
manfaat yang layak

4 4 4 12 2

Keterangan :
5 = Sangat tinggi, 4 = tinggi, 3 = cukup tinggi, 2 = rendah, 1 = sangat rendah

Dengan melihat data awal  anak/remaja penerima manfaat  yang ada,  komposisi

ASN  pada  BSBR  Karya  Mandiri  dan  rutinitas  pembinaan  penerima  manfaat, maka

tersedianya  pedoman  pembinaan  penerima  manfaat  yang  jelas  dan  terarah menjadi

sasaran pokok prioritas untuk segera dilakukan. Hal tersebut sangat penting  dilakukan

guna menunjang pencapaian  Visi,  Misi  serta  tugas  dan fungsi  BSBR  Karya Mandiri.

Apabila  sasaran pokok tersebut  dapat  terwujud,  maka pelaksanaan tugas-tugas  BSBR

Karya Mandiri akan semakin lancar.
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POHON SASARAN

Keterangan :

1. Masalah pokok adalah nomor 1
2. Penyebab utama masalah pokok adalah nomor 2c
3. Penyebab nomor 2c adalah nomor 3a
4. Akibat dari masalah pokok adalah nomor 4.

POHON ALTERNATIF
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Terwujudnya Pembinaan Penerima Manfaat
BSBR Karya Mandiri yang Optimal

4. Akibat

1. Sebab

Terwujudnya Pedoman, juknas/juknis
pembinaan penerima manfaat

a c
2

b

3

Terwujudnya Evaluasi
Penyelenggaraan

Pembinaan

Tercukupinya Sumber
Daya Manusia memadai

ARSIP

Terciptanya komitmen bersama
dalam penyelenggaraan

pembinaan penerima manfaat
a b c

Tersedianya Pedoman
Pembinaan Penerima

Manfaat yang jelas dan
terarah

Meningkatnya pemahaman
dan motivasi ASN tentang

teknik pembinaan penerima
manfaat

Tersedianya sarana
prasarana pembinaan

penerima manfaat yang
layak

Terwujudnya Pembinaan Penerima Manfaat BSBR Karya
Mandiri yang Optimal

Terwujudnya Pedoman, juknas/juknis
pembinaan penerima manfaat

Terwujudnya Evaluasi
Penyelenggaraan Pembinaan

Tersedianya Pedoman
Pembinaan Penerima

Manfaat yang jelas dan
terarah

Melengkapi sarana
prasarana pembinaan

penerima manfaat yang
layak

Memberikan pemahaman dan
motivasi ASN tentang

pembinaan penerima manfaat

Menyusun Pedoman
Pembinaan Penerima

Manfaat yang jelas dan
terarah



C. Analisis Kondisi dan Benchmarking

Berdasarkan hasil Benchmarking ke Best Practice yaitu Dinas Pariwisata Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh hasil  penjelasan bahwa program unggulan yang

dilaksanakan  oleh  Dinas  Pariwisata  Provinsi  DIY  yaitu  pemberdayaan  Pokdarwis

(Kelompok Sadar Wisata). Kondisi Pariwisata Provinsi DIY pasca meletusnya Gunung

Merapi di tahun 2007 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tetapi pada akhirnya

pariwisata Provinsi DIY dapat bangkit kembali dan bahkan menjadi daerah pariwisata

terkemuka khususnya wisata budaya di Indonesia. Bangkitnya Pariwisata di Provinsi DIY

bukanlah  suatu  hal  yang  mudah,  tetapi  ada  point penting  yang  menjadi  tonggak

keberhasilan  bangkitnya  pariwisata  DIY. Kunci  penting  keberhasilan  tersebut  adalah

tingginya  kesadaran  masyarakat  yang  menjadi  korban  letusan  Gunung  Merapi  untuk

memulai kembali kehidupan normal dan membangun usaha baru untuk mengembalikan

kesejahteraan mereka.
Warga  masyarakat  Provinsi  DIY  membangun  komitmen  bersama  secara

berkelompok  untuk  saling  bahu  membahu  membangun  daerah  dan  perekonomian

mereka. Mereka membuat ide-ide kreatif untuk membangun potensi wisata yang mereka

miliki, termasuk diantaranya memanfaatkan benda-benda yang terdampak erupsi Gunung

Merapi. Masyarakat Provinsi DIY membuat Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) untuk

membangun  kembali  pariwisata  Provinsi  DIY  khususnya  Pariwisata  Budaya  seperti

memanfaatkan  rumah-rumah  yang  terkena  erupsi  Gunung  Merapi  menjadi  Museum

sejarah  Erupsi  Gunung  Merapi,  menjadi  rumah  almarhum  Mbah  Marijan  sebagai

sejarah/kisah perjuangan menjaga alam dan budaya, membuka/membuat daerah wisata

baru yang sekiranya dapat mendatangkan wisatawan.
Melihat semangat masyarakat yang tinggi dalam membangun pariwisata daerah,

Pemerintah  DIY  melalui  Dinas  Pariwisata  mengambil  langkah  strategis  untuk

memanfaatkan  hal  tersebut.  Dinas  Pariwisata  tidak  perlu  bersusah  payah  untuk

membangun  komitmen  masyarakat,  dan  Dinas  Pariwisata  cukup  memfasilitasi
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masyarakat dalam membangun daerahn wisata. Alhasil hingga saat ini, pengembangan

pariwisata Provinsi DIY bertitik tolak pada kemandirian Pokdarwis tersebut. Pokdarwis

sebagai ujung tombak pembangunan pariwisata daerah. Pemerintah DIY melalui Dinas

Pariwisata memback up penuh melalui pemenuhan fasilitas dan pengembangan sumber

daya masyarakat melalui penyuluhan dan bimbingan pelatihan. Mereka menyadari bahwa

nilai  penting  dalam  pembangunan  suatu  daerah  adalah  kemandirian  masyarakat  itu

sendiri untuk mau berkembang.
Berdasarkan hasil bencmarking ke best practice yang telah diperoleh, dan dalam

kaitannya dengan pelaksanaan proyek perubahan yang berjudul ini, maka dapat diambil

suatu  nilai penting bahwa dalam suatu pembangunan daerah hal utama yang dilakukan

adalah melalui pemberdayaan masayarakat. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya

merupakan  salah  satu  tujuan  utama  Dinas  Sosial  Provinsi  NTB.  Tetapi  di  dalam

melakukan pemberdayaan masyarakat, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pembinaan

terhadap masyarakat itu sendiri.  Hal itulah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi

NTB khususnya BSBR Karya Mandiri yang melakukan pembinaan bagi anak/remaja di

Provinsi  NTB.  Untuk  menyiapkan  masyarakat  yang  mandiri,  kreatif,  sejahtera  dan

berdaya saing,  meka perlu dilakukan pembinaan yang efektif  dan terarah agar dihasil

akhir pembinaan tersebut, terwujud anak/remaja yang berakhlak dan memiliki kesadaran

yang tinggi untuk mau berubah ke arah yang lebih baik.
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BAB IV
PERUBAHAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

A. Output dan Outcome

Tujuan  dalam  proyek  perubahan  ini  adalah untuk  mengevaluasi  proses/pola

pembinaan  anak/remaja  penerima  manfaat  dengan  mengembangkan  inovasi-inovasi

melalui  penyusunan pedoman pembinaan,  konsep program pembinaan yang jelas  dan

terarah  bagi  anak/remaja  penerima  manfaat  oleh  orang  yang  ahli  dibidangnya  dalam

rangka  pencapaian  tujuan  organisasi  khususnya  BSBR Karya  Mandiri.  Untuk  jangka

menengah dan jangka  panjang,  proyek perubahan ini  diharapkan  mampu  mendukung

pengembangan sistem pembinaan remaja penerima manfaat serta tercapainya program

dan  tugas  BSBR  Karya  Mandiri  Dinas  Sosial  Provinsi  NTB  dalam  pemberdayaan

masyarakat dan mendukung tercapainya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan

IPM di Provinsi NTB sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi NTB.
Output  dan  otcome yang  diharapkan  dari  proyek  perubahan  ini  adalah

terwujudnya penyelenggaraan pembinaan penerima manfaat  yang baik,  sesuai  dengan

peraturan  perundangan  yang  berlaku dan  ditambahkan  dengan  inovasi-inovasi  baru.

Output tersebut akan dapat tercapai melalui penyusunan pedoman pembinaan dan analisis

jabatan instruktur serta menambah inovasi pada sistem pembinaan agar pembinaan lebih

mudah  dilakukan.  Yang perlu  diperhatikan  pula  yaitu  pemahaman para  ASN  lingkup

BSBR  Karya  Mandiri  tentang  maksud  dan  tujuan  penyelenggaraan  pembinaan

anak/remaja penerima manfaat dan  arti penting  serta  manfaat yang  akan  diperoleh dari

pembinaan penerima manfaat  yang baik, sehingga para ASN memberi dukungan penuh

dalam mewujudkan sistem/pola pembinaan yang baik dan sesuai dengan maksud yang

ada. Setelah terbentuknya pedoman dan analisis jabatan instruktur yang jelas, diharapkan

penyelenggaraan pembinaan anak/remaja penerima manfaat akan berjalan dengan lebih
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baik  lagi  sehingga  tujuan  akhir  dari  pembinaan  yang  dilakukan  yaitu  menciptakan

anak/remaja  yang  berkarakter,  mandiri,  memiliki  SIMETAL (fisik,  mental,  kepekaan

sosial kemasyarakatan yang tinggi dan terampil) dapat terwujud secara maksimal. 

B. Area, Isi dan Lingkup Proyek Perubahan
Ruang  lingkup  proyek  perubahan  ini  adalah  mencakup  penyusunan  Pedoman

Penyelenggaraan Pembinaan terhadap anak atau remaja terlantar dan rentan permasalahan sosial

di dalam BSBR Karya Mandiri  atau yang disebut dengan Penerima Manfaat.  Pedoman yang

disusun  mencakup  mulai  dari  proses  penerimaan,  pembinaan  fisik,  mental,  sosial  dan

keterampilan, rutinitas kehidupan penerima manfaat di dalam balai, proses perizinan/dispensasi,

tata tertib, sanksi sampai dengan pengembalian penerima manfaat ke lingkungan awalnya. Selain

itu dalam proyek perubahan ini akan dilakukan review  dan evaluasi  program pembinaan yang

telah  dilakukan  serta  memperbaiki  kekurangan  program  pembinaan  melalui  peningkatan

komitmen seluruh instruktur dan ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan pembinaan penerima

manfaat. sehingga ke depan diharapkan tercipta pola/sistem pembinaan SIMETAL SETIA (fisik,

mental,  sosial  dan keterampilan)  yang  terarah dan mampu membangun karakter  anak/remaja

penerima manfaat sebagai bekal mereka untuk hidup lebih mandiri di tengah masyarakat.

Diharapkan setelah adanya pedoman pembinaan dan program pembinaan yang

terstruktur dan terarah,  dapat  memberikan dampak positif  terhadap aspek kemudahan,

kecepatan dan  sinergitas dalam menyelenggarakan pembinaan penerima manfaat. Pada

akhirnya berdampak positif pula pada pencapaian  visi dan misi BSBR  Karya Mandiri

yang memegang tugas  sebagai  penyelenggara  pembinaan anak/remaja  terlantar, putus

sekolah serta rentan permasalahan sosial.

C. Keuntungan dan Kerugian

Manfaat dari proyek perubahan ini  secara praktis  yaitu,  diharapkan dari  proyek

perubahan  ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi  BSBR Karya Mandiri yang

memiliki tugas dan fungsi sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Sosial Provinsi NTB
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dalam penyelenggaraan pembinaan anak/remaja penerima manfaat secara lebih baik lagi,

lebih  jelas  dan  teratur sehingga  pembinaan  fisik,  mental,  sosial  dan  keterampilan

anak/remaja  penerima  manfaat  BSBR  Karya  Mandiri  semakin  lancar sesuai  dengan

pedoman  yang  sudah  ada  dan  dilengkapi  dengan  inovasi-inovasi  lainnya.  Selain  itu,

peroyek perubahan ini  juga  diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi pengetahuan

dan pengalaman penulis sebagai bekal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimasa

yang akan datang. Untuk anak/remaja penerima manfaat yang dibina di Balai Sosial Bina

remaja Karya Mandiri, diharapkan dengan adanya proyek perubahan ini kompetensi yang

mereka  miliki  mengalami  peningkatan/progress dan  berkarakter sehingga  mereka

menjadi anak/remaja produktif dan mandiri yang siap berkarya membangun daerah, yang

secara tidak langsung turut  mendukung program pemberdayaan dan peningkatan IPM

Provinsi NTB.

D. Kendala

Dalam  pelaksanaan  proyek  perubahan  ini,  diidentifikasi  terdapat  berbagai  hal

yang  dapat  menjadi  potensi  permasalahan  yang  sekiranya  mengganggu/menghambat

jalannya  proyek  perubahan,  sehingga  perlu  diantisipasi  serta  dicari  jalan  keluarnya.

Adapun identifikasi potensi masalah pada proyek perubahan ini antara lain:

1. Agenda kegiatan pembinaan anak/remaja penerima manfaat sudah mulai dilaksanakan sejak

awal tahun anggaran;
2. Rendahnya motivasi ASN lingkup BSBR Karya Mandiri menghambat  pelaksanaan  proses

pembinaan;
3. Anggaran BSBR Karya Mandiri yang sangat terbatas.

Selain itu, di dalam penyelenggaraan proyek perubahan ini terdapat resiko yang tentunya akan

ditemui.  Resiko  menjadi  bagian  yang  tidak  akan  dapat  terpisahkan  dan  menjadi  tantangan

tersendiri untuk dihadapi. Adapun resiko yang dihadapi dalam melaksanakan proyek perubahan

ini yaitu:
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1. Fokus/konsentrasi pelaksanaan proyek perubahan terpecah dengan penyelenggaraan tugas-

tugas kedinasan lainnya;
2. Terdapat kegiatan BSBR Karya Mandiri yang terlambat direalisasikan/tidak tepat waktu.

E. Strategi Pelaksanaan
1. Stakeholders

Stakeholders yang dapat diidentifikasi  baik  yang bersentuhan langsung maupun

tidak langsung terhadap proyek perubahan ini antara lain sebagai berikut:

Stakeholders Primer
 ASN Lingkup BSBR Karya Mandiri
 Instruktur
 Penerima Manfaat BSBR Karya Mandiri

Stakeholders Sekunder  Sekretaris Dinas Sosial Provinsi NTB

Stakeholders Utama  Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB

Setelah  mengidentifikasi  stakeholders yang  ada,  stakeholders tersebut  dapat

diklasifikasi secara lebih terperinci menjadi beberapa tipe stakeholders yaitu:

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, merupakan stakeholder utama (stakeholder promotor)

yang sangat berpengaruh dan berkepentingan terhadap penggunaan dan keberhasilan proyek

perubahan;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Lingkup BSBR Karya Mandiri, Instruktur

serta Penerima Manfaat merupakan stakeholders latents yang tidak mempunyai kepentingan

khusus namun mempunyai pengaruh yang besar terjadinya keberhasilan proyek perubahan;
3. Sekretaris  Dinas  Sosial  Provinsi  NTB,  merupakan  stakeholder defender yang  memiliki

kepentingan  terhadap  perubahan  akan  tetapi  kekuatannya  kecil  untuk  mempengaruhi

keberhasilan proyek perubahan ini;
4. Kepala Bidang serta Kepala UPTD Lingkup Dinas Sosial Provinsi NTB Umum merupakan

stakeholders apathetics  yang kurang memiliki  kepentingan dan bahkan tidak  mengetahui

adanya proyek perubahan.

NET MAP STAKEHOLDERS

22Kepala Dinas Sosial
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Kepala BSBR Karya
Mandiri

 ASN Lingkup BSBR Karya Mandiri
 Instruktur
 Penerima Manfaat



2. Rencana Aksi

Di  dalam  pelaksanaan  Proyek  Perubahan  ini  terdapat  berbagai  tahapan

pelaksanaan  yang  harus  dilalui,  dimulai  dari  identifikasi  masalah  dan  perumusan

masalah,  dilanjutkan dengan penyusunan tim kerja,  pembagian kerja,  analisa  masalah

sampai dengan penyusunan kertas kerja proyek perubahan.

a. Tata Kelola Proyek

Deskripsi :

Project Sponsor
Project Leader
Coach
Narasumber
Project Tim

:
:
:
:
:

Memberikan dukungan strategis dan arahan  keseluruhan program.

Mengelola tim dan proyek sehingga menghasilkan output.

Memberikan sumbangan pemikiran kepada tim.
Memberikan masukan kepada tim terkait topik.
Menerima arahan dari project leader.
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Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala
UPT Lingkup Dinas Sosial

Provinsi NTB

BPSDM Provinsi
NTB

PROJECT SPONSOR/ MENTOR

NARASUMBERPROJECT LEADERCOACH

PROJECT TIM:
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Seksi Penyantunan;
3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
4. Fungsional Tertentu; serta
5. Staf BSBR Karya Mandiri



b. Pentahapan

Adapun tahapan dalam proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

No. Tahapan Waktu Ket.

A. Jangka Pendek

1. Menyusun Tim Proyek Perubahan 15 Maret 2018
2. Pengumpulan tata tertib, juknas/juknis dan 

jadwal program pembinaan
16 Maret 2018

3.
Mendiskusikan dan mengevaluasi tata tertib, 

juknas/juknis dan jadwal program pembinaan
19 Maret 2018

4. Penyusunan pedoman dan program pembinaan 

penerima manfaat
22 Maret 2018

5. Studi banding ke organisasi yang memiliki nilai 

lebih dalam pembinaan (benchmarking)
29 Maret 2018

6. Rapat evaluasi capaian kinerja BSBR Karya 

Mandiri
1 April 2018

7. Mendiskusikan draft pedoman dan program 

pembinaan bersama tim kerja
2 April 2018

8. Uji Coba Pedoman Pembinaan dan Program 

Bimbingan
16 April 2018

9. Finalisasi pedoman pembinaan dan program 

penerima manfaat
5 Mei 2018

10.
Rapat terkait analisa kebutuhan coach yang 

tepat sesuai dengan jenis pembinaan
6 Mei 2018

11. Pertemuan dengan stakeholders ahli untuk 

menyatukan komitmen pembinaan
12 Mei 2018

12.
Penyusunan laporan 15 Maret s.d 8 Mei 2018

B. Jangka Menengah
1. Remaja hasil pembinaan BSBR Karya Mandiri

memiliki  keterampilan,  karakter  kepribadian

yang  baik,  fisik  dan  mental  yang  sehat,

30 Desember 2018
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memiliki pekerjaan dan hidup mandiri sehingga

dapat  berkontribusi  aktif  di  lingkungan

masyarakat
C. Jangka Panjang
1. Meningkatnya  IPM  Provinsi  NTB  secara

nasional serta berkurangnya angka kemiskinan

di Provinsi NTB

Desember 2023

c. Strategi

Terdapat beberapa kriteria untuk melihat apakah proyek perubahan ini berhasil

atau tidak, yaitu:

1. Tersusunnya pedoman pembinaan penerima manfaat BSBR Karya Mandiri;
2. Penyelenggaraan pembinaan mengacu kepada pedoman yang telah terbentuk;
3. Adanya instruktur yang berkompeten di  bidangnya untuk melaksanakan pembinaan fisik,

mental, sosial dan keterampilan;
4. Motivasi dan komitmen instruktur dan ASN BSBR Karya Mandiri dalam penyelenggaraan

pembinaan secara khusus dan pelaksanaan tugas fungsi BSBR Karya Mandiri meningkat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan pada proyek perubahan ini, ada beberapa

faktor  yang  perlu  diperhatikan  dan  dipedomani.  Apabila  faktor-faktor  tersebut  dapat

terjaga dengan baik, maka proyek perubahan akan menunjukkan hasil sebagaimana yang

diharapkan.  Adapun  beberapa  faktor  yang  menjadi  kunci  keberhasilan  dalam  proyek

perubahan ini adalah:

1. Dukungan penuh dari Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB;
2. Meningkatnya  motivasi  dan  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  lingkup  BSBR Karya

Mandiri khusunya dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap penerima manfaat:
3. Meningkatnya  pemahaman  seluruh  pejabat  dan  ASN  lingkup  BSBR  Karya  Mandiri

mengenai  pentingnya  pedoman  pembinaan  dan  analisi  jabatan  instruktur  sebagai  dasar

penyelenggaraan pembinaan.

Adapun strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan proyek perubahan ini adalah

dengan menitikberatkan pada me review dan mengevalusi pola pembinaan dan program yang
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telah  dilakukan,  menganalisa  kesesuaian  kebutuhan,  menetapkan  indikator  dan  target

penyelenggaraaan pembinaan fisik,  mental, sosial dan keterampilan serta menyusun pedoman

dan program pembinaan remaja penerima manfaat serta Coaching oleh ahli.

BAB V
HASIL LABORATORIUM

A. Pembinaan Penerima Manfaat

Penyelenggaraan  pembinaan  penerima  manfaat  oleh  BSBR  Karya  Mandiri

melalui berbagai tahapan atau proses. dimulai dari proses pemberitahuan kepada Dinas

Sosial Kabupaten/Kota terkait dengan data anak/remaja yang putus sekolah, terlantar dan

rentan permasalahan sosial yang ada di masing-masing kabupaten/kota. setelah diperoleh

data  yang  diinginkan,  BSBR  Karya  Mandiri  melakukan  visite/kunjungan  ke

kabupaten/kota  untuk  memeriksa  secara  langsung  kondisi  anak/remaja  yang  telah

disampaikan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  termasuk  kondisi  lingkungan  dan

keluarga anak/remaja tersebut. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan secara langsung ke

lapangan  dan  diperoleh  data  anak/remaja  yang  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah

ditentukan oleh BSBR Karya Mandiri yang akan dibina, maka anak/remaja tersebut akan

di  assesment dan diseleksi kembali di BSBR Karya Mandiri. Jumlah anak/remaja yang

diterima menjadi penerima manfaat untuk mendapat pembinaan di BSBR Karya Mandiri
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berjumlah  70  orang.  Jumlah  tersebut  disesuaikan  dengan  kondisi  anggaran  yang

disediakan untuk BSBR Karya Mandiri dan kemampuan/kapasitas yang dimiliki BSBR

Karya Mandiri.
Setelah anak/remaja tersebut lulus seleksi,  mereka akan diimasukkan ke dalam

Asrama BSBR Karya Mandiri dan diberikan keperluan sehari-hari seperti makan-minum,

wisma tempat menginap, peralatan kebersihan dan seragam selama pembinaan. Di awal

penerimaan mereka akan melalui masa orientasi selama 6 (enam) hari untuk beradaptasi

dengan lingkungan. Selama di BSBR Karya Mandiri, mereka akan dibina selama 1 (satu)

tahun dan mendapatkan pelayanan dalam bentuk:

1. Bimbingan Fisik, dimana kegiatan ini untuk menumbuhkan dan memelihara perkembangan

fisik dan kesehatan jasmani anak/remaja. Bimbingan fisik yang akan diberikan antara lain :
a) Bimbingan Fisik dan Olah Raga
b) Bimbingan Kesamaptaan
c) Bimbingan Kesehatan Pribadi dan lingkungan

2. Bimbingan Mental, tujuan dari kegiatan ini adalah tertanam dan terbentuknya tingkah laku

anak agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa, disiplin, jujur, bertanggung jawab dan

berakhlak  mulia  melalui   bimbingan  yang  terjadwal  maupun  yang  temporer  antara  lain

melalui:
a) Bimbingan  Iman  dan  Taqwa,  dengan  maksud  agar  anak/remaja penerima  manfaat

memahami  dunia  dan  seisinya  yang  membuatnya  yaitu  Allah  SWT, Anak  menyadari

bahwa manusia selalu diawasi oleh Allah SWT sehingga sikap perilakunya akan selalu

terkontrol dengan baik dan mampu melaksanakan kewajiban tanpa diawasi karena adanya

kesadaran dalam diri;
b) Bimbingan  Sholat,  yaitu  bertujuan  agar  terpahaminya  tata  cara  sholat  dan  berbagai

macam sholat wajib dan sunah, melaksanakan kewajiban sholat wajib atau sunat dengan

baik dan benar dengan kesadaran sendiri;
c) Bimbingan  Baca  Al-Qur’an,  bertujuan  agar  anak/remaja penerima  manfaat  mampu

membaca Al-Qur’an  sesuai  dengan hukum-hukum bacanya.  Anak-anak juga  mampun

memahami isi dan makna Al-Qur’an dengan baik;
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d) Bimbingan Ahklak/ Budi Pekerti, bertujuan agar anak/remaja penerima manfaat mampu

menanamkan  norma-norma/nilai-nilai  kebaikan  aturan  dalam  kehidupan,  baik  di

lingkungan rumah, sosial maupun bermasyarakat;
e) Bimbingan Etika, bertujuan untuk melatih anak/remaja penerima manfaat agar memiliki

sikap dan perilaku yang sopan dan santun. Menunjukkan dan menampilkan sikap dan

kepribadian yang menyenangkan dan diterima oleh banyak orang;
f) Bimbingan Pengembangan Kepribadian, bermaksud agar anak/remaja penerima manfaat

memahami potensi dirinya, mampu mengembangkanya serta anak belajar bertanggung

jawab;
g) Kegiatan hari-hari besar keagamaan dan hari besar Nasional, dimana melalui bimbingan

berorganisasi,  anak/remaja  penerima  manfaat  belajar  membentuk  panitia  peringatan

Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional.
3. Bimbingan  Sosial,  dimana  kegiatan  ini  bertujuan  terbentuknya  kesadaran  sosial,

kesetiakawanan, kerjasama dan tanggung jawab bermasyarakat, pengembangan kepribadian

dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri  sehingga anak mampu menyesuaikan diri

dimanapun berada  dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar ditengah- tengah

masyarakat;
4. Bimbingan Keterampilan, yaitu sebagai penunjang agar penerima manfaat (anak asuh) bisa

hidup  mandiri  maka  pemberian  ketrampilan  perlu  dilakukan  dengan  mempertimbangkan

minat dan kemampuannya serta kebutuhan pasar kerja atau ketersediaan lapangan kerja di

pasar/bursa  kerja  dan  kebutuhan  di  daerah  asal  anak.  Pemberian  materi  keterampilan

disampaikan  oleh  instruktur/tenaga  ahli,  yang  dalam  hal  ini  BSBR  Karya  Mandiri

bekerjasama  dengan  berbagai  stakeholders yang  dianggap  mampu  untuk  mendukung

bimbingan keterampilan. Jenis Bimbingan Keterampilan yang telah diberikan, yaitu:
a) Keterampilan Tata Busana;
b) Keterampilan Tata Rias;
c) Keterampilan Tata  Boga;
d) Keterampilan Otomotif;
e) Keterampilan Pendingin;
f) Keterampilan Las.

Selain  mendapat  Bimbingan  Sosial  dan  Bimbingan  Keterampilan  kepada  anak

asuh, diadakan pula kegiatan – kegiatan rekreasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
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menghilangkan kejenuhan,  kelelahan serta  kepenatan  selama dipanti  dengan berbagai

kegiatan antara lain:

a) Melalui materi penyaluran  hobi dan bakat seperti menari, melukis dan

grup band;
b) Menyediakan  ruang  rekreasional  dengan  disiapkan  peralatan  band

sederhana agar anak bisa menghilangkan kejenuhanya dan kebosanan dengan berbagai

macam kegiatan rutinitasnya;
c) Melaksanakan kegiatan rekreasi  di luar BSBR sesuai dengan fasilitas

yang ada untuk meningkatkan kesegaran fisik dan menambah wawasan baru.
5. Kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK)

Program ini dilaksanakan setelah penerima manfaat (anak asuh) selesai mengikuti kegiatan

bimbingan di  BSBR  Karya  Mandiri  Penerima manfaat  (anak asuh)  akan ditempatkan di

beberapa  tempat  usaha  sesuai  dengan  jenis  keterampilan  yang  diambil. Bagi  penerima

manfaat dengan keterampilan Tata Rias akan ditempatkan di salon-salon kecantikan, anak

asuh keterampilan  Tata  Busana akan ditempatkan di modes  maupun penjahit,  anak asuh

keterampilan Tata Boga ditempatkan di hotel atau restoran, rumah makan dan lesehan, anak

asuh  keterampilan  Otomotif  ditempatkan  di  bengkel-bengkel  motor  dan  anak  asuh

keterampilan Pendingin disalurkan ke tempat penyedia jasa perbaikan AC baik AC mobil

maupun  AC  rumah  tangga,  Kulkas  dan  peralatan  pendingin  lainnya.  Adapun  tujuan

melaksanakan praktek belajar kerja (PBK) ini antara lain:

a. Tersalurkannya  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  di  peroleh  selama  mendapatkan

bimbingan di BSBR Karya Mandiri;
b. Terciptanya disiplin kerja kepada penerima manfaat;
c. Diperolehnya pengalaman baru di tempat PBK sebagai modal untuk membuka Usaha;.
d. Diperolehnya  pengalaman  bekerja  sesuai  dengan  ketrampilan  di dunia  kerja  yang

sesungguhnya.
6. Pelayanan Kesehatan

Balai  Sosial  Bina  Remaja  Karya  Mandiri juga memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada

seluruh penerima manfaat (anak asuh) dalam bentuk tiga bentuk yaitu:

b. Promotif
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c. Preventif
d. Kuratif

Di  dalam  pelaksanaan  berbagai  jenis  pelayanan/bimbingan  sebagaiamana

dijelaskan di atas, ada banyak hal yang harus disiapkan. Mulai dari materi bimbingan,

perlengkapan/alat  dan  bahan,  sampai  dengan  instruktur.  semua  hal  tersebut  harus

disiapkan  secara  matang  apabila  BSBR  Karya  Mandiri  menginginkan  pembinaan

penerima  manfaat  berhasil  dengan  baik.  Akan  tetapi  disinilah  seringkali  muncul

permasalahan.  Masalah  yang muncul  bermula  dari  perencanaan yang kurang matang.

Beberapa masalah yang dapat disebutkan antara lain seperti:

1. Sarana dan prasarana yang belum siap ketika penerima manfaat telah masuk ke dalam asrama

BSBR Karya mandiri;
2. Jadwal  bimbingan/jadwal  kegiatan  yang  belum  tersusun  sedangkan  penerima  manfaat

seharusnya sudah mulai berkegiatan;
3. Penunjukan instruktur yang terkesan mendadak, serta materi/silabus bimbingan yang tidak

terarah yang mengakibatkan terkendalanya penyiapan materi praktek dan tidak terarahnya

atau tidak bersinerginya antara bimbingan yang satu dengan yang lain.
Dengan kata lain, bimbingan yang dilaksanakan terlihat seperti hanya menggugurkan rutinitas

pekerjaan saja. Hal inilah yang akan menjadi pembahasan mendalam dalam hasil laboratorium

proyek perubahan ini.

Melihat secara menyeluruh dari berbagai permasalahan di atas, maka bisa diambil

suatu garis besar bahwa penyebab besar dari hal-hal tersebut adalah belum tersedianya

pedoman pembinaan penerima manfaat pada BSBR Karya Mandiri.  padahal pedoman

tersebut merupakan kunci dan arah jelas dalam melaksanakan pembinaan, karena dalam

pedoman pembinaan tersebut tertuang berbagai hal terkait pembinaan penerima manfaat

secara menyeluruh, mulai dari penerimaan, sampai dengan kelulusan. Termasuk hak dan

kewajiban  serta  sanksi  apabila  penerima  manfaat  melakukan  suatu  kesalahan.  Suatu

kondisi yang cukup lucu pernah muncul ketika salah satu penerima manfaat melakukan

kesalahan sedang dan diberikan teguran serta membuat surat pernyataan bahwa penerima
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manfaat tersebut tidak akan mengulangi kesalahan lagi.  Tetapi selang beberapa waktu

kemudian, yang bersangkutan kembali melakukan kesalahan. Ketika ditanya mengapa dia

melakukan kesalahan lagi, dengan santai dia menjawab "kan belum adda hukumannya

yang jelas", dan disanalah letak kesalahan awal pembinaan yang dilakukan, bahwa tidak

ada acuan yang baku sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pembinaan.
Apabila  BSBR  Karya  Mandiri  memiliki  pedoaman  baku  dalam

menyelenggarakan pembinaan, maka pembinaan akan  dapat  berjalan  dengan baik  dan

lancar,  efektif  dan  efesien serta  tercipta  sinergitas  dan  keseimbangan  dalam

pengembangan fisik mental, sosial dan keterampilan anak/remaja penerima manfaat dan

akan berujung pada terlaksananya tugas fungsi BSBR Karya Mandiri  dan mendukung

terwujudnya visi misi yang telah ditetapkan. 

Terkait dengan pedoman pembinaan penerima manfaat yang akan disusun, akan

meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan/penerimaan Penerima

Manfaat;
2. Pembinaan penerima manfaat yang 

meliputi kehidupan penerima manfaat (kode kehormatan, tata krama, kegiatan penerima 

manfaat dan mekanisme izin serta dispensasi), disiplin penerima manfaat (hak dan 

kewajiban, jenis pelanggaran disiplin, sanksi, penghargaan, dan pembinaan dan 

pengawasan);

3. Pemberhentian penerima manfaat; 

serta
4. Kelulusan penerima manfaat.

Dengan komprehensifnya isi dari pedoman pembinaan tersebut diharapkan pola pembinaan yang

akan terbentuk dan terlaksana menjadi lebih jelas, terarah dan bersinergi dari berbagai bimbingan

yang diberikan dan oleh instruktur yang memberi materi.
Selain itu,  untuk  menyelenggarakan suatu sistem pembinaan yang baik,  sangat

diperlukan  Sumber  Daya  Manusia  yang  memiliki  kompetensi  dibidangnya.  Sebaik

31



apapun pedoman yang dimiliki, jika Sumber Daya Manusia yang menangani hal ini tidak

bekerja dengan baik, maka pembinaan yang dilaksanakan tersebut juga tidak akan efektif.

Sumber Daya Manusia yang dimaksud dalam hal ini yaitu Instruktur pemberi materi dan

ASN lingkup BSBR Karya Mandiri yang merupakan pelaksana inti dari pembinaan itu

sendiri.  Adapun  Sumber  Daya  Manusia  yang  menyelenggarakan  pembinaan  harus

memperhatikan beberapa hal berikut:
1. Memiliki  kompetensi  yang  mumpuni  dalam  membina  dan  mendidik  anak/remaja,

khususnya anak/remaja yang memerlukan perhatian khusus dan rentan permasalahan sosial;
2. Memahami tugas dan fungsinya sebagai seorang ASN dan Instruktur;
3. Memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam bekerja;
4. Disiplin,  tekun  dan  berkomitmen  dalam  melaksanakan  pembinaan  demi  kemajuan

organisasi;
5. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim dengan baik;
6. Menjadi instruktur yang terampil dan terdidik serta mampu menjadi teladan.
Sedangkan kendala terkait sumber daya manusia pada BSBR Karya Mandiri adalah rendahnya

motivasi  kerja  dan komitmen mereka  dalam melaksanakan tugas  fungsi.  Oleh  karena  itu,  di

dalam laboratorium proyek perubahan ini, selain menyusun pedoman pembinaan, akan dilakukan

juga evaluasi dan monitoring kinerja ASN dan instruktur khusunya pemahaman mereka dalam

penyelenggaraan pembinaan.

B. Pelaksanaan Proyek Perubahan

Dalam  pelaksanaan  proyek  perubahan  pada  BSBR  Karya  Mandiri  ini,  ada

beberapa tahapan yang dilalui. Dimulai dari penyusunan tim, penyusunan draft pedoman

pembinaan, studi banding ke lembaga yang dianggap memiliki nilai lebih, sampai dengan

uji coba pelaksanaan proyek perubahan serta evaluasi sampai sejauh mana pencapaian

hasil dan keberhasilan proyek perubahan ini.

1. Menyusun Tim Proyek Perubahan
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Setelah  menetapkan komitmen bersama dalam melaksanakan tugas  dan fungsi

BSBR  Karya  Mandiri  termasuk  di  dalamnya  tugas  dan  fungsi  pembinaan  penerima

manfaat, penulis membentuk tim kerja yang terdiri dari beberapa ASN yang bertugas di

BSBR Karya  Mandiri.  Tim dalam proyek  perubahan  ini  terdiri  dari  3  orang  pejabat

struktural  dan 2 orang fungsional  pekerja sosial,  1 orang fungsional perencana dan 3

orang fungsional  umum. Tetapi  secara  umumnya,  seluruh ASN lingkup BSBR Karya

Mandiri  terlibat  didalam  proyek  perubahan  ini  Setelah  terbentuk  tim  kerja,  langkah

selanjutnya yang penulis lakukan adalah membagi tugas kerja untuk setiap anggota tim. 3

(tiga)  orang  bertugas  me  review dan  mengkaji  analisis  jabatan  instruktur  dan

materi/silabus  bimbingan  yang  mereka  berikan  dibawah  koordinasi  Kepala  Balai.  4

(empat)  orang  bertugas  menyusun  pedoman  pembinaan  dan  mendiskusikan  kepada

ahlinya. dan 1 orang lainnya menyusun hasil dan merangkum hasil yang diperoleh secara

tertulis. Tetapi seperti disampaikan sebelumnya, kerja dari tim proyek perubahan ini tetap

membutuhkan  dukungan  dari  seluruh  ASN  BSBR  Karya  Mandiri,  baik  dalam  hal

memberikan masukan atau membantu melakukan kajian teknis dan lain sebagainya.

Tabel
Tim Kerja Proyek Perubahan

No. Nama Uraian Tugas

1. Wahyu Hidayat Tim Leader
2.
3.
4.
5.
6.

Dikdik Kusnandika, MM
Dra. Karsinah
Sukaidi
Rochjaya
Astrid Nuril

Me review pembinaan yang dilakukan selama ini;
Melakukan kajian teknis terkait pembinaan;
Kosultasi kepada stakeholders;
Menyusun Pedoman Pembinaan.

7.
8.

Attin
Hj. Zulaini

Mengkaji dan menyusun analisis jabatan instruktur dan 

materi/silabus bimbingan
9. Ma'ruf, S.Pd, M.Ag Merangkum hasil kajian dan menuangkan secara tertulis 

serta disesuaikan dengan rencana strategis BSBR Karya 

Mandiri
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Foto 1
Tim Proyek Perubahan

Setelah pembagian tugas tersebut dilakukan, masing-masing anggota tim diminta

bekerja secara serius dan teliti, agar hasil akhir yang diperoleh sesuai sebagaimana yang

diharapkan dan mampu menghasilkan nilai tambah dalam penyelenggaraan pembinaan

penerima  manfaat.  Tim  leader turut  mengingatkan  bahwasanya  ketika  melaksanakan

tugas tersebut ditemukan kendala atau hambatan, agar sesegera mungkin menyampaikan

dan  berkonsultasi  dengan  tim  leader untuk  dicari  jalan  keluarnya.  Tim leader juga

mempersilahkan kepada seluruh anggota tim untuk berkreasi  dan menuangkan ide-ide

positif yang dimiliki untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan ini. Mereka juga

dapat  mengikutsertakan  ASN  lain  yang  kiranya  mampu  memberikan  kontribusi

pemikiran.

2. Monitoring  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Program  Pembinaan  Penerima

Manfaat

Setelah  membentuk  tim,  langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  adalah

mengumpulkan  bahan-bahan  atau  data  yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam

penyelenggaraan pembinaan penerima manfaat di BSBR Karya Mandiri. Bahan atau data

tersebut berupa dasar hukum atau peraturan yang mengatur penyelenggaraan tugas dan
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fungsi  BSBR  Karya  Mandiri,  rencana  strategis  Dinas  sosial  Provinsi  NTB,  Standar

Operasional  Prosedur  (SOP),  Analisis  Jabatan  BSBR  Karya  Mandiri,  dan  Laporan

penyelenggaraan kegiatan BSBR Karya Mandiri  baik laporan kinerja maupun laporan

keuangan. Bahan-bahan tersebut kemudian dikaji secara bersama-sama untuk mengetahui

sejauh mana kesesuaian maksud penyelenggaraan tugas dan fungsi BSBR Karya Mandiri

dan hasil akhir yang diperoleh beberapa tahun kemarin.  Melalui kajian tersebut dapat

ditemukan  beberapa  kekurangan  atau  kelemahan  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan

fungsi BSBR Karya Mandiri, termasuk di dalamnya tugas penyelenggaraan pembinaan

penerima manfaat. Dengan kata lain, tahap kedua yang dilakukan adalah evaluasi sejauh

mana penyelenggaraan tugas dan fungsi BSBR Karya Mandiri  berjalan sesuai dengan

harapan.
Ketika berdiskusi dengan anggota tim, diperoleh penjelasan bahwa mereka rutin

melaksanakan  pertemuan  internal  lingkup  BSBR  Karya  Mandiri.  Akan  tetapi  tidak

pernah membahas mengenai sejauh mana kesesuaian antara rencana strategis yang ada

dengan pelaksanaannya di lapangan. Pembinaan penerima manfaat terus berjalan tetapi

disesuaikan dengan kondisi  penerima manfaat,  bukan disesuaikan dengan aturan yang

berlaku.  Sehingga  dalam penyelenggaraan  proyek perubahan  ini,  penulis  mengajukan

konsep pertemuan rutin internal BSBR Karya Mandiri setiap 3 (tiga) bulan sekali di awal

triwulan  berjalan  dengan  maksud  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi

seluruh  ASN  BSBR  Karya  Mandiri,  sejauh  mana  pencapaian  target  dan  realisasi

keuangan, serta mengkaji keberhasilan penyelenggaraan pembinaan penerima manfaat.

Pertemuan  tersebut  akan menjadi  ajang  silaturahmi  dan  bertukar  ide-ide  positif  yang

tidak hanya berasal dari pejabat, tetapi dititikberatkan pada ide dan inovasi fungsional

umum atau fungsional tertentu BSBR Karya Mandiri.
Hasil  evaluasi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  BSBR  Karya  Mandiri  tahun

sebelumnya sampai dengan 3 bulan terakhir, penulis sandingkan dengan kondisi nyata

yang ada di lapangan. Dalam hal ini penulis tidak hanya mengkaji data yang ada, tetapi
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turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara laporan yang diterima

dengan keadaan di lapangan. Melalui monitoring tersebut, penulis menemukan beberapa

hal  seperti  fungsi  seksi  rehabilitasi  dan  pemberdayaan  sosial  yang  tidak  menyentuh

secara  mendalam kebutuhan  bimbingan  keterampilan.  Hal  tersebut  terlihat  dalam hal

sangat  minimnya  peralatan  dan  bahan  yang  dimili  dalam  penyelenggaraan  praktek

bimbingan keterampilan. Bimbingan keterampilan las contohnya, peralatan gerinda yang

dimiliki  saat  ini  hanya  1  (satu)  buah.  Sedangkan  jumlah  penerima  manfaat  jurusan

keterampilan  las  adalah  6  (enam)  orang.  Kondisi  minimnya  nya  peralatan  ini

mengakibatkan terhambatnya pencapaian target bimbingan keterampilan las itu sendiri.

Idealnya dalam praktek bimbingan keterampilan las, 1 (satu) alat gerinda digunakan oleh

3 (tiga) orang anak. Tetapi karena alat gerinda hanya tersedia 1 (satu) mengakibatkan

mereka harus menunggu giliran untuk menggunakan alat tersebut. Waktu praktek menjadi

terbuang begitu saja karena harus menunggu giliran. Di tahun sebelumnya, alat gerinda

yang  dimiliki  sebanyak  2  (dua)  buah,  tetapi  kemudian  tidak  di  kontrol  atau  diawasi

dengan baik setelah digunakan, alat tersebut tidak ditemukan lagi.
Tidak hanya alat gerinda saja, praktek las juga kekurangan mesin las maupaun

kabel  terminal.  Dan untuk mensiasati  kondisi  tersebut,  instruktur  las  dengan sukarela

meminjamkan alat gerinda dan kabel terminal yang mereka miliki supaya para penerima

manfaat dapat praktek dan mengejar target yang mereka miliki. Sedangkan di bimbingan

keterampilan yang lain, mereka memiliki kendala masing-masing yang berbeda satu sama

lain, tetapi hal tersebut masih menyangkut keterbatasan peralatan dan bahan. Seandainya

hal tersebut di kontrol secara rutin, maka kondisi tersebut dapat dihindari, karena seksi

rehabilitasi  sosial  dan  mengajukan  usuluan  pengadaan  barang  baik  di  APBD  murni

maupun di APBD Perubahan. Tetapi karena hal tersebut tidak dimonitor dengan seksama,

maka kondisi yang sama tarsus berlangsung hingga saat ini.

Foto 2
Praktek Bimbingan Keterampilan Las
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Sama halnya dengan seksi  penyantunan yang memiliki  tanggung jawab dalam

kegiatan pengasramaan. Kondisi yang ditemukan di lapangan adalah terjadi kekurangan

perlengkapan asrama seperti kasur, bantal, sarung bantal dan dipan. Seharusnya, dalam

penyelenggaraan  kegiatan  pengasramaan,  hal  tersebut  tidak  boleh  terjadi.  Mengapa

demikian? karena dalam proses pembinaan, barang-barang tersebut merupakan barang

wajib yang dimiliki untuk memenuhi standarisasi penyelenggaraan pembinaan. Ternyata

kondisi yang terjadi adalah, tidak dilakukan evaluasi dan monitoring di awal dan di akhir

penyelenggaraan  pembinaan  penerima  manfaat.  Seksi  penyantunan  tidak  mengetahui

berapa  jumlah  dan  jenis  perlengkapan  asrama  yang  rusak,  karena  mereka  tidak

melakukan pengecekan secara rutin dan teliti. Hal tersebut mengakibatkan mereka tidak

dapat membuat perencanaan yang jelas terkait kebutuhan, karena mereka sendiri tidak

tahu apa saja yang harus mereka penuhi atau mereka lengkapi. Dalam hal ini penulis

melihat bahwa sebagian ASN BSBR Karya Mandiri kurang serius dalam melaksanakan

tugas dan fungsi mereka masing-masing. Selain itu terlihat kurang bersemangat dalam

kegiatannya sehari-hari

Foto 3
Kondisi Asrama di Awal Tahun 2018
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3. Penyusunan  Pedoman  Pembinaan,  Analisis  Jabatan  Instruktur  dan

Silabus/Materi Bimbingan

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BSBR

Karya  Mandiri  termasuk  penyelenggaraan  pembinaan  penerima  manfaat,  diperoleh

gambaran  awal  kondisi  yang  terjadi  saat  ini  dan  arah  yang  akan  dicapai  dalam

penyusunan pedoman pembinaan dan analisis jabatan instruktur termasuk silabus/materi

bimbingan. Dalam proyek perubahan ini,  dilakukan penyusunan pedoman pembinaan,

penyusunan analisis jabatan instruktur dan silabus/materi bimbingan. Ketiga hal tersebut

akan menjadi landasan dalam menyelenggaraakan pembinaan atau pemberian bimbingan

kepada penerima manfaat, baik bimbingan fisik mental, sosial dan keterampilan.
Dalam penyusunan  Pedoman  Pembinaan  penerima  manfaat  di  dalamnya  akan

mencakup berbagai hal sebagai berikut:
a. Bagaimana teknis pengangkatan atau penerimaan anak/remaja penerima manfaat;
b. Kehidupan penerima manfaat yang meliputi:

1) Tata krama atau etika yang seharusnya dilaksanakan oleh penerima manfaat;
2) Kegiatan penerima manfaat yang mencakup kegiatan asrama maupun kegiatan bimbingan;

dan
3) Bagaimana mekanisme izin maupun dispensasi yang diberikan kepada penerima manfaat

apabila mereka ingin melaksanakan kegiatan di luar balai.
c. Disiplin penerima manfaat yang meliputi:
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1) Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban penerima manfaat selama mereka dibina di

BSBR Karya Mandiri;
2) Jenis pelanggaran disiplin yang dibedakan menjadi tiga kategori yaitu pelanggaran disiplin

ringan, pelanggaran disiplin sedang serta pelanggaran disiplin berat;
3) Sanksi/hukuman yang sesuai yang diberikan kepada penerima manfaat yang melakukan

pelanggaran  disipilin,  dalam  hal  ini  diuraikan  juga  teknis  dan  prosedur  pengambilan

keputusan untuk sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran disiplin;
4) Penghargaan  kepada  penerima  manfaat  yang  dianggap  memberikan  kontribusi  positif

dalam mendukung pembinaan di BSBR Karya Mandiri; serta
5) Pembinaan dan pengawasan yang diterapkan kepada penerima manfaat.

e. Pemberhentian penerima manfaat;
f.  Kelulusan dan pengembalian ke lingkungan asal penerima manfaat.

Sedangkan untuk penyusunan analisis jabatan instruktur, akan menjelaskan berbagai hal yang

mencakup  riincian  tugas  instruktur,  bahan  dan  peralatan  kerja  yang  digunakan,  indikator

keberhasilan bimbingan yang dilaksanakan, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh

instruktur  dalam  memberikan  bimbingan,  serta  kualifikasi  dan  kompetensi  instruktur  yang

meliputi pendidikan yang dimiliki, pelatihan yang pernah diikuti, pengetahuan terhadap materi

yang diberikan serta pengalaman apa saja yang dimiliki oleh instruktur tersebut sesuai dengan

jenis bimbingan yang diberikan.
Foto 4
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Dalam  menyusun  analisis  jabatan  instruktur,  diawali  dengan  pengisian  form

silabus materi bimbingan. Form isian silabus/materi bimbingan dibuat oleh anggota tim

proyek  perubahan  kemudian  diserahkan  kepada  seksi  RPS  (Rehabilitasi  dan

Pemberdayaan  Sosial)  untuk  kemudian  diperbanyak  dan  dibagikan  kepada  seluruh

instruktur. Para instruktur diminta untuk mengisi form isian tersebut karena mereka lah

yang lebih mengetahui materi yang akan mereka ajarkan termasuk bahan dan peralatan

kerja. Melalui form isian tersebut, penulis juga meminta kepada para instruktur untuk

menjelaskan  apa  saja  kebutuhan  yang  perlu  dilengkapi  untuk  mendukung  kelancaran

proses bimbingan dan kendala apa saja yang mereka hadapi. Hal tersebut penulis lakukan

untuk menjaring kelemahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan.

4. Rapat Evaluasi Kinerja

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam proyek perubahan ini  adalah rapat

internal BSBR Karya Mandiri. Rapat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April

2018 di Ruang Rapat BSBR Karya Mandiri tersebut membahas capaian kinerja BSBR

Karya  Mandiri.  Mulai  dari  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan,  tugas  dan  fungsi  masing-

masing  sub  bagian  dan  seksi,  capaian  realisasi  anggaran  dan  kendala  yang  dihadapi

selama melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta peningkatan disiplin kerja.

Selain  itu  rapat  juga  membahas  sejauh  mana  perkembangan  pembinaan  anak/remaja

penerima manfaat,  sejauh mana tingkat kedisiplinan dan kepatuhan penerima manfaat

dalam  melaksanakan  berbagai  kegiatan  yang  diberikan  serta  kemajuan  yang  mereka

alami selama dibina di BSBR Karya Mandiri selama beberapa bulan. Termasuk evaluasi

pelanggaran-pelanggaran  yang dilakukan  oleh  beberapa  penerima manfaat  dan  sanksi

yang diberikan kepada mereka.
Dalam rapat  tersebut  penulis  juga  meminta  seluruh  ASN pada lingkup BSBR

Karya Mandiri  berkomitmen untuk mendukung pembinaan penerima manfaat  dengan

lebih  baik  lagi.  Pola  pembinaan  perlu  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  serta
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perkembangan zaman. Pembinaan penerima manfaat di  BSBR Karya Mandiri  saat ini

masih belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Saat ini terlihat bahwa pembinaan

hanya terfokus pada pembinaan keterampilan saja. Padahal yang tidak kalah penting yang

harus diperhatikan adalah pembinaan fisik, mental dan sosial penerima manfaat sebagai

dasar membangun karakter dan akhlak mereka.
Selain itu, hal yang perlu diperhatikan juga adalah penyelenggara pembinaan itu

sendiri,  yang  dalam  hal  ini  adalah  instruktur.  Dalam  penyelenggaraan  pembinaan,

instruktur dituntut untuk lebih peka dan terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

Salah satu contoh yang ada saat  ini  yaitu,  terkait  dengan materi  bimbingan olahraga.

Selama 3 (tiga) bulan berjalannya pembinaan penerima manfaat, materi yang diberikan

hanyalah olahraga voli  saja.  Selain itu,  instruktur belum mengetahui secara terperinci

mengenai peraturan olahraga voli, strategi maupun teknik-teknik bermain voli. Olahraga

voli  yang diberikan terlihat seperti  sekedar memberikan kesenangan kepada penerima

manfaat dan menggugurkan kewajiban memberi materi. Sangat disayangkan, seyogyanya

di dalam pembinaan penerima manfaat di BSBR Karya Mandiri mereka dapat mengenal

dan  memahami  berbagai  olahraga  yang  ada  sehingga  dapat  menjadi  bekal  mereka

bersosialisasi kelak di masyarakat, tetapi kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan yang

diharapkan. Para instruktur yang memberikan materi bimbingan di BSBR Karya Mandiri

ketika ditanya satu persatu apakah telah memiliki kurikulum/silabus materi pembelajaran

selama 1  (satu)  tahun,  ternyata  masih  banyak  diantara  mereka  yang belum memiliki

kurikulum/silabus tersebut. Alhasil mereka juga kerap kali mengalami kebingungan di

saat akan memberikan materi. Mereka tidak tahu materi apa yang akan mereka berikan.
Selain  itu,  dalam rapat  tersebut  juga  dibahas  mengenai  penyusunan jenis  dan

jadwal bimbingan. Ada beberapa materi yang yang sesungguhnya bisa menjadi 1 materi

bimbingan sosial, tetapi kondisi nya saat ini dipecah menjadi beberapa materi bimbingan.

Ketika  diselidiki  mengapa  hal  tersebut  terjadi,  salah  satu  alasan  yang  dikemukakan

adalah untuk pemerataan bagi seluruh ASN di lingkup BSBR Karya Mandiri agar dapat
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menjadi instruktur materi bimbingan sosial dan mendapat honor mengajar. Sesungguhnya

hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat membias, terutama dalam pencapaian maksud

dan tujuan pembinaan itu sendiri. 
Permasalahan yang lainnya  yaitu,  ada  beberapa  materi  bimbingan sosial  yang

memliki jam latihan (jamlat) sangat banyak, bahkan ada yang mencapai 104 jam latihan

atau 52 kali pertemuan/tatap muka. Padahal apabila diperhatikan, di lembaga pendidikan

lain, termasuk di perguruan tinggi, untuk 1 materi, hanya memerlukan 12 hingaa 14 kali

pertemuan/tatap  muka dan  setelah  itu  materi  tersebut  akan selesai/habis  dan  berganti

dengan materi yang lain. Akibatnya adalah, saat ini ada beberapa materi bimbingan sosial

yang sudah habis pokok pembahasannya dan tidak tahu lagi apa yang akan disampaikan.
Beberapa masalah tersebut menjadi perhatian serius untuk dapat dikaji bersama

karena sangat berdampak pada pencapaian tujuan pembinaan penerima manfaat. Akan

tetapi dikarenakan pembinaan telah mulai berjalan sejak awal tahun, dan konsep saat ini

telah  diterapkan,  maka  untuk  merubah  jadwal/konsep  pembinaan  yang  ada  saat  ini

menjadi hal yang cukup sulit, karena dikahwatirkan akan mengganggu konsentrasi para

penerima manfaat dan akan semakin tidak tercapainya maksud pembinaan itu sendiri.

Langkah  yang  dapat  ditempuh  saat  ini  untuk  mengatasi  hal  tersebut  adalah  dengan

meningkatkan  kemampuan  instruktur  sebagaiamana  telah  disampaikan  sebelumnya.

Diharapkan melalui langkah ini, setidaknya ada ilmu yang jelas yang ditransformasi dari

para instruktur kepada para penerima manfaat.
Foto 5

Rapat Internal Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri
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Saat ini,  pembinaan penerima manfaat belum memiliki pedoman sebagai dasar

acuan  melaksanakan  pembinaan.  untuk  standar  operasional  prosedur  (SOP)  memang

sudah  dimiliki  oleh  BSBR Karya  Mandiri.  Tetapi  SOP yang  dimiliki  tersebut  hanya

terkait  administrasi  perkantoran  saja,  tidak  menyentuh secara  langsung kepada teknis

pembinaan.  Hal  ini  kerap  kali  menyebabkan  kebingungan  ketika  seorang  instruktur

hendak  mengambil  suatu  kebijakan  atau  keputusan  terhadap  suatu  hal  yang  telah

dilakukan oleh penerima manfaat.  Akibatnya kebijakan/keputusan yang diambil sering

kali tidak tepat sasaran dan tidak efektif.
Disisi lain, anak/remaja penerima manfaat juga belum memahami secara jelas dan

terperinci  hak dan kewajiban yang harus  mereka  laksanakan selama dibina  di  BSBR

Karya Mandiri. Hal tersebut disebabkan belum ada konsep yang tertulis mengenai hak

dan kewajiban serta teknis pelaksanaan bimbingan yang akan mereka ikuti. Terkadang

mereka bingung kegiatan apa yang akan dilaksanakan setelah kegiatan yang satu selesai.

Selain itu, mereka kerap merasa jenuh karena intensitas bimbingan yang mereka ikuti

sangat  padat  dan materi  bimbingan yang mereka terima seringkali  tidak  terarah/tidak

jelas.

5. Koordinasi dengan Instruktur

Setelah  melaksanakan  evaluasi  pembinaan  penerima  manfaat  bersama  seluruh

ASN lingkup BSBR Karya Mandiri,  tahapan selanjutnya yang penulis lakukan adalah

berkoordinasi dengan parra instruktur bimbingan keterampilan dengan didampingi oleh

Kepala Seksi Rehabilitasi  dan Pemberdayaan Sosial (RPS). Para instruktur bimbingan

keterampilan  merupakan  pihak  luar  yang  dianggap  memiliki  kemampuan  dibidang

keterampilan  yang  dibutuhkan  untuk  diberikan  kepada  penerima  manfaat.  Belum

diketahui secara jelas proses penentuan instruktur bimbingan keterampilan pada BSBR

Karya Mandiri, apakah melalui pendaftaran oleh intruktur kepada BSBR Karya Mandiri

atau  BSBR  Karya  Mandiri  langsung  menunjuk  instruktur  tersebut  untuk  dapat
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memberikan bimbingan keterampilan di  BSRB Karya Mandiri.  Akan tetapi  informasi

yang  saat  ini  diperoleh  sebagai  hasil  diskusi  kepada  beberapa  ASN di  BSBR Karya

Mandiri,  Instruktur  BSBR Karya  Mandiri  saat  ini  adalah  kelanjutan  dari  tahun-tahun

sebelumnya.  Mereka  tahun  lalu  adalah  instruktur  yang  sama  pada  bimbingan

keterampilan.  Penulis  menangkap  gambaran bahwasanya  dalam perekrutan  instruktur,

baik  instruktur  bimbingan  keterampilan  maupun  bimbingan  sosial,  belum  melalui

prosedur yang jelas dan baik.
Koordinasi bersama instruktur bimbingan keterampilan bertujuan untuk menggali

informasi  terkait  kelemahan  dan  kendala  dalam  penyelenggaraan  bimbingan  dan

pembinaan penerima manfaat  di BSBR Karya Mandiri.  Bimbingan  keterampilan yang

diberikan kepada Penerima Manfaat BSBR Karya Mandiri saat ini antara lain:

No. Jenis Bimbingan Keterampilan Instruktur
1. Tata Busana Sri Astuti, BA
2. Tata Rias Hj. Sri Supriantini Sugiartono
3. Tata Boga Emy Setiani, Se

Sugeng Siswanto
4. Pendingin I Wayan Sudana, A.Md
5. Otomotif Surya Djaya, Spd

I Nyoman Arya Suharta
6. Las Supardan A.Md

Dari ke 6 (enam) jenis bimbingan keterampilan tersebut, dibimbing oleh instruktur dan asisten

instruktur  dalam memberikan materi  kepada penerima manfaat.  Penyelenggaraan bimbingan

keterampilan  telah  dilaksanakan  selama  3 (tiga) bulan  dan masih  akan berlangsung sampai

dengan bulan Oktober 2018.
Dalam  pertemuan tersebut  sebagian  besar  instruktur  bimbingan  keterampilan

menyampaikan  keluhan  yang  hampir  sama  antara  lain seperti  alat-alat  keterampilan  perlu

dilengkapi sebelum kegiatan belajar dilaksanakan. Peralatan keterampilan yang dimiliki saat ini

sudah sangat lama dan banyak yang rusak. Hal terebut menyebabkan terhambatnya kegiatan

pembelajaran.  Setelah  dilaksanakan  pemeriksaan  peralatan  keterampilan,  kondisi  yang

didapatkan ternyata  peralatan keterampilan  sudah usang dan banyak yang rusak.  Selain itu,
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peralatan keterampilan yang dimiliki BSBR Karya Mandiri saat ini adalah peralatan model lama

yang tidak mendukung perkembangan keterampilan saat sekarang ini.  Hal ini  sesuai dengan

hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.
Bahan  praktek  keterampilan  juga  menjadi  keluhan  para  instruktur.  Seringkali  bahan

praktek keterampilan terlambat untuk dilengkapi.  Hal tersebut disebabkan karena bimbingan

keterampilan  juga  belum  memiliki  materi/silabus  yang  jelas  dalam  penyelenggaraan

bimbingannya  selama  1  (satu)  tahun.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  tidak  terdata  secara

lengkapnya bahan praktek yang diperlukan untuk kegiatan bimbingan keterampilan. Data bahan

praktek yang dibutuhkan baru diperoleh beberapa hari  sebelum pelaksanaan bimbingan, dan

bahkan  terkadang  baru  diperoleh  menjelang  dimulainya  waktu  bimbingan  keterampilan.

Kelemahan data  tersebut  berpengaruh pada mekanisme dan waktu pemenuhan bahan yanng

diperlukan sehingga kerap kali kegiatan bimbingan menjadi terhambat. Faktor lain yang turut

menjadi  kendala  dalam  penyelenggaraan  kegiatan  bimbingan  keterampilan  adalah  kondisi

anggaran.  Untuk  tahun  ini,  untuk  setiap  penerima  manfaat  yang  mengikuti  bimbingan

keterampilan di BSBR Karya Mandiri, hanya disediakan anggaran sebesar Rp. 500.000,- (Lima

ratus ribu rupiah) per tahun per anak. Jumlah ini sangat tidak relevan dengan kebutuhan praktek

yang seharusnya dan juga tidak seimbang dengan kondisi harga barang dan bahan praktek yang

terus naik.
Selain  permasalahan  di  atas,  hal  lain  yang  turut  disampaikan  oleh  para  instruktur

bimbingan  keterampilan  terkait  penerima  manfaat  yaitu  mereka  meminta  agar  instruktur

bimbingan sosial agar lebih memberhatikan karakter para penerima manfaat. Disiplin penerima

manfaat juga harus ditingkatkan, karena hal tersebut sangat berpengaruh dalam kedisiplinan dan

keseriusan mereka dalam mengikuti bimbingan yang diberikan kepada mereka. Akhlak perilaku

dan karakter penerima manfaat sebagai pondasi dalam kehidupan pribadi dan sosial  mereka

harus benar-benar dibentuk dengan baik. Hal ini sesuai dengan maksud proyek perubahan yang

penulis lakukan. Para instruktur bimbingan keterampilan menganggap bahwa seorang manusia

berguna,  bukan hanya manusia  yang memiliki  skill atau keterampilan.  Tetapi  manusia  yang
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berguna  adalah  manusia  yang  memiliki  karakter  perilaku  positif  dan  diimbangi  dengan

keterampilan yang mumpuni.

Foto 6
Koordinasi dengan Instruktur

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat disini bahwa penyusunan kurikulum pembinaan

penerima  manfaat  secara  keseluruhan  belum  bersinergi.  Ternyata  selain  belum  memiliki

pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan,  dalam perumusan kurikulum pembinaan fisik,

mental dan sosial di BSBR Karya Mandiri juga belum pernah satu bahasa, karena mereka tidak

pernah  diajak  untuk  duduk  bersama  dalam  suatu  forum  untuk  membahas  hal  tersebut.

Akibatnya  adalah,  pembinaan  fisik  berjalan  sendiri,  pembinaan  mental  berjalan  sendiri,

pembinaan sosial berjalan sosial berjalan sendiri, serta pembinaan keterampilan juga berjalan

sendiri. Yang seharusnya adalah, dari empat jenis pembinaan tersebut memiliki satu arah dan

maksud yang jelas.  Sehingga ilmu  yang di  dapat  di  dalam pembinaan fisik,  mental,  sosial

ataupun keterampilan,  dapat  diseimbangkan dan diterapkan secara  bersama-sama dan saling

melengkapi dalam membentuk suatu pribadi yang mandiri  dan berdaya saing,  dalam hal ini

penerima manfaat.

6. Study Banding Pembinaan Praja ke IPDN
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Untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  mencari  ilmu  baru  dalam  pembinaan

penerima manfaat, penulis mencoba belajar ke lembaga pendidikan lain yang dianggap

memiliki tugas atau fungsi  yang serupa dengan BSBR Karya Mandiri.  Dalam hal ini

penulis  melakukan  kunjungan  studi  banding  ke  Institut  Pemerintah  Dalam  Negeri

(IPDN). Mengapa penulis memilih IPDN sebagai lokasi studi banding? Karena penulis

memiliki  sedikit  pemahaman  bagaimana  sistem pendidikan  yang  diterapkan  di  IPDN

terutama dalam membentuk karakter praja yang dibina di dalamnya.
Foto 7

Study Banding ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Memang IPDN dan BSBR Karya  Mandiri  adalah  dua lembaga yang berbeda,

IPDN  adalah  sekolah  kedinasan  di  bawah  naungan  Kementerian  Dalam  Negeri

sedangkan BSBR Karya Mandiri adalah UPTD milik Pemerintah Provinsi NTB di bawah

naungan Dinas Sosial Provinsi NTB. Perbedaan lainnya adalah, IPDN menerapkan pola

pembinaan semi militer, dimana sebelum resmi menempuh pendidikan di IPDN, praja

muda terlebih dulu dibina oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama masa orientasi

atau dikenal dengan nama Latihan Dasar Mental Disiplin Praja (Latsarmendispra) selama

1  (bulan).  Selain  itu,  di  dalam  kehidupan  keseharian  praja,  menerapkan  pola

penghormatan militer dan Peraturan Baris Berbaris (PBB) yang cukup ketat. Sedangkan

BSBR Karya Mandiri, penerima manfaat melaksanakan orientasi selama 1 (satu) minggu
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yang diselenggarakan oleh ASN (internal) BSBR karya Mandiri, dan dalam kehidupan

keseharian penerima manfaat, tidak menerapkan PBB.
Akan tetapi yang menjadi pertimbangan penulis melaksanakan studi banding ke

IPDN adalah, bahwa IPDN menerapkan pola kehidupan yang hampir sama dengan BSBR

Karya Mandiri. Mulai dari bangun tidur, sampai dengan aturan tidur kembali. Tata Krama

(sikap dan perilaku), Tata Kehidupan (bangun tidur, apel, ibadah, makan, pembelajaran,

penggunaan  handphone,  ijin)  serta  berbagai  hal  lainnya.  Nilai  lebih  IPDN  adalah,

diketahui  bahwa  IPDN  memiliki  Pedoman  Tata  Kehidupan  Praja  (Peta  Dupra)  yang

mengatur  keseluruhan  kehidupan  praja.  Peta  Dupra  tersebut  menjadi  acuan/pedoman

pembinaan  resmi  dan  sah  bagi  IPDN  dalam  membina  praja  yang  tersusun  dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan

Praja. Peraturan Mendagri tersebut menguraikan secara gamblang dan komprehensif tata

cara pembinaan, hak dan kewajiban praja selama mengikuti pendidikan di IPDN. Selain

itu,  IPDN  telah  ditetapkan  sebagai  kampus  revolusi  mental  yang  mampu  mencetak

generasi muda yang berkarakter dan memiliki mental yang baik.
Hal  itulah  yang  mendasari  penulis  untuk  berkunjung  langsung  ke  IPDN,

berdiskusi dengan civitas pengasuh yang bertugas langsung dalam pembinaan praja serta

melihat  langsung bagaimana penerapan pedoman pembinaan yang mereka  miliki  dan

merasakan  kedisiplinan  praja  IPDN.  Ternyata  setelah  berdiskusi  dengan  pejabat

pengasuhan IPDN, mereka menjelaskan bahwa hal terpenting dalam penyelenggaraan di

IPDN adalah bagaimana membangun karakter praja agar memiliki sikap, perilaku serta

watak  yang  baik,  sehingga  mampu  menjadi  pamong  dan  mentransformasi  nilai-nilai

positif  ketika  nantinya  mereka  mengabdi  di  tenagh-tengah  masyarakat.  Bagaimana

mungkin seorang pamong dapat berhasil membangun masyarakat apabila mereka sendiri

tidak  mampu  memberi  contoh  bagi  orang-orang  disekitarnya.  Kondisi  tersebut  tidak

bermaksud mengesampingkan peran pengajaran dan pelatihan yang ada di IPDN sebagai

tiga  paradigma  (Jarlatsuh)  yang  dilaksanakan  secara  bersinergi.  Praja  akan  berhasil
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menerima pengajaran dan pelatihan ketika etika disiplin dan ketekunan mereka terbangun

melalui peran pengasuhan itu sendiri.  Akan tetapi IPDN juga menyadari bahwa untuk

menghadapi perkembangan jaman yang kompleks di saat sekarang ini, selain memiliki

karakter dan kepribadian yang baik, praja juga harus turut dibekali dengan pendidikan

keilmuan dan pelatihan agar mereka dapat bersaing secara mandiri nantinya.
Kondisi  inilah  yang  sangat  mirip  dengan  kondisi  yang  ada  di  BSBR  Karya

Mandiri.  BSBR  Karya  Mandiri  tidak  hanya  meyelenggarakan  1  (satu)  jenis

pembinaan/bimbingan, melainkan 4 (empat) jenis pembinaan/bimbingan yaitu bimbingan

fisik, mental, sosial dan keterampilan. Bimbingan fisik, mental dan sosial serupa dengan

pola pengasuhan di IPDN, sedangkan bimbingan keterampilan di BSBR Karya Mandiri,

serupa dengan pola pengajaran dan pelatihan di IPDN. Hanya saja kondisi BSBR Karya

Mandiri  saat  ini  adalah,  BSBR  Karya  Mandiri  belum  memiliki  pedoman  dalam

pembinaan penerima manfaat. BSBR Karya Mandiri selama ini menerapkan pembinaan

berdasarkan kebiasaan yang dianggap baik.
Beralih  ke  bidang  pengajaran  dan  pelatihan  di  IPDN,  mereka  telah  memiliki

konsep  yang  jelas  dan  memiliki  tujuan  yang  terukur. Dalam hal  ini,  pengajaran  dan

pelatihan  di  IPDN  disesuaikan  dengan  konsep  pengasuhan  yang  diterapkan,  dan

diseimbangkan  dan  disesuaikan  dengan  waktu  pengasuhan.  Dalam  melaksanakan

pengajaran  dan  pelatihan,  etika  dan  disiplin  mereka  sebagai  buah  pengasuhan  yang

mereka terima, dituangkan dalam mengikuti kegiatan pengajaran dan pelatihan. Dosen

pengajaran dan pelatihan di IPDN, adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

Sehingga pengajaran dan pelatihan yang dilaksanakan berjalan efektif fan efisien serta

terukur sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kurikulum dan jadwal pengajaran dan

pelatihan  di  IPDN  disusun  secara  bersinergi  dan  jelas,  sebelum  praja  memulai

pendidikannya di IPDN. Dengan kata lain, ketika calon praja telah resmi menjadi seorang

praja, kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan juga telah siap untuk diterapkan

dan diberikan kepada mereka. Sedangkan kondisi yang dialami BSBR Karya Mandiri di
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tahun  ini,  ketika  calon  penerima  manfaat  telah  resmi  menjadi  penerima  manfaat,

kurikulum  dan  jadwal  bimbingan  masih  belum  tersedia.  Dan  instruktur  yang  akan

memberikan  materi  bimbingan  kepada  penerima  manfaat,  sebagian  besar  bukanlah

mereka yang memiliki dasar keilmuan di bidangnya.

Foto 8
Kegiatan Solat Berjamaah Praja IPDN

Foto 9
Kegiatan Makan Bersama di Ruang Makan IPDN
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Sebagai hasil kunjungan ke IPDN, Penulis memperoleh Pedoman Tata Kehidupan

Praja,  yang akan penulis  jadikan sebagai  bahan bahan perbandingan untuk menyusun

pedoman penerima manfaat BSBR Karya Mandiri. Penulis juga mendapatkan gambaran

bagaimana  teknik  penerapan  pedoman  tata  kehidupan  tersebut  seperti  disiplin  dalam

pelaksanaan  solat  berjamaah  bagi  yang  beragama  Islam,  serta  disiplin  pelaksanaan

upacara  makan.  Selain  itu,  penulis  memiliki  bekal  bagaimana  menyusun  konsep

bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan yang bersinergi di BSBR Karya Mandiri

dengan  harapan  pada  akhir  pembinaan,  akan  terbentuk  penerima  manfaat  yang

berkarakter dan mandiri.
Selain itu,  penulis  juga mengajak serta  seluruh anak/remaja penerima manfaat

beserta  para  instruktur  mengadakan  study banding ke  IPDN Regional  NTB di  Praya

Lombok Tengah. Study banding tersebut bertujuan agar para penerima manfaat dan para

instruktur  dapat  melihat  langsung  bagaimana  pola  pembinaan  praja  yang  diterapkan,

bagaimana  penegakan  disiplin  serta  pembangunan  karakter  yang  dilakukan.  Dalam

kunjungan  yang  diterima  langsung  oleh  Asisten  Direktur  bidang  Keprajaan  IPDN

Regional NTB beserta jajaran pengasuh, keluarga besar BSBR Karya Mandiri melakukan

diskusi,  peninjauan atau melihat langsung kedisiplinan praja baik di barak maupun di

lingkungan Kampus IPDN. Keluarga Besar BSBR Karya Mandiri juga turut serta dalam

pelaksanaan solat jumat dan upacara makan siang sehingga mereka dapat melihat secara

langsung bagaimana disiplin dalam beribadah yang dilaksanakan oleh praja IPDN serta

bagaimana  tata  cara  makan  secara  teratur  dan  tertib  sesuai  peraturan  yang  telah

ditetapkan.

Foto 10
Penerima Manfaat bersama Praja IPDN melaksanakan Solat Jumat Bersama
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Foto 11
Penerima Manfaat melaksanakan baris berbaris Bersama Praja IPDN sebelum

pelaksanaan Upacara Makan

Foto 12
Penerima Manfat ikut serta dalam Upacara Makan di IPDN Regional NTB

7. Uji Coba dan Penyempurnaan Pedoman Pembinaan serta Analisis Jabatan
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Setelah  merampungkan  penyusunan  Pedoman  Pembinaan  Penerima  Manfaat,  tahapan

selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan uji  coba pelaksanaan atau penerapan pedoman

pembinaan tersebut  dalam kehidupan sehari-hari  penerima manfaat.  Maksud dari  tahapan ini

adalah  untuk  melihat  sejauh  mana  keberhasilan  penerapan  pedoman  pembinaan  dalam

mendukung penyelenggaraan pembinaan penerima manfaat di BSBR Karya Mandiri. Selain itu,

tahapan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah ada hal-hal yang dianggap kurang sesuai

dengan tujuan penyelenggaraan pembinaan ataupun mungkin terdapat hal-hal yang sekiranya

perlu dimasukkan tetapi ternyata belum tercantum dalam pedoman pembinaan.
Sebelum pedoman pembinaan tersebut dilakukan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi

terkait pedoman pembinaan yang telah disusun, baik kepada ASN lingkup BSBR Karya Mandiri,

serta  kepada  anak  atau  remaja  penerima  manfaat.  Sosialisasi  tersebut  dilaksanakan  ketika

penyelenggaraan apel pagi maupun ketika jam bimbingan sosial berlangsung. Hal ini betujuan

untuk  membangun  kesepahaman  antara  Penulis,  ASN  lingkup  BSBR  Karya  Mandiri  dan

penerima manfaat,  agar keluarga besar BSBR Karya tersebut mendukung uji coba penerapan

pedoman  pembinaan  karena  maksud  dari  penyusunan  pedoman  pembinaan  itu  sendiri,  akan

banyak bermanfaat  bagi  para  instruktur  atau  pengasuh dan para  penerima manfaat.  Terlebih

khusu lagi  bermanfaat  dalam mensukseskan penyelenggaraan tugas  dan fungsi  BSBR Karya

Mandiri.
Setelah  dilaksanakan  uji  coba  penerapan  pedoman  pembinaan  penerima  manfaat,

diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Para penerima Manfaat mulai memahami apa saja yang menjadi

hak dan kewajibannya sebagai seorang penerima manfaat selama mengikuti pembinaan di

BSBR Karya Mandiri. Mereka mengetahui apa saja hal-hal yang harus dilakukan, apa saja

larangan  yang tidak  boleh  dilakukan,  bagaimana tata  krama yang  baik  dalam kehidupan

sehari  hari  mulai  dari  bangun  tidur  sampai  mereka  tidur  kembali.  Bagaimana  proses

mengikuti bimbingan keterampilan dan bimbingan sosial yang benar, teknis mengajukan ijin

untuk  tidak  mengikuti  kegiatan,  tata  cara  makan  dan  berbicara,  serta  sanksi  yang  akan

mereka dapatkan ketika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran.
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2. Para pengasuh dan instruktur memahami teknis yang jelas dalam

memberikan  pembinaan  kepada  penerima  manfaat.  Karena  selain  sekarang  telah  disusun

pedoman pembinaan yang jelas,  disatu sisi  telah disusun silabus bimbingan oleh masing-

masing instruktur sehingga kegiatan bimbingan terprogram dengan baik, termasuk alat dan

bahan  bimbingan  serta  lebih  fokus  kepada  arah  mewujudkan  karakter  pribadi  penerima

manfaat yang baik disertai dengan skill untuk hidup mandiri. Selain itu pengasuh asrama dan

pengasuh lainnya atau petugas piket, dapat lebih mudah dalam mengambil suatu tindakan

atau  kebijakan  terkait  hal-hal  yang  dilakukan  oleh  penerima  manfaat.  Termasuk  dengan

teknis  pengambilan  hukuman  penerima  manfaat  yang  bermasalah  atau  melakukan

pelanggaran, dalam hal ini sudah jelas proses atau prosedurnya mulai dari pelaporan sampai

dengan penerapan sanksi kepada penerima manfaat yang melakukan pelanggaran.
3. Setelah  dilakukan  uji  coba  penerapan  pedoman  pembinaan

penerima manfaat,  kehidupan penerima manfaat  menjadi  lebih  teratur  dan tertib.  Mereka

mulai memiliki gambaran bagaimana pola pembinaan yang diselenggarakan di BSBR Karya

Mandiri  dan  apa  maksud  dari  pembinaan  itu  sendiri.  Mereka  mulai  memahami  pola

kehidupan  bermasyarakat  yang  seharusnya,  bagaimana  membangun  interaksi  yang  baik

dengan  orang  lain,  bagaimana  membangun  kemandirian  serta  mereka  dapat  belajar

membangun  disiplin  dari  diri  sendiri  karena  telah  memahami  siklus  kehidupan  mereka

sehari-hari.
4. Mulai  tercipta  sinergitas  antara  beberapa  bimbingan  yang

diberikan di BSBR Karya Mandiri yaitu bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan.

Dalam  menyusun  pedoman  pembinaan  dan  analisis  jabatan  instruktur,  tidak  serta  merta

dilakukan begitu saja. Tetapi di dalam menyusun pedoman pembinaan dan analisis jabatan

instruktur tersebut, melalui berbagai tahapan termasuk di dalamnya berdiskusi. Penulis kerap

meninjau secara langsung proses pemberian materi bimbingan dan berdiskusi terbuka secara

langsung  kepada  instruktur  mengenai  kendala  dan  hambatan  dalam  memberikan  materi

bimbingan. Selain itu penulis juga mencoba menggali keinginan dan tujuan yang diharapkan
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oleh para instruktur. Disisi lain, penulis juga menyampaikan maksud penyusunan pedoman

pembinaan  dan  analisis  jabatan  instruktur  sebagai  langkah  awal  mensinergikan  beberapa

jenis bimbingan yang diberikan di BSBR Karya Mandiri kepada para penerima manfaat. Dan

ternyata  antara  para  instruktur  dan  penulis  sepahaman  mengenai  hal  tersebut  bahwa

bimbingan  yang  diberikan  di  BSBR  Karya  Mandiri,  meskipun  bermacam-macam  tetapi

seharusnya mengarah pada satu tujuan yang jelas yaitu membangun karakter dan akhlak yang

baik para penerima manfaat disertai dengan pemberian skill atau keterampilan. Karena ketika

hal tersebut telah terbaik, maka visi misi BSBR Karya Mandiri tentu akan berhasil tercapai

yaitu menciptakan generasi muda yang berakhlak, mandiri, memiliki fungsi sosial yang baik,

berdaya saing dan sejahtera.

Setelah dilakukan uji coba penerapan konsep pedoman pembinaan penerima manfaat,

langkah selanjutnya yang penulis lakukan yaitu finalisasi draft pedoman pembinaan dan

analisis  jabatan  instruktur  yang  telah  disusun.  Dari  hasil  uji  coba  penerapan  konsep

pembinaan penerima manfaat, hanya terdapat sedikit revisi atau perbaikan. Hal tersebut

berupa penambahan beberapa uraian kalimat dalam tata krama penerima manfaat terkait

tata cara berbicara atau berkomunikasi dan tata kehidupan penerima manfaat yang terkait

kegiatan rutinitas penerima manfaat di asrama dan di dalam Balai. Sedangkan analisis

jabatan  instruktur,  dilakukan penyempurnaan  dengan melengkapi  uraian  rincian  tugas

yang  disesuaikan  dengan  silabus/materi  yang  telah  disusun  oleh  masing-masing

instruktur.  Konsep  pedoman  pembinaan  yang  telah  final  kemudian  diajukan  kepada

Kepala  Dinas  Sosial  Provinsi  NTB  untuk  mendapatkan  persetujuan  dan  pedoman

pembinaan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

Foto 13
Penyempurnaan Draft Pembinaan
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8. Kendala dan Strategi dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan

Dalam  penyelenggaraan  proyek  perubahan  ini,  terdapat  berbagai

kendala/hambatan yang dihadapi. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa motivasi

dan kondisi ASN BSBR Karya Mandiri menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan

proyek perubahan ini. Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri memiliki ASN sebanyak

21 (dua puluh satu) orang. Akan tetapi dari jumlah tersebut, hanya beberapa ASN yang

memiliki  semangat  kerja  yang tinggi,  sedangkan beberapa diantaranya terlihat  kurang

bersemangat  dalam  bekerja.  Kondisi  ASN  lainnya  yang  menjadi  hambatan  dalam

penyelenggaraan proyek perubahan ini yaitu ASN yang bertugas di BSBR Karya Mandiri

tidak  memiliki  basic atau  kompetensi  murni  sebagai  seorang  pekerja  sosial  maupun

instruktur pemberi materi. Mayoritas ASN pada BSBR Karya Mandiri adalah fungsional

umum  dengan  kompetensi  yang  bermacam-macam.  Sedangkan  dalam  pembinaan

penerima manfaat, ASN yang dibutuhkan adalah fungsional pekerja sosial yang memiliki

kompetensi dalam menangani permasalahan sosial.  Idealnya 1 (satu) orang fungsional

pekerja  sosial  menangani  maksimal  10  (sepuluh)  orang  anak  atau  remaja  penerima

manfaat. Tetapi kondisi yang ada di BSBR Karya Mandiri  saat ini,  hanya memiliki 2
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(dua)  orang  fungsional  pekerja  yang  harus  menangani  65  (enam  puluh  lima)  orang

penerima manfaat dengan berbagai karakter dan latar belakang sosial yang berbeda.
Kondisi  tersebut  mengakibatkan  sedikit  terhambatnya  efektifitas  penerapan

pedoman  pembinaan  yang  telah  disusun.  Karena  mereka  belum  memahami  teknik

penanganan  penerima  manfaat  dengan  pola  pendekatan  sosial.  Mereka  telah  terbiasa

menyelenggarakan  pembinaan  penerima  manfaat  di  BSBR  Karya  Mandiri  dengan

menggunakan metode pembinaan sebagaimana mereka terapkan dalam pembinaan putra-

putri mereka di rumah masing-masing. Sedangkan kondisi psikologis maupun lingkungan

yang dihadapi oleh penerima manfaat di lingkungan asalnya, berbeda dengan psikologis

dan lingkungan instruktur.
Selain itu, agenda kegiatan pembinaan anak/remaja penerima manfaat yang sudah

mulai  berjalan  sejak  awal  tahun  turut  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  proyek

perubahan. Hal tersebut mengakibatkan sedikit menjadi lebih sulit menerapkan pedoman

pembinaan yang telah disusun. Penerima Manfaat telah menjalani pembinaan selama 4

bulan dan akan terus berlangsung sampai dengan bulan Desember. Begitu pula dengan

para instruktur yang memberikan materi dan pembinaan. Selama 4 bulan mereka dibina

di BSBR Karya Mandiri, pola pembinaan yang diterapkan agak terlihat santai dan tidak

terprogram. Sedangkan kini mereka dituntut untuk mengikuti untuk mengikuti pedoman

pembinaan  yang  telah  disusun.  Mereka  seperti  terkaget  karena  harus  segera

menyesuaikan dengan kondisi yang ada dalam pedoman pembinaan dan tuntutan silabus

materi keterampilan yang telah disusun. Analisis jabatan instruktur yang telah disusun

juga tidak dapat dengan serta merta dapat diterapkan, karena bimbingan telah berjalan

selama  beberapa  bulan.  Sedangkan  analisis  jabatan  instruktur  sebenarnya  merupakan

acuan dalam penunjukan instruktur yang berkompeten. Analisis jabatan instruktur baru

dapat diterapkan di awal tahun ketika pembinaan tahun berikutnya akan dimulai
Kendala lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan proyek perubahan ini yaitu

anggaran  BSBR  Karya  Mandiri  yang  sangat  terbatas. Anggaran  terbatas  yang

dimaksudkan dalam hal  ini  yaitu  anggaran dalam penyelenggaraan bimbingan.  Untuk
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memperoleh  hasil  proyek perubahan yang maksimal  diperlukan peralatan  pendukung,

termasuk di dalamnya alat dan bahan dalam bimbingan sosial dan keterampilan. Dalam

praktek pembinaan penerima manfaat, diperlukan alat dan bahan praktek serta alat peraga

lainnya.  Keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki  oleh  BSBR  Karya  Mandiri  tersebut

mengakibatkan praktek atau uji coba penerapan pedoman pembinaan penerima manfaat

dilakukan metode sosialisasi  dan praktek sederhana tanpa peralatan yang lengkap dan

memadai.
Menghadapi  seluruh  kendala  tersebut,  penulis  bersama anggota  tim  yang  lain

mencari  strategi  jalan  keluar. Untuk  meningkatkan semangat  dan  motivasi  para  ASN

lingkup BSBR Karya Mandiri,  penulis  secara rutin memberikan pengarahan sekaligus

pemahaman kepada ASN mengenai peran besar BSBR Karya Mandiri dalam membantu

anak  dan  remaja  untuk  menjadi  generasi  pembangunan  daerah  dan  mengentaskan

kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anak atau remaja

yang menjadi penerima manfaat di BSBR Karya Mandiri.  ASN BSBR Karya Mandiri

tidak  hanya  memiliki  tanggung  jawab  sebagai  seorang  pegawai  negeri,  tetapi  juga

memiliki  tanggung  jawab  moril  kepada  para  penerima  manfaat  karena  mereka  telah

dititipkan oleh keluarganya untuk dibina di BSBR Karya Mandiri untuk menjadi anak

yang berkarakter, mandiri  dan memiliki  fungsi  sosial  yang baik serta  lebih  sejahtera.

Selain  itu  penulis  juga  menggunakan  pendekatan  persuasif  dengan  cara  melakukan

diskusi terbatas dan terbuka kepada masing-masing ASN di BSBR Karya Mandiri. Hal

tersebut  dilakukan  untuk  menggali  potensi  dan  kendala  atau  hambatan  yang  mereka

hadapi  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Termasuk  mencari  tahu  apa  yang

menyebabkan semangat  kerja  mereka  menurun.  Ternyata  jawaban dari  motivasi  kerja

mereka yang menurun adalah akibat adanya kejenuhan atas tugas dan fungsi mereka di

BSBR Karya Mandiri. Mayoritas ASN di BSBR Karya Mandiri adalah orang yang sudah

cukup lama bertugas di tempat tersebut, dengan pekerjaan yang sama bertahun-tahun dan

tanpa  perhatian  serius  dari  pimpinan  baik  internal  BSBR  Karya  Mandiri  maupun
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pimpinan  yang  lebih  tinggi.  Setelah  mengetahui  kondisi  tersebut,  penulis  mengajak

mereka untuk lebih banyak berdiskusi secara bersama-sama dalam konteks silaturahmi

kekeluargaan, salah satunya melalui bincang hangat dan penuh canda setelah apel pagi

atau setelah melaksanakan solat berjamaah di mushola. Perhatian lebih bagi ASN BSBR

menjadi api pembakar semangat mereka kembali sehingga potensi yang mereka miliki

dapat  disalurkan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  mereka  masing-masing  dan

mendukung keberhasilan proyek perubahan ini.
Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam mendukung pemenuhan kebutuhan

bimbingan  yang  diberikan  kepada  penerima  manfaat.  Perlengkapan  asrama  sebagian

besar  dalam  kondisi  rusak  dan  tidak  lengkap,  sama  hal  nya  dengan  perlengkapan

bimbingan keterampilan. Tetapi penulis tidak ingin hal tersebut menjadi hambatan yang

berarti  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  BSBR  Karya  Mandiri  maupun

penyusunan proyek perubahan ini. Untuk mengatasi kendala tersebut, penulis menjalin

komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders lain yang sekiranya mampu membantu

mengatasi  kendala  tersebut.  Dalam  hal  ini  penulis  berkoordinasi  dengan  Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB. Penulis bersilaturahmi

ke kantor BPKAD dan menyampaikan kondisi BSBR Karya Mandiri saat ini. Gayung

pun bersambut ketika BPKAD menyampaikan sekiranya di Gudang Aset terdapat barang-

barang yang sudah tidak terpakai yang sekiranya mungkin masih dalam kondisi baik dan

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan asrama dan praktek penerima manfaat di

BSBR Karya Mandiri.
Penulis kemudian memerintahkan ASN untuk membuat surat permintaan barang

yang dibutuhkan kepada BPKAD. Dan hasilnya, BPKAD memberikan bagarang-barang

yang  dibutuhkan  untuk  asrama  dan  praktek  bimbingan  penerima  manfaat.  Kegiatan

bimbingan  penerima  manfaat  pada  akhirnya  dapat  berjalan  sebagaimana  diharapkan

meskipun  ada  sedikit  barang-barang  lainnya  yang  belum  dapat  dipenuhi  tetapi  hal

tersebut  tidak  mengganggu  garis  besar  pembinaan.  Seperti  contoh,  tidak  tersedianya
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microphone di ruang bimbingan sosial yang diperlukan untuk menyampaikan pengarahan

pedoman pembinaan yang disusun.  Tetapi  hal  tersebut  tidak menjadi  hal  yang begitu

mengganggu,  karena bisa  disesuaikan dengan Teknik berbicara yang lebih  keras  agar

dapat didengar oleh para penerima manfaat ataupun dengan meminjam  microphone di

ruangan lain.
Foto 14

Pemenuhan Perlengkapan Pembinaan BSBR Karya Mandiri
Bekerja Sama dengan BPKAD Provinsi NTB

Terkait  dengan  program  pembinaan  yang  telah  berjalan  beberapa  bulan  dan

dengan disusunnya analisis jabatan serta silabus materi bimbingan, penulis menekankan

kepada  para  instruktur  agar  menggunakan  kedua  hal  tersebut  sebagai  acuan  dalam

penyelenggaraan bimbingan sosial masing-masing disisa waktu bimbingan yang beberapa

bulan  lagi.  Terkait  dengan  hasil  analisis  jabatan  instruktur  yang  tidak  sesuai  kondisi

instruktur  yang  memberikan materi  saat  ini,  penulis  mendorong agar  analisis  jabatan

tersebut menjadi pendorong kepada para instruktur untuk meningkatkan kompetensi yang

mereka miliki. Dengan kata lain bukan hanya penerima manfaat saja yang belajar, tetapi

para instruktur juga turut belajar untuk mengembangkan diri. Sedangkan silabus/materi

bimbingan menjadi pegangan para instruktur dalam memberikan materi sehingga materi,

alat dan bahan yang mereka butuhkan esok hari sudah tergambar jelas dan dapat segera

dipenuhi. Melalui hal ini, diharapkan tidak terjadi lagi waktu yang terbuang sia-sia ketika

proses bimbingan mulai berjalan yang digunakan untuk pergi mencari bahan atau materi

pembelajaran.
Selain itu, strategi yang juga diterapkan demi keberhasilan proyek perubahan ini

yaitu  mencari  dukungan  penuh  dari  seluruh  stakeholders yang  dianggap  mampu

60



memberikan  kontribusi  positif  dalam  penyelenggaraan  proyek  perubahan  ini.

Pelaksanaan  proyek  perubahan  ini  mendapat  dukungan  penuh  dari  atasan  langsung

(mentor) dan coach, para instruktur dan para penerima manfaat serta organisasi perangkat

daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Hal ini sangat membantu pelaksanaan proyek

perubahan, karena ada beberapa tahapan proyek yang membutuhkan partisipasi aktif dari

seluruh instruktur dan penerima manfaat sebagai objek utama penyelenggaraan proyek

perubahan ini.

Foto 15
Konsultasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Bersama Mentor

Foto 16
Konsultasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Bersama Coach
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Atasan langsung (mentor)  memberikan dukungan moril  dan  sering  memonitor

pelaksanaan tugas  kedinasan dan pelaksanaan  proyek perubahan.  Begitu  pula  dengan

coach yang memberikan bimbingan khususnya dalam memberikan gambaran mengenai

pelaksanaan tahapan-tahapan proyek perubahan. Perkembangan penyelenggaraan proyek

perubahan  disampaikan  secara  rutin  kepada  mentor  dan  coach agar  mereka  dapat

membantu dan memonitor sejauh mana capaian dari proyek perubahan ini. Selain itu,

terkait penyusunan pedoman pembinaan atau pedoman tata kehidupan penerima manfaat,

penulis  juga  berkonsultasi  dengan  organisasi  perangkat  daerah  lainnya  seperti  Biro

Hukum  Sekretariat  Daerah  dan  Inspektorat  Provinsi  NTB.  Hal  itu  dilakukan  untuk

mengetahui proses penyusunan pedoman dan legalitas yang diharapkan dari penyusunan

pedoman  tersebut.  Sedangkan  untuk  pengembangan  metode  pembinaan,  penulis

berkoordinasi  dengan berbagai  stakeholders lain  seperti  IPDN, Bupati  Lombok Barat

serta Balai-balai yang menyelenggarakan pembinaan sejenis.

Foto 17
Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi NTB

9. Inovasi Pembinaan Penerima Manfaat
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Setelah tersusun pedoman tata kehidupan penerima manfaat sebagai acuan dalam

pembinaan, penulis juga membuat beberapa inovasi yang diharapkan dapat mendukung

keberhasilan proyek perubahan yang dilaksanakan. Inovasi yang dilakukan antara lain

sebagai berikut:

a. Buku Saku Penerima Manfaat

Salah satu inovasi yang dilakukan dalam pembinaan penerima manfaat di BSBR

Karya  Mandiri  yaitu  dengan  pembuatan  buku  saku  penerima  manfaat.  Inovasi  ini

merupakan  hal  baru  dalam  penyelenggaraan  pembinaan  penerima  manfaat  di  BSBR

Karya Mandiri, sama halnya dengan penyusunan pedoman pembinaan penerima manfaat

yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Buku saku ini berupa lembaran kecil yang

terdiri  dari  beberapa  halaman.  Halaman  pertama  berisi  identitas  penerima  manfaat,

lembar  kedua  berisi  kolom  daftar  perghargaan,  lembar  ketiga  berisi  kolom  daftar

pelanggaran  dan  lembar  keempat  berisi  ikrar  penerima  manfaat.  Buku saku ini  akan

diberikan kepada masing-masing penerima manfaat untuk dibawa dalam kegiatan sehari-

hari mereka untuk mencatat hal-hal apa saja yang telah mereka lakukan.

Foto 18
Buku Saku Penerima Manfaat

Buku  saku  ini  berfungsi  sebagai  buku  kontrol  bagi  para  penerima  manfaat

mengenai sejauh mana mereka dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan di

BSBR Karya Mandiri. Lembar pertama berisi identitas mereka sehingga buku tersebut

tidak bisa ditukarkan dengan buku saku penerima manfaat yang lain. Ketika penerima

manfaat melakukan suatu hal yang memiliki nilai lebih/positif yang tidak bisa dilakukan

oleh penerima manfaat yang lain, maka instruktur dapat memberikan catatan pada kolom
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penghargaan di lembar kedua buku saku tersebut. Seperti contoh ketika penerima manfaat

berhasil  menjuarai  suatu  lomba,  atau  berprestasi  di  suatu  bidang,  penerima  manfaat

memberikan sikap yang tauladan yang baik bagi rekan-rekan penerima manfaat yang lain,

maka  instruktur  dapat  memberikan  penilaian  tertulis  kepada  yang  bersangkutan  pada

buku saku tersebut.  Akan tetapi  apabila  penerima manfaat  melakukan kesalahan atau

pelanggaran  terhadap  ketentuan  balai,  maka  instruktur  berhak  memberikan  penilaian

negatif terkait dengan kesalahannya tersebut dengan menuliskan kesalahannya di lembar

ketiga (kolom pelanggaran) pada buku saku tersebut. Sedangkan di lembar keempat yang

berisi ikrar penerima manfaat, berfungsi untuk mengingatkan mereka atas janji/ikrar yang

telah mereka tetapkan secara bersama-sama.
Dengan kata lain, buku saku tersebut berfungsi sebagai buku kontrol mengenai

sejauh  mana  keberhasilan  mereka  dalam  mengamalkan  nilai-nilai  kepribadian  dan

karakter  yang  baik,  bagaimana  keberhasilan  mereka  dalam  melaksanakan  nilai-nilai

mental sosial baik antar penerima manfaat, kepada instruktur maupun kepada lingkungan

sosial  mereka  di  tengah-tengah  masyarakat.  Penerima  manfaat  dan  instruktur  dapat

mengetahui dan menilai,  sejauh mana keberhasilan pembinaan fisik mental, sosial dan

keterampilan  penerima  manfaat  melalui  buku  saku  tersebut.  Dan  di  akhir  tahun

pembinaan,  buku  saku  tersebut  akan  dilombakan,  bagi  siapa  yang  memiliki  catatan

penghargaan lebih  baik  dibandingkan dengan catatan  pelanggarannya,  akan mendapat

hadiah atas jerih payahnya dalam mengontrol diri mereka sendiri.

b. Solat Duha Berjamaah

Program lain yang dilakukan untuk membangun akhlak, karakter dan kepribadian

penerima manfaat agar menjadi generasi muda yang religius dan berjiwa nasionalis, tim

leader proyek  perubahan  membuat  suatu  program  terobosan  yang  belum  pernah

dilakukan sebelumnya. Program yang diterapkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah

dengan  menerapkan  program  solat  duha  berjamaah  yang  dilaksanakan  setelah

64



upacara/apel  pagi  pada pukul  08.00 sampai  dengan pukul  08.30.  Program solat  duha

berjamaah  ini  bertujuan  untuk  membangun  kebiasaan  positif  bagi  penerima  manfaat

untuk  selalu  mengawali  hari/kegiatan  dengan  memanjatkan  doa  dan  memohon

keberkahan dari  Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.  Solat  Duha dalam Agama Islam

sebagai  pembuka pintu rezeki  dan memohon agar  dimudahkan segala  pekerjaan serta

dijauhkan dari hal-hal negatif. Program ini membawa implikasi atau pengaruh positi bagi

ASN/Instruktur  BSBR Karya Mandiri.  Karena secara tidak langsung mereka bertugas

menjadi imam atau pembimbing dalam pelaksanaan solat duha berjamaah. Program ini

diterapkan  karena  seluruh  penerima  manfaat  BSBR  Karya  Mandiri  tahun  2018

seluruhnya  beragama  Islam.  Diharapkan  program  ini  dapat  terus  dilaksanakan  ke

depannya. Apabila di tahun berikutnya terdapat Penerima Manfaat BSBR Karya Mandiri

yang beragama selain Islam, maka bagi mereka akan disusun program keagaamaan yang

disesuaikan dengan kepercayaan yang mereka miliki.

Foto 19
Solat Duha Berjamaah

Diharapkan melalui kegiatan solat duha secara berjamaah dan rutin serta teratur

setiap  hari  di  BSBR  Karya  Mandiri  ini,  tidak  hanya  dilaksanakan  ketika  penerima

manfaat berada di BSBR Karya Mandiri, tetapi tetap mereka laksanakan setelah nantinya

mereka selesai mengikuti pembinaan di BSBR Karya Mandiri dan menjadi contoh positif

yang dapat mereka transformasi kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar

tempat mereka tinggal.
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c. Taklim

Program terobosan  lainnya  yaitu  dengan  menerapkan  program Taklim  setelah

solat  zuhur  dan  setelah  solat  ashar  berjamaah.  Penerima  manfaat  secara

bergiliran/bergantian  bertugas  membaca  kitab  yang  berisikan  hadist  atau  ilmu  agama

yang baik.  Program ini juga turut memberikan dampak positif  kepada ASN/Instruktur

BSBR Karya Mandiri. Karena tim leader telah menyusun surat edaran pelaksanaan solat

zuhur dan ashar berjamah di musholla, maka ASN/Instruktur turut serta bersama para

penerima  manfaat  melaksanakan  solat  zuhur  dan  ashar  berjamaah,  sehingga

ASN/Instruktur akhirnya juga turut serta dalam mendengarkan taklim yang dibacakan.
Foto 20

Solat Berjamah dilanjutkan dengan Pembacaan Taklim oleh Penerima Manfaat

Taklim diharapkan  mampu memberikan  pengaruh  positif  bagi  kehidupan  para

penerima  manfaat.  Program  ini  bertujuan  untuk  lebih  meningkatkan  keimanan  dan

ketakwaan penerima manfaat serta menambah khasanah pengetahuan mereka mengenai

perintah  dan larangan dalam beragama.  Selain  itu,  melalui  pembacaan taklim setelah

melaksanakan solat berjamaah, penerima manfaat belajar untuk lebih banyak membaca

kitab atau buku-buku lainnya yang memiliki ilmu dan manfaat positif bagi kehidupan

mereka.

d. Menyanyikan Lagu Nasional
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Selain  membangun  akhlak  dan  karakter  penerima  manfaat,  penulis  juga

memandang  pentingnya  untuk  membangun  jiwa  nasionalisme  para  penerima  manfaat

sebagai generasi emas yang akan menjaga harga diri dan nama baik bangsa. Untuk itu

rasa cinta kepada tanah air mereka perlu untuk terus dikembangkan. Rasa cinta kepada

tanah  air  dikembangkan  di  BSBR  Karya  Mandiri  melalui  pelaksanaan  upacara

pengibaran bendera dan menyanyikan lagu-lagu nasional secara rutin setiap hari. Upacara

pengibaran  bendera  dilaksanakan  setiap  hari  Senin  dimana  seluruh  petugas  upacara

adalah penerima manfaat yang ditunjuk secara bergilir. Sedangkan hari Selasa sampai

dengan hari Jumat dilaksanakan apel pagi. Sedangkan untuk menutup seluruh rangkaian

kegiatan penerima manfaat dari pagi hingga malam hari, dilaksanakan apel malam pada

pukul 21.00 WITA.

Foto 21
Menyanyikan Lagu-Lagu Nasional

Setelah  pelaksanaan  upacara  pengibaran  bendera/apel  pagi  dan  apel  malam,

penerima  manfaat  secara  bergiliran/bergantian  tampil  di  hadapan  seluruh  penerima

manfaat lainnya untuk memimpin menyanyikan lagu-lagu nasional. Melalui kegiatan ini,

ditanamkan  nilai-nilai  kebangsaan  nilai-nilai  perjuangan  dan  sejarah  kemerdekaan

bangsa. Penerima manfaat dibina tidak hanya menjadi generasi emas yang berperan di

dalam pembangunan  semata,  tetapi  juga  dibentuk  menjadi  kader  penerus  perjuangan

kemerdekan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI
PENUTUP
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A. Kesimpulan

Monitoring dan evaluasi  sangat  diperlukan dalam keberhasilan  suatu  kegiatan,

termasuk kegiatan pembinaan penerima manfaat di BSBR Karya Mandiri. Kesuksesan

tugas  dan  fungsi  utama  BSBR  Karya  Mandiri  dalam  menyelenggaraan  pembinaan

penerima manfaat, sebagian ditentukan oleh perencanaan yang matang, dan sebagian lagi

ditentukan oleh fungsi pengawasan yang baik. Untuk mencapai keberhasilan pembinaan

penerima  manfaat,  seharusnya  dilakukan  pengawasan  dalam  bentuk  monitoring  dan

evaluasi secara berkala. Sehingga pembinaan penerima manfaat tersebut dapat berjalan

sesuai dengan rencana dan dapat memenuhi target yang diinginkan.
Dengan  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan  pembinaan  penerima

manfaat, diperoleh informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan dan penerapan rencana

serta  kebijakan  yang  telah  disusun  di  awal  terkait  pola  yang  diterapkan  dan  teknis

pelaksanaannya. Ternyata penyelenggaraan pembinaan penerima manfaat saat ini masih

belum  optimal  sebagaimana  seharusnya.  Banyak  hal  yang  perlu  dibenahi  dalam

penyelenggaraan pembinaan penerima manfaat seperti  kondisi  jadwal bimbingan yang

tidak jelas dan tidak bersinergi satu sama lain, kebutuhan peralatan dan bahan bimbingan

yang memenuhi standar serta tidak adanya pedoman dalam pembinaan penerima manfaat.

Melalui  proyek perubahan ini,  dilakukan beberapa  hal  untuk mendorong optimalisasi

pembinaan penerima manfaat tersebut. Hal itu dilakukan melalui penyusunan pedoman

tata  kehidupan penerima manfaat,  penyusunan analisis  jabatan instruktur, penyusunan

silabus/materi bimbingan serta pembuatan buku saku penerima manfaat.
Diharapkan melalui penyusunan pedoman tata kehidupan penerima manfaat, para

penerima  manfaat  memahami  hak-hak  mereka,  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan,

bagaimana  cara  bersikap  dan  berperilaku  yang  baik,  sehingga  terbentuk  akhlak  dan

karakter  mereka yang baik dan mampu meningkatkan fungsi sosial  mereka di tengah

masyarakat  nantinya.  Selain  itu,  diharapkan  dengan  adanya  pedoman  tata  kehidupan

penerima manfaat tersebut, para instruktur dapat mengambil suatu kebijakan yang tepat
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dan  jelas  terhadap  segala  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  penerima  manfaat,  termasuk

hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan.
Melalui  penyusunan  analisis  jabatan  instruktur  dan  silabus/materi  bimbingan,

diharapkan  tercipta  sinergitas  dan  satu  arah  tujuan  yang  jelas  dari  penyelenggaraan

pembinaan  yang  ada,  baik  pembinaan  fisik,  mental,  sosial  dan  keterampilan.  Dan

kebutuhan dan peralatan bimbingan dapat  terdata secara jelas  sehingga menjadi  dasar

penyusunan  kebutuhan  pembinaan  di  masa  yang  akan  dating.  Sedangkan  melalui

pembuatan  buku  saku  penerima  manfaat,  akan  menjadi  buku  kontrol  bagi  penerima

manfaat itu sendiri mengenai sejauh mana pengamalan nilai-nila karakter kepribadian dan

nilai-nilai  mental  sosial  mereka  dalam  mematuhi  dan  menjalankan  ketentuan  yang

berlaku di BSBR Karya Mandiri

B. Rekomendasi

Di dalam penyelenggaraan pembinaan penerima manfaat, penulis memberikan

beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Monitoring  dan  evaluasi  hendaknya  dilaksanakan  secara  rutin  dan  terjadwal  untuk

mengetahui  sejauh mana pelaksanaan tugas  dan fungsi  yang dijalan,  apakah telah sesuai

dengan rencana, atapun keluar dari target yang ditetapkan serta untuk mengetahui kendala

yang dihadapi sehingga dapat segera diambil langkah strategis untuk memecahkan kendala

tersebut.
2. Pelaksanaan Pembinaan baik fisik, mental,  sosial  dan keterampilan anak/remaja penerima

manfaat  BSBR  Karya  Mandiri  hendaknya  tetap  berpedoman  kepada  aturan  yang  telah

ditetapkan  khususnya  pedoman  tata  kehidupan  penerima  manfaat  sehingga  seluruh  jenis

pembinaan  dapat  berlangsung  sinergi  dan  terarah,  serta  anak/remaja  penerima  manfaat

mengetahui hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan di BSBR Karya Mandiri.
3. Analisis Jabatan Instruktur perlu diterapkan di dalam perekrutan tenaga pendidik, sehingga

ada  standar  jelas  mengenai  kriteria  dan  kemampuan  instruktur  dalam  pembinaan  yang

dilaksanakan.  Sehingga  Anak/Remaja  Penerima  Manfaat  akan  dibimbing  oleh  instruktur
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yang ahli  di  bidangnya.  Sedangkan Silabus/kurikulum pembinaan merupakan acuan bagi

instruktur  di  dalam melaksanakan  pembinaan.  Sehingga  dapat  tergambarkan  secara  jelas

target  dari  pembinaan  yang  dilaksanakan  termasuk  kebutuhan  dari  penyelenggaraan

bimbingan itu sendiri.
4. Untuk  mendukung  keberhasilan  pembinaan  anak  atau  remaja  penerima  manfaat,  dapat

dilakukan dengan merekrut instruktur bimbingan dari kalangan remaja yang memiliki potensi

dan kompetensi dalam hal-hal tertentu. Instruktur remaja akan menjadi motivasi tersendiri

bagi para penerima manfaat. Bimbingan seni maupun olahraga dan bela diri dapat melibatkan

instruktur  remaja  yang  berprestasi,  sehingga  mereka  dapat  melihat  bahwa  remaja  sudah

sepatutnya harus bisa berhasil mengembangkan diri.
5. Perlu dilaksanakan bimbingan lanjutan bagi para penerima manfaat ketika nanti mereka telah

selesai dibina di BSBR Karya Mandiri.  Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui

sejauh mana keberhasilan pembinaan yang telah dilakukan apakah berkelanjutan atau tidak.

Dengan bimbingan lanutan, pemerintah daerah dapat mengontrol kegiatan lulusan penerima

manfaat, dan dapat terus memberi bimbingan agar mereka dapat terus mandiri, baik secara

perseorangan maupun membentuk kelompok usaha sehingga dapat membantu meningkatkan

kesejahteraan lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
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7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan  Daerah  Nomor  11 Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan  Gubernur  Nomor  53  Tahun  2016  tentang  Pembentukan,

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas  Pada  Dinas-Dinas Daerah  dan Unit  Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan

Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
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Pamong  praja  muda  ini  aktif  diberbagai  bidang,  termasuk  olahraga.  Disiplin,

tekun,  kerja  keras  dan  pantang  menyerah  menjadi  prinsipnya  hidupnya,  terutama  di

dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Hal tersebut juga turut disebarkan kepada

seluruh  rekan  kerjanya.  Ia  meyakini  bahwa  keberhasilan  suatu  organisasi  tidak  akan

pernah tercapai  oleh  kemampuan  dan keberhasilan  seseorang  saja,  melainkan  dicapai

melalui  kerja  sama tim yang  penuh dengan  kedisiplinan,  ketekunan,  kerja  keras  dan

pantang menyerah untuk meraih kesuksesan bersama.
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