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KATA PENGANTAR                                                                                                                                                                                                                       

 

Laporan Tahunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi            

Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDMD 

selama satu tahun untuk melihat perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu serta berbagai 

permasalahan yang dihadapi agar dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang. Penyusunan 

Laporan Tahunan ini mencakup seluruh kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah  sampai dengan 31 Desember 2018. 

Diharapkan dengan disusunnya laporan tahunan ini secara rutin, tiap bidang dan 

sekretariat yang ada di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat 

melihat progres dan perkembangan kegiatannya untuk menjadi bahan evaluasi serta perbaikan 

kinerjanya dimasa mendatang. Tantangan dan hambatan dalam tugas setiap tahun terus 

mengalami dinamika, baik secara internal maupun eksternal. Perubahan dan dinamika tersebut  

menuntut agar setiap aparatur sipil negara (ASN) pada Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah dapat mengantisipasinya dan menyesuaikan diri sehingga tetap dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana visi Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah yaitu Terwujudnya Aparatur Yang Kompeten dan Profesional. 

 Laporan Tahunan ini tersusun berkat kerjasama yang baik dengan seluruh pejabat dan 

staf di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, sehingga kepadanya 

disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Selanjutnya terhadap berbagai 

kekurangan yang ada dalam penyajian laporan ini dapat disampaikan kritik, saran dan masukan 

untuk penyempurnaannya. 

 

 

Mataram,       Januari 2019 
Kepala BPSDM Daerah Provinsi NTB 

Pengguna Anggaran 
 

 

 

 

H.RUSMAN,SH., MH 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
Nip. 19620820 198503 1 010 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pembentukan BPSDM  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  ditetapkan Dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  No.  11  Tahun 2016 tentang  Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedudukan Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur 

penunjang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan manajemen ASN meliputi 

penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber  Daya Manusia yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam 

penyelenggaraan urusan wajib pemerintah bidang Pendidikan dan Pelatihan. 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk Pengembangan 

Kompetensi  Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai komponen yang harus dimiliki oleh 

Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri sesuai dengan kebutuhan kerja, disamping itu 

pengembangan kompetensi merupakan hak dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pengembangan pola karier sebagaimana 

diamanatkan oleh undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN) pasal 70 ayat 1 disebutkan bahwa “ Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 

memiliki hak dan kesempatan dalam pengembangan kompetensi. Dan ayat 2 disebutkan 

bahwa “ Pengembangan Kompetensi yang disebutkan pada ayat (1) antara lain melalui 

pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan workshop.  

BPSDM  Daerah Provinsi NTB merupakan perangkat daerah yang melaksanakan 

fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan pemerintah fungsi penunjang 

bidang pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN). BPSDM  Daerah Provinsi NTB 

diperlukan untuk mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk  memiliki kemampuan 

dasar/manajerial melalui pelatihan pengembangan kompetensi prajabatan dan diklat 

struktural. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 (pasal 8 dan pasal 

9), diklat Struktural adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 

kepemimpinan aparatur yang sesuai dengan jenjang. Diklat Struktural terdiri dari: (1) 

Diklatpim Tingkat IV, yaitu Diklat struktural untuk jabatan struktural eselon IV; (2) Diklatpim 

Tingkat III, yaitu Diklat struktural untuk jabatan struktural eselon III; (3) Diklatpim Tingkat II, 

adalah Diklat Struktural untuk jabatan struktural eselon II; dan (4) Diklatpim Tingkat I, adalah 
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Diklat Struktural untuk jabatan struktural eselon I. Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan 

atau telah menduduki jabatan struktural. BPSDM Daerah Provinsi NTB juga terus berupaya 

meningkatkan kompetensi teknis tugas dan fungsi  Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan 

Pemerintah Provinsi NTB melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional 

bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi  NTB. Selain itu BPSDM  Daerah 

Provinsi NTB untuk saat ini memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional yang 

berada  di bawah kementrian dalam Negeri, dan  untuk  tahun 2019 BPSDM Daerah Provinsi 

NTB berupaya menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi  Pemerintah Dalam Negeri (LSP-PDN) yang 

telah di lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi  diberikan melalui proses 

akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat 

untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi.  

 Pelayanan yang terbaik yang dihasilkan dari seluruh program dan kegiatan yang 

dilaksanakan BPSDM Daerah, akan dapat dilihat dan dianalisis dari Laporan Tahunan yang 

memuat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDMD selama satu tahun, untuk melihat 

perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu serta berbagai permasalahan yang dihadapi 

guna dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang. Input data yang disajikan dalam 

laporan ini bersumber dari sekretariat dan semua bidang yang ada di BPSDM Daerah, 

sehingga laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja seluruh unit yang ada.  

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

  

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta 

bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi NTB selama tahun anggaran 2018.   

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan 

masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga 

dapat meningkatkan kinerja untuk  pelaksanaan tahun berikutnya.  

1.3. Sistematika Penyusunan  

 

Laporan Tahunan BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 ini disusun berdasarkan 

Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 

(DPPA) BPSDM Daerah Tahun 2018 yang berpedoman pada Peraturan Daerah                         

Nusa Tenggara Barat  “ Nomor 82/ DPPA/ TAPD/ 2018 . Di samping itu jenis program prioritas 

pada BPSDM Daerah Provinsi NTB untuk urusan kediklatan mengacu pada RPJMD tahun 

2013-2018 yaitu pendidikan kedinasan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan 

kegiatan yang digunakan  mengacu pada Renstra tahun 2013-2018   
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Adapun Sistematika Laporan Tahunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dan  

Sistematika Penyusunan.  

 

BAB II  : GAMBARAN UMUM BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Pada bab ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi, sumber daya manusia, sumber 

daya material, sumber daya keuangan serta kebijakan dan manajemen.  

 

BAB III : PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 

Pada bab ini menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran serta program 

dan kegiatan. 

 

BAB IV  : PROGRES DAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi BPSDMD  

 

BAB V  : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan 

masalahnya.  

 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Tahunan 2018 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi NTB  4 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM 

BPSDM DAERAH PROVINSI NTB 

 

2.1 .   Tugas dan Fungsi 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2017 

tentang  Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukkan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Dinas pada Dinas-

dinas Daerah dan UPT Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi NTB, maka Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai 

tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai norma, standar dan prosedur yang 

ditetapkan pemerintah; 

b. Penyiapan kebijakan teknis sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan; 

c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kompetensi teknis; 

d. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. 

Selanjutnya, tugas pokok pada Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa 

Tenggara Barat diuraikan ke dalam masing-masing bidang unit kerja, yaitu : 

 

No 
SKPD/UNIT 

KERJA 
Jabatan  

Uraian 

Ringkasan Tugas Rincian Tugas Rincian Fungsi 

1 2 3 4 5 6 

1. Badan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia Daerah 

Kepala BPSDM 
Kepala BPSDM mempunyai 

tugas memimpin dan 

mengkoordinasikan 

penyelenggaraan 

pengembangan 

sumberdaya manusia  

yang merupakan urusan 

pemerintahan provinsi dan 

tugas lainnya yang 

diberikan Pemerintah 

kepada Gubernur serta 

tugas kedinasan lainnya 

sesuai dengan bidang 

pengembangan sumber 

daya manusia.  

a. Merumuskan dan 
menetapkan rencana 
strategis dan rencana 
kerja tahunan, sesuai 
dengan ketentuan dan 
petunjuk sebagai 
pedoman kerja; 

b. Membagi tugas dan 
memberi petunjuk kerja 
serta arahan kepada 
bawahan dengan cara 
membuat disposisi, agar 
bawahan memahami 
tugas dan tanggung 
jawabnya serta 
menghindari kesalahan 
dalam pelaksanaan 
tugas; 

c. Memberi petunjuk kerja 
dan arahan kepada 
bawahan tentang 
pelaksanaan tugas 
untuk menghindari 
kesalahan dalam 
pelaksanaan tugas; 

1. penyusunan 
kebijakan 
teknis, rencana, 
dan 
programpenge
mbangan 
sumber daya 
manusia; 

2. penyelenggaraa
n 
pengembangan 
kompetensi; 

3. penyelenggaraa
n penilaian dan 
sertifikasi 
kompetensi; 

4. pemantauan, 
evaluasi dan 
pelaporan; 

5. pelaksanaan 
administrasi 
Badan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
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No 
SKPD/UNIT 

KERJA 
Jabatan  

Uraian 

Ringkasan Tugas Rincian Tugas Rincian Fungsi 

1 2 3 4 5 6 

d. Mengawasi dan 
mengendalikan 
pelaksanaan tugas 
bawahan baik secara 
langsung maupun tidak 
langsung untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah dikerjakan, 
sedang dikerjakan 
maupun yang akan 
dikerjakan serta 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 

e. Menilai hasil kerja 
bawahan berdasarkan 
prestasi kerjanya 
dengan mencatat dalam 
buku catatan pegawai 
sebagai bahan 
pembuatan SKP setiap 
akhir tahun; 

f. Merumuskan kebijakan 
teknis dibidang 
pengembangan sumber 
daya manusia  
berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-
undangan agar tercipta 
kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

g. Melaksanakan tugas-
tugas kedinasan lain 
yang berkaitan dengan 
tugas pokok dan fungsi, 
yang diberikan oleh 
Pimpinan sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

h. Melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas serta 
memberikan saran 
pertimbangankepada 
atasan untuk bahan 
perumusan kebijakan. 

 
 
 
 

Manusia; 
6. pelaksanaan 

tugas lain yang 
diberikan oleh 
Gubernur. 

 

  SEKRETARIS  

BPSDM 

Sekretaris mempunyai 

tugas memberikan 

pelayanan administratif 

dan teknis kepada semua 

unsur di lingkungan Badan 

Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Provinsi. 

a. Membuat rencana kerja 
tahunan lingkup 
Sekretariat BPSDM  
Provinsi NTB, sesuai 
dengan ketentuan dan 
petunjuk yang berlaku 
sebagai pedoman kerja; 

b. Membagi tugas kepada 
bawahan lingkup 
Sekretariat  BPSDM  
Provinsi NTB antara lain 
dengan membuat 
disposisi sesuai 
ketentuan yang berlaku, 
agar bawahan 
memahami tugas dan 
tanggung jawabnya; 

c. Memberi petunjuk dan 
arahan kepada 
bawahan tentang 

1. penyusunan 
perencanaan, 
pemantauan, 
evaluasi, data, 
pelaporan 
program dan 
anggaran 
pengembangan 
sumber daya 
manusia; 

2. pelaksanaan 
anggaran, 
perbendaharaa
n keuangan, 
serta pelaporan 
keuangan dan 
aset; 

3. pengelolaan 
ketatausahaan, 
rumah tangga, 



Laporan Tahunan 2018 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi NTB  6 

 

No 
SKPD/UNIT 

KERJA 
Jabatan  

Uraian 

Ringkasan Tugas Rincian Tugas Rincian Fungsi 

1 2 3 4 5 6 

pelaksanaan tugas 
sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk 
menghindari kesalahan 
dalam pelaksanaan 
tugas;  

d. Mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahan secara 
langsung maupun tidak 
langsung sesuai 
ketentuan untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah, sedang 
maupun yang belum 
dilaksanakan serta 
permasalahan yang 
timbul dalam 
melaksanakan tugas; 

e. Menilai hasil kerja 
bawahan berdasarkan 
prestasi kerja dengan 
mencatat dalam buku 
catatan pegawai 
sebagai bahan  
pembuatan SKP setiap 
akhir tahun; 

f. Mempelajari petunjuk 
teknis dan petunjuk 
pelaksanaan yang 
berkaitan dengan 
bidang tugasnya sebagai 
pedoman kerja dalam 
pelaksanaan tugas; 

g. Menyiapkan konsep 
koordinasi dengan unit 
kerja terkait dalam hal 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan data dan 
petunjuk yang berlaku 
untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. Menyusun konsep 
kebijakan perencanaan 
program dan pelaporan 
BPSDM Provinsi NTB 
sesuai ketentuan untuk 
kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

i. Menyusun konsep 
kebijakan pengelolaan 
administrasi keuangan  
dan asset pada BPSDM  
Provinsi NTB sesuai data 
dan ketentuan yang 
berlaku untuk 
kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

 
 

j. Mengevaluasi 
pelaksanaan tugas 
kedinasan berdasarkan 
hasil monitoring, rapat, 
konsultasi dan laporan 
untuk bahan 
pembuatan laporan dan 
perbaikan kerja 
berikutnya; 

keamanan 
dalam, 
perlengkapan, 
pengelolaan 
aset, dan 
dokumentasi; 

4. pengelolaan 
administrasi 
kepegawaian 
dan pembinaan 
jabatan 
fungsional, 
serta evaluasi 
kinerja 
Aparatur Sipil 
Negara; dan 

5. pelaksanaan 
tugas lain yang 
diberikan oleh 
Kepala Badan. 
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No 
SKPD/UNIT 

KERJA 
Jabatan  

Uraian 

Ringkasan Tugas Rincian Tugas Rincian Fungsi 

1 2 3 4 5 6 

k. Melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas serta 
memberikan saran 
pertimbangankepada 
atasan untuk bahan 
perumusan kebijakan 

 

 

  SUBBAG. 

PROGRAM DAN 

KEUANGAN 

tugas melakukan 

penyusunan rencana 

program, kegiatan, dan 

anggaran, pemantauan, 

evaluasi, pengelolaan data, 

penyusunan laporan 

kinerja program 

pengembangan sumber 

daya aparatur, 

pelaksanaan anggaran, 

perbendaharaan 

keuangan, penyusunan 

bahan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan, pengelolaan 

dan penyiapan bahan 

verifikasi, urusan 

akuntansi, serta pelaporan 

keuangan dan aset. 

a. Menyusun rencana 
kerja tahunan pada 
Subbagian Program dan 
Keuangan sesuai 
dengan petunjuk 
sebagai pedoman kerja; 

b. Membagi tugas kepada 
bawahan lingkup 
Subbagian Program dan 
Keuangan dengan 
memberikan arahan, 
membuat disposisi 
sesuai ketentuan agar 
bawahan memahami 
tugas dan tanggung 
jawabnya; 

c. Mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahan secara 
langsung maupun tidak 
langsung sesuai 
ketentuan untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah, sedang dan 
akan dikerjakan serta 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. Menyusun bahan 
konsep dokumen 
perencanaa berupa 
RKA, RKA-P, Renja, dan 
Renstra sesuai  
ketentuan sebagai 
pedoman kerja dalam 
pelaksanaan tugas; 

e. Menyusun bahan 
konsep dokumen 
pelaporan  berupa 
laporan bulanan, 
triwulan, semesteran, 
tahunan dan LAKIP 
sesuai data dan 
ketentuan sebagai 
bahan evaluasi 
pelaksanaan tugas;  

f. Mengidentifikasi 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas dan 
mencari alternatif 
pemecahannya 
berdasarkan data dan 
petunjuk untuk bahan 
kebijakan atasan; 

g. Menilai hasil kerja 
bawahan berdasarkan 
prestasi kerjanya 
dengan mencatat dalam 
buku catatan pegawai 

1. Penyiapan dan 
pengkoordinasi
an penyusunan 
perencanaan 
dan pelaporan 
program dan 
kegiatan kerja; 

2. Penatausahaan 
anggaraan dan 
perbendaharaa
n keuangan 
serta aset 
daerah; 

3. Penyiapan dan 
pengkoordinasi
an laporan 
pelaksanaan 
kegiatan; 

4. Pelaksanaan 
tugas lain yang 
diberikan 
pimpinan 
sesuai tugas 
pokok dan 
fungsi 
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No 
SKPD/UNIT 

KERJA 
Jabatan  

Uraian 

Ringkasan Tugas Rincian Tugas Rincian Fungsi 
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untuk bahan 
pembuatan SKP setiap 
akhir tahun; 

h. Menyusun konsep 
dokumen pengelolaan 
keuangan dan asset 
sesuai dengan 
ketentuan untuk 
kelancaran 
pelaksanaan; 

i. Melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas serta 
memberi saran 
pertimbangan kepada 
atasan untuk bahan 
penentuan kebijakan 

 

  BIDANG 

SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

DAN 

PENGELOLAAN 

KELEMBAGAAN 

melaksanakan pengelolaan 

sertifikasi kompetensi, 

kelembagaan, tenaga 

pengembang kompetensi, 

sumber belajar, dan 

kerjasama antara lembaga 

a. Menyusun rencana 
kerja dibidang sertifikasi 
kompetensi dan 
pengelolaan 
kelembagaan; 

b. Menyusun kebijakan 
teknis sertifikasi 
kompetensi, 
pengelolaan 
kelembagaan, tenaga 
pengembang 
kompetensi, sumber 
belajar, dan kerjasama 

c. Mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahan secara 
langsung maupun tidak 
langsung sesuai 
ketentuan untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah, sedang 
maupun yang belum 
dilaksanakan serta 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. Mengelola lembaga 
sertifikasi 
penyelenggara 
pemerintahan daerah 

e. Melaksanakan 
penyelenggarakan 
sertifikasi kompetensi 

f. Menyusun bahan 
konsep juklak, juknis 
pengelolaan 
kelembagaan, tenaga 
pengembang 
kompetensi, dan 
sumber 
belajarberdasarkan data 
dan ketentuan sesuai 
ketentuan berlaku  

g. Melaksanakan 
kerjasama antar 
lembaga, pendidikan 
formal, non formal, dan 
pendidikan 
kepamongprajaan; 

h. Mengidentifikasi 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas 

1. penyusunan 
kebijakan teknis 
dan rencana 
sertifikasi 
kompetensi, 
pengelolaan 
kelembagaan, 
tenaga 
pengembang 
kompetensi, 
sumber belajar, 
dan kerjasama; 

2. pengelolaan 
lembaga 
sertifikasi 
penyelenggara 
pemerintahan 
daerah; 

3. pelaksanaan 
sertifikasi 
kompetensi; 

4. pengelolaan 
kelembagaan, 
tenaga 
pengembang 
kompetensi, 
dan sumber 
belajar;  

5. pelaksanaan 
kerjasama 
antar lembaga, 
pendidikan 
formal, non 
formal, dan 
pendidikan 
kepamongpraja
an; 

6. pembinaan, 
pengkoordinasi
an, fasilitasi, 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pelaksanaan 
sertifikasi, 
pengelolaan 
kelembagaan 
dan tenaga 
pengembang 
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berdasarkan hasil 
monitoring, rapat, 
laporan serta mencari 
alternatif 
pemecahannya untuk 
bahan penentuan 
kebijakan atasan; 

i. Menyusun bahan 
konsep koordinasi 
dengan instansi terkait 
berdasarkan data dan 
ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. Mengevalusi 
pelaksanaan tugas dan 
melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan ketentuan 
sebagai bahan 
perumusan kebijakan 
atasan lebih lanjut. 

 

 

kompetensi, 
pengelolaan 
sumber belajar, 
dan kerjasama; 
dan 

7. pelaksanaan 
tugas lain yang 
diberikan oleh 
pimpinan;  

 

  SUB.BID. 

SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

melaksanakan pengelolaan 

sertifikasi kompetensi. 

a. melakukan penyiapan 
bahan penyusunan 
kebijakan teknis dan 
rencana sertifikasi 
kompetensi, 

b. pengelolaan lembaga 
sertifikasi 
penyelenggara 
pemerintahan dalam 
negeri provinsi 

c. pelaksanaan sertifikasi 
kompetensi di 
lingkungan pemerintah 
provinsi dan 
kabupaten/kota 

d. serta pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan sertifikasi 
kompetensi 

. 

1. penyusunan 
kebijakan teknis 
dan rencana 
sertifikasi 
kompetensi; 

2. pelaksanaan 
sertifikasi 
kompetensi; 

 

3. pembinaan, 
pengkoordinasi
an, fasilitasi, 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pelaksanaan 
sertifikasi; dan 

4. pelaksanaan 
tugas lain yang 
diberikan oleh 
pimpinan;  

  SUB.BID. 

PENGELOLAAN 

KELEMBAGAAN 

DAN TENAGA 

PENGEMBANG 

KOMPETENSI 

melaksanakan pengelolaan 

kelembagaan dan tenaga 

pengembang kompetensi 

 

a. melakukan penyiapan 
bahan penyusunan 
kebijakan teknis dan 
rencana pengelolaan 
kelembagaan,  

b. pengembangan 
kompetensi bagi tenaga 
pengembang 
kompetensi, serta  

c. pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi, dan  

d. pelaporan pelaksanaan 
pengelolaan 
kelembagaan dan 
tenaga pengembang 
kompetensi 

1. penyusunan 
kebijakan teknis 
dan rencana 
pengelolaan 
kelembagaan 
dan tenaga 
pengembang 
kompetensi,; 

2. pengelolaan 
lembaga 
sertifikasi 
penyelenggara 
pemerintahan 
daerah; 

3. pengelolaan 
kelembagaan 
dan tenaga 
pengembang 
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 kompetensi; 

4. pembinaan, 
pengkoordinasi
an, fasilitasi, 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pelaksanaan 
pengelolaan 
kelembagaan 
dan tenaga 
pengembang 
kompetensi,; 
dan 

5. pelaksanaan 
tugas lain yang 
diberikan oleh 
pimpinan;  

  SUB.BID 

PENGELOLAAN 

SUMBER BELAJAR 

DAN KERJA SAMA 

melaksanakan pengelolaan 

sumber belajar, dan 

kerjasama antara lembaga 

a. melakukan penyiapan 
bahan penyusunan 
kebijakan teknis dan 
rencanapengelolaan 
sumber belajar, 
termasuk perpustakaan 
dan laboratorium,  

b. penyiapan dan 
pelaksanaan kerjasama 
antar lembaga, 
pendidikan formal, 
pendidikan 
kepamongprajaan, serta  

c. pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan 
pengelolaan sumber 
belajar dan kerjasama 

 
 

1. penyusunan 
kebijakan teknis 
dan rencana 
sumber belajar, 
dan kerjasama; 

2. pengelolaan 
sumber belajar 
dan kerjasama 
antar lembaga;  

3. pelaksanaan 
kerjasama 
antar lembaga, 
pendidikan 
formal, non 
formal, dan 
pendidikan 
kepamongpraja
an; 

4. pembinaan, 
pengkoordinasi
an, fasilitasi, 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pelaksanaan 
pengelolaan 
sumber belajar, 
dan kerjasama; 
dan 

5. pelaksanaan 
tugas lain yang 
diberikan oleh 
pimpinan 

 

  BID. 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

TEKNIS 

Melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, rencana, 

pelaksanaan, pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengembangan 

kompetensi teknis umum, 

inti, pilihan bagi jabatan 

administrasi 

a. Menyusun rencana 
kerja dibidang dan 
rencana pengembangan 
kompetensi 
teknisumum, inti, dan 
pilihan bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, perangkat 
daerah penunjang, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum; 

1. penyusunan 
kebijakan teknis 
dan rencana 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum, 
inti, dan pilihan 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
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penyelenggara urusan 

pemerintahan konkuren, 

dan bagi jabatan 

administrasi perangkat 

daerah penunjang, serta 

bagi penyelenggara urusan 

pemerintahan umum 

b. Menyusun kebijakan 
teknis dan rencana 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum, inti, dan 
pilihan bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, perangkat 
daerah penunjang, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum 

c. Mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahan secara 
langsung maupun tidak 
langsung sesuai 
ketentuan untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah, sedang 
maupun yang belum 
dilaksanakan serta 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. Mengelola 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum, inti, dan 
pilihan bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, perangkat 
daerah penunjang, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum 

e. Melaksanakan 
penyelenggaraaan 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum, inti, dan 
pilihan bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, perangkat 
daerah penunjang, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum 

f. Menyusun bahan 
konsep juklak, juknis 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum, inti, dan 
pilihan bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, perangkat 
daerah penunjang, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan 
umumberdasarkan data 
dan ketentuan sesuai 
ketentuan berlaku  

g. Melaksanakan 
pembinaan, 
pengkoordinasian, 

perangkat 
daerah 
penunjang, dan 
penyelenggarau
rusan 
pemerintahan 
umum; 

2. penyusunan 
standar 
perangkat 
pembelajaran 
pemerintahan 
dalam 
negerikompete
nsi 
teknisumum, 
inti, dan pilihan 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
perangkat 
daerah 
penunjang, dan 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
umum; 

3. penyelenggaraa
n 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum, 
inti, dan pilihan 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
perangkat 
daerah 
penunjang, 
danpenyelengg
ara urusan 
pemerintahan 
umum; 

4. pembinaan, 
pengkoordinasi
an, fasilitasi, 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum, 
inti, dan pilihan 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
perangkat 
daerah 
penunjang, 
danpenyelengg
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fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum, inti, dan 
pilihan bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, perangkat 
daerah penunjang, 
danpenyelenggara 
urusan pemerintahan 
umum; 

h. Mengidentifikasi 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan hasil 
monitoring, rapat, 
laporan serta mencari 
alternatif 
pemecahannya untuk 
bahan penentuan 
kebijakan atasan; 

i. Menyusun bahan 
konsep koordinasi 
dengan instansi terkait 
berdasarkan data dan 
ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. Mengevalusi 
pelaksanaan tugas dan 
melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan ketentuan 
sebagai bahan 
perumusan kebijakan 
atasan lebih lanjut 

 

ara urusan 
pemerintahan 
umum; dan  

5. pelaksanaan 
tugas lain yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 

 

  SUBBID. 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

UMUM DAN 

PILIHAN JABATAN 

ADMINISTRASI 

Melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, rencana, 

pelaksanaan, pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengembangan 

kompetensi teknis umum, 

dan pilihan bagi jabatan 

administrasi 

penyelenggara urusan 

pemerintahan konkuren, 

dan bagi penyelenggara 

urusan pemerintahan 

umum 

 

a. Menyusun rencana 
kerja di bidang 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum dan pilihan 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum; 

b. Menyusun kebijakan 
teknis dan rencana 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum dan pilihan 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum 

c. Mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahan secara 
langsung maupun tidak 
langsung sesuai 

1. penyusunan 
kebijakan teknis 
dan rencana 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum 
dan pilihan bagi 
jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggarau
rusan 
pemerintahan 
umum; 

2. penyusunan 
standar 
perangkat 
pembelajaran 
pemerintahan 
dalam 
negerikompete
nsi teknisumum 
dan pilihan bagi 
jabatan 
administrasi 
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ketentuan untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah, sedang 
maupun yang belum 
dilaksanakan serta 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. Mengelola 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumumdan pilihan 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum 

e. Melaksanakan 
penyelenggaraaan 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum dan pilihan 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum 

f. Menyusun bahan 
konsep juklak, juknis 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum dan pilihan 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan 
umumberdasarkan data 
dan ketentuan sesuai 
ketentuan berlaku  

 
g. Melaksanakan 

pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum dan pilihan 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
danpenyelenggara 
urusan pemerintahan 
umum; 

h. Mengi
dentifikasi 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan hasil 

penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
umum; 

3. penyelenggaraa
n 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum 
dan pilihan bagi 
jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
danpenyelengg
ara urusan 
pemerintahan 
umum; 

4. pembinaan, 
pengkoordinasi
an, fasilitasi, 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pengembangan 
kompetensi 
teknisumum 
dan pilihan bagi 
jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
danpenyelengg
ara urusan 
pemerintahan 
umum; dan  

5. pelaksanaan 
tugas lain yang 
diberikan oleh 
pimpinan. 
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monitoring, rapat, 
laporan serta mencari 
alternatif 
pemecahannya untuk 
bahan penentuan 
kebijakan atasan; 

i. Menyu
sun bahan konsep 
koordinasi dengan 
instansi terkait 
berdasarkan data dan 
ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. Menge
valusi pelaksanaan 
tugas dan melaporkan 
hasil pelaksanaan tugas 
berdasarkan ketentuan 
sebagai bahan 
perumusan kebijakan 
atasan lebih lanjut 

 

  SUB.BID 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI INTI 

JABATAN 

ADMINISTRASI 

Melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, rencana, 

pelaksanaan, pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengembangan 

kompetensi inti bagi 

jabatan administrasi 

penyelenggara urusan 

pemerintahan konkuren, 

dan bagi penyelenggara 

urusan pemerintahan 

umum 

a. Menyusun rencana 
kerja dibidang 
pengembangan 
kompetensi intibagi 
jabatan administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum; 

b. Menyusun kebijakan 
teknis dan rencana 
pengembangan 
kompetensi inti bagi 
jabatan administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum 

c. Mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahan secara 
langsung maupun tidak 
langsung sesuai 
ketentuan untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah, sedang 
maupun yang belum 
dilaksanakan serta 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. Mengelola 
pengembangan 
kompetensi inti bagi 
jabatan administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum 

e. Melaksanakan 
penyelenggaraaan 
pengembangan 
kompetensi inti bagi 
jabatan administrasi 

1. penyusunan 
kebijakan teknis 
dan rencana 
pengembangan 
kompetensi inti 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggarau
rusan 
pemerintahan 
umum; 

2. penyusunan 
standar 
perangkat 
pembelajaran 
pemerintahan 
dalam 
negerikompete
nsi inti bagi 
jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
umum; 

3. penyelenggaraa
n 
pengembangan 
kompetensi inti 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
danpenyelengg
ara urusan 
pemerintahan 
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penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan umum 

f. Menyusun bahan 
konsep juklak, juknis 
pengembangan 
kompetensi intibagi 
jabatan administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, dan 
penyelenggaraurusan 
pemerintahan 
umumberdasarkan data 
dan ketentuan sesuai 
ketentuan berlaku  

g. Melaksanakan 
pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan 
pengembangan 
kompetensi inti bagi 
jabatan administrasi 
penyelenggara urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
danpenyelenggara 
urusan pemerintahan 
umum; 

h. Mengidentifikasi 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan hasil 
monitoring, rapat, 
laporan serta mencari 
alternatif 
pemecahannya untuk 
bahan penentuan 
kebijakan atasan; 

i. Menyusun bahan 
konsep koordinasi 
dengan instansi terkait 
berdasarkan data dan 
ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. Mengevalusi 
pelaksanaan tugas dan 
melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan ketentuan 
sebagai bahan 
perumusan kebijakan 
atasan lebih lanjut 

 

umum; 

4. p
embinaan, 
pengkoordinasi
an, fasilitasi, 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pengembangan 
kompetensi inti 
bagi jabatan 
administrasi 
penyelenggara 
urusan 
pemerintahan 
konkuren, 
danpenyelengg
ara urusan 
pemerintahan 
umum; dan  

5. pelaksanaan 
tugas lain yang 
diberikan oleh 
pimpinan 

  SUB.BID 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI INTI 

JABATAN 

ADMINISTRASI 

PERANGKAT 

DAERAH 

Melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, rencana, 

pelaksanaan, pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengembangan 

kompetensi inti bagi 

a. Menyusun rencana 
kerja dibidang 
pengembangan 
kompetensi intibagi 
jabatan administrasi 
perangkat daerah 
penunjang; 

b. Menyusun kebijakan 
teknis dan rencana 
pengembangan 

1. penyusunan 
kebijakan teknis dan 
rencana 
pengembangan 
kompetensi inti bagi 
jabatan administrasi 
perangkat daerah 
penunjang; 

2. penyusunan standar 
perangkat 
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No 
SKPD/UNIT 

KERJA 
Jabatan  

Uraian 

Ringkasan Tugas Rincian Tugas Rincian Fungsi 

1 2 3 4 5 6 

PENUNJANG jabatan administrasi 

perangkat daerah 

penunjang 

kompetensi inti bagi 
jabatan administrasi 
perangkat daerah 
penunjang 

c. Mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahan secara 
langsung maupun tidak 
langsung sesuai 
ketentuan untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah, sedang 
maupun yang belum 
dilaksanakan serta 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. Mengelola 
pengembangan 
kompetensi inti bagi 
jabatan administrasi 
perangkat daerah 
penunjang; 

 
e. Melaksanakan 

penyelenggaraaan 
pengembangan 
kompetensi inti bagi 
jabatan administrasi 
perangkat daerah 
penunjang; 

f. Menyusun bahan 
konsep juklak, juknis 
pengembangan 
kompetensi intibagi 
jabatan administrasi 
perangkat daerah 
penunjangberdasarkan 
data dan ketentuan 
sesuai ketentuan 
berlaku  

g. Melaksanakan 
pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan 
pengembangan 
kompetensi inti bagi 
jabatan administrasi 
perangkat daerah 
penunjang; 

h. Mengidentifikasi 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan hasil 
monitoring, rapat, 
laporan serta mencari 
alternatif 
pemecahannya untuk 
bahan penentuan 
kebijakan atasan; 

i. Menyusun bahan 
konsep koordinasi 
dengan instansi terkait 
berdasarkan data dan 
ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. Mengevalusi 

pembelajaran 
pemerintahan dalam 
negerikompetensi inti 
bagi jabatan 
administrasi 
perangkat daerah 
penunjang; 

3. penyelenggaraan 
pengembangan 
kompetensi inti bagi 
jabatan administrasi 
perangkat daerah 
penunjang; 

4. p
embinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pengembangan 
kompetensi inti bagi 
jabatan administrasi 
perangkat daerah 
penunjang,; dan  

5. pelaksanaan tugas 
lain yang diberikan 
oleh pimpinan 
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No 
SKPD/UNIT 

KERJA 
Jabatan  

Uraian 

Ringkasan Tugas Rincian Tugas Rincian Fungsi 

1 2 3 4 5 6 

pelaksanaan tugas dan 
melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan ketentuan 
sebagai bahan 
perumusan kebijakan 
atasan lebih lanjut 

 

  BIDANG 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

MANAJERIAL 

DAN 

FUNGSIONAL 

melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, rencana, 

pelaksanaan, pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengembangan 

kompetensi pimpinan 

daerah, jabatan pimpinan 

tinggi, jabatan fungsional, 

kepemimpinan, dan 

prajabatan 

a. Menyusun rencana 
kerja dibidang 
pengembangan 
kompetensipimpinan 
daerah, jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan 
fungsional, 
kepemimpinan, dan 
prajabatan; 

b. Menyusun kebijakan 
teknis dan rencana 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah, jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan 
fungsional, 
kepemimpinan, dan 
prajabatan 

c. Mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahan secara 
langsung maupun tidak 
langsung sesuai 
ketentuan untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah, sedang 
maupun yang belum 
dilaksanakan serta 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. Mengelola 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah, jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan 
fungsional, 
kepemimpinan, dan 
prajabatan 

e. Melaksanakan 
penyelenggaraaan 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah, jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan 
fungsional, 
kepemimpinan, dan 
prajabatan 

f. Menyusun bahan 
konsep juklak, juknis 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah, jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan 
fungsional, 
kepemimpinan, dan 
prajabatanberdasarkan 
data dan ketentuan 
sesuai ketentuan 
berlaku  

g. Melaksanakan 
pembinaan, 

1. penyusunan 
kebijakan teknis dan 
rencana 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah, jabatan 
pimpinan tinggi, 
jabatan fungsional, 
kepemimpinan, dan 
prajabatan; 

2. penyusunan standar 
perangkat 
pembelajaran 
pemerintahan dalam 
negeri bagi pimpinan 
daerah, jabatan 
pimpinan tinggi, dan 
jabatan fungsional; 

3. penyelenggaraan 
pengembangan 
kompetensi bagi 
pimpinan daerah dan 
jabatan pimpinan 
tinggi, jabatan 
fungsional, 
kepemimpinan, dan 
prajabatan; 

4. pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah, jabatan 
pimpinan tinggi, 
jabatan fungsional, 
kepemimpinan, dan 
prajabatan; dan  

 

5. pelaksanaan tugas 
lain yang diberikan 
oleh pimpinan 
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No 
SKPD/UNIT 

KERJA 
Jabatan  

Uraian 

Ringkasan Tugas Rincian Tugas Rincian Fungsi 

1 2 3 4 5 6 

pengkoordinasian, 
fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah, jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan 
fungsional, 
kepemimpinan, dan 
prajabatan; 

h. Mengidentifikasi 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan hasil 
monitoring, rapat, 
laporan serta mencari 
alternatif 
pemecahannya untuk 
bahan penentuan 
kebijakan atasan; 

i. Menyusun bahan 
konsep koordinasi 
dengan instansi terkait 
berdasarkan data dan 
ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. Mengevalusi 
pelaksanaan tugas dan 
melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan ketentuan 
sebagai bahan 
perumusan kebijakan 
atasan lebih lanjut 

 

  SUB.BID 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

PIMPINAN 

DAERAH DAN 

JABATAN 

PIMPINAN 

TINGGI 

melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, rencana, 

pelaksanaan, pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengembangan 

kompetensi pimpinan 

daerah dan jabatan 

pimpinan tinggi 

 

a. Menyusun rencana 
kerja di bidang 
pengembangan 
kompetensipimpinan 
daerah dan jabatan 
pimpinan tinggi; 

b. Menyusun kebijakan 
teknis dan rencana 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah dan jabatan 
pimpinan tinggi; 

c. Mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahan secara 
langsung maupun tidak 
langsung sesuai 
ketentuan untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah, sedang 
maupun yang belum 
dilaksanakan serta 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 

 
d. Mengelola 

pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah dan jabatan 
pimpinan tinggi; 

e. Melaksanakan 
penyelenggaraaan 

1. penyusunan 
kebijakan teknis dan 
rencana 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah dan jabatan 
pimpinan tinggi; 

2. penyusunan standar 
perangkat 
pembelajaran 
pemerintahan dalam 
negeri bagi pimpinan 
daerah dan jabatan 
pimpinan tinggi; 

3. penyelenggaraan 
pengembangan 
kompetensi bagi 
pimpinan daerah dan 
jabatan pimpinan 
tinggi; 

4. pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah dan jabatan 
pimpinan tinggi; dan  

5. pelaksanaan tugas 
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No 
SKPD/UNIT 

KERJA 
Jabatan  

Uraian 

Ringkasan Tugas Rincian Tugas Rincian Fungsi 

1 2 3 4 5 6 

pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah dan jabatan 
pimpinan tinggi; 

f. Menyusun bahan 
konsep juklak, juknis 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah dan jabatan 
pimpinan 
tinggiberdasarkan data 
dan ketentuan sesuai 
ketentuan berlaku  

g. Melaksanakan 
pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan 
pengembangan 
kompetensi pimpinan 
daerah dan jabatan 
pimpinan tinggi; 

h. Mengidentifikasi 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan hasil 
monitoring, rapat, 
laporan serta mencari 
alternatif 
pemecahannya untuk 
bahan penentuan 
kebijakan atasan; 

i. Menyusun bahan 
konsep koordinasi 
dengan instansi terkait 
berdasarkan data dan 
ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. Mengevalusi 
pelaksanaan tugas dan 
melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan ketentuan 
sebagai bahan 
perumusan kebijakan 
atasan lebih lanjut 

 

lain yang diberikan 
oleh pimpinan 

  SUB.BID 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

PEJABAT 

FUNGSIONAL 

melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, rencana, 

pelaksanaan, pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengembangan 

kompetensi jabatan 

fungsional 

 

a. Menyusun rencana 
kerja di bidang 
pengembangan 
kompetensi jabatan 
fungsional; 

b. Menyusun kebijakan 
teknis dan rencana 
pengembangan 
kompetensi jabatan 
fungsional; 

c. Mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahan secara 
langsung maupun tidak 
langsung sesuai 
ketentuan untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah, sedang 
maupun yang belum 
dilaksanakan serta 
permasalahan yang 

1. penyusunan 
kebijakan teknis dan 
rencana 
pengembangan 
kompetensi jabatan 
fungsional; 

2. penyusunan standar 
perangkat 
pembelajaran 
pemerintahan dalam 
negeri bagi jabatan 
fungsional; 

3. penyelenggaraan 
pengembangan 
kompetensi bagi 
jabatan fungsional; 

pembinaan 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, 
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KERJA 
Jabatan  

Uraian 

Ringkasan Tugas Rincian Tugas Rincian Fungsi 
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timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. Mengelola 
pengembangan 
kompetensi jabatan 
fungsional; 

e. Melaksanakan 
penyelenggaraaan 
pengembangan 
kompetensi jabatan 
fungsional; 

 
f. Menyusun bahan 

konsep juklak, juknis 
pengembangan 
kompetensi jabatan 
fungsionalberdasarkan 
data dan ketentuan 
sesuai ketentuan 
berlaku; 

g. Melaksanakan 
pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan 
pengembangan 
kompetensi jabatan 
fungsional; 

h. Mengidentifikasi 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan hasil 
monitoring, rapat, 
laporan serta mencari 
alternatif 
pemecahannya untuk 
bahan penentuan 
kebijakan atasan; 

i. Menyusun bahan 
konsep koordinasi 
dengan instansi terkait 
berdasarkan data dan 
ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. Mengevalusi 
pelaksanaan tugas dan 
melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan ketentuan 
sebagai bahan 
perumusan kebijakan 
atasan lebih lanjut 

 

pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pengembangan 
kompetensi jabatan 
fungsional; dan  

4. pelaksanaan tugas 
lain yang diberikan 
oleh pimpinan 

  SUB.BID 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

KEPEMIMPINAN 

DAN 

PRAJABATAN 

melaksanakan penyusunan 

kebijakan teknis, rencana, 

pelaksanaan, pembinaan, 

fasilitasi, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengembangan 

kompetensi 

kepemimpinan, dan 

prajabatan 

a. Menyusun rencana 
kerja dibidang 
pengembangan 
kompetensikepemimpin
an, dan prajabatan; 

b. Menyusun kebijakan 
teknis dan rencana 
pengembangan 
kompetensi 
kepemimpinan, dan 
prajabatan 

c. Mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahan secara 
langsung maupun tidak 

1. penyusunan 
kebijakan teknis dan 
rencana 
pengembangan 
kompetensi 
kepemimpinan, dan 
prajabatan; 

2. penyusunan standar 
perangkat 
pembelajaran 
pemerintahan dalam 
negeri bagi pejabat 
struktural dan CPNS; 

3. penyelenggaraan 
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langsung sesuai 
ketentuan untuk 
mengetahui pekerjaan 
yang telah, sedang 
maupun yang belum 
dilaksanakan serta 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. Mengelola 
pengembangan 
kompetensi 
kepemimpinan, dan 
prajabatan 

e. Melaksanakan 
penyelenggaraaan 
pengembangan 
kompetensi 
kepemimpinan, dan 
prajabatan 

f. Menyusun bahan 
konsep juklak, juknis 
pengembangan 
kompetensi 
kepemimpinan, dan 
prajabatanberdasarkan 
data dan ketentuan 
sesuai ketentuan 
berlaku  

g. Melaksanakan 
pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, pemantauan, 
evaluasi, dan pelaporan 
pengembangan 
kompetensi 
kepemimpinan, dan 
prajabatan; 

h. Mengidentifikasi 
permasalahan yang 
timbul dalam 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan hasil 
monitoring, rapat, 
laporan serta mencari 
alternatif 
pemecahannya untuk 
bahan penentuan 
kebijakan atasan; 

i. Menyusun bahan 
konsep koordinasi 
dengan instansi terkait 
berdasarkan data dan 
ketentuan yang berlaku 
untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

j. Mengevalusi 
pelaksanaan tugas dan 
melaporkan hasil 
pelaksanaan tugas 
berdasarkan ketentuan 
sebagai bahan 
perumusan kebijakan 
atasan lebih lanjut 

pengembangan 
kompetensi bagi 
kepemimpinan, dan 
prajabatan; 

4. pembinaan, 
pengkoordinasian, 
fasilitasi, 
pemantauan, 
evaluasi, dan 
pelaporan 
pengembangan 
kompetensi 
kepemimpinan, dan 
prajabatan; dan  

5. pelaksanaan tugas 
lain yang diberikan 
oleh pimpinan 
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2.2.      Susunan Organisasi  

 

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat  terdiri dari : 

a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

 Subbagian Program dan Keuangan; 

 Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, terdiri dari : 

 Subbidang Sertifikasi Kompetensi; 

 Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; 

 Subidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama. 

d. Bidang Pengembangan Kompetensi teknis, terdiri dari : 

 Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Adm; 

 Subbidang  Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Adm; 

 Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Adm Perangkat Daerah 

Penunjang. 

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari : 

 Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan 

Tinggi; 

 Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional; 

 Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional/Widyaiswara 

Adapun bagan struktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat adalah sebagai berikut : 
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GAMBAR 2.3 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 
 

BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN 

PENGELOLAAN KELEMBAGAAN 

SUBBIDANG 
SERTIFIKASI KOMPETENSI 

SUBBIDANG 
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN & TENAGA 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

KEPALA BADAN 

KELOMPOK JAB. 
FUNGSIONAL 

SUBBAG.PROGRAM & KEUANGAN 

BIDANG PENGEMBANGAN  KOMPETENSI 
TEKNIS 

SUBBAG. UMUM &  
KEPEGAWAIAN. 

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI 
MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL 

SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI 
PIMPINAN DAERAH DAN JABATAN PIMPINAN 

TINGGI 

SEKRETARIS 

SUBBID. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT 

FUNGSIONAL SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI 
JABATAN ADMINISTRASI 

SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI 
UMUM DAN PILIHAN JABATAN ADMINISTRASI 

SUBBIDANG 
PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR DAN 

KERJASAMA 

SUBBIDANG PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI INTI  JABATAN ADMISTRASI 

PERANGKAT DAERAH PENUNJANG 

SUBBID. PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN 
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2.4 Sumber Daya Aparatur 
 

 Sumber daya aparatur  BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluruhnya adalah 

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai di lingkungan BPSDM Dearah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 berjumlah 89 orang. Untuk lebih 

jelasnya  akan disajikan data kepegawaian menurut golongan,status kependidikan dan 

jabatannya  dengan rincian sebagai berikut : 

 

Jumlah Pegawai BPSDM DAERAH Prov NTB Berdasarkan Golongan 
per 31 Desember  2018 

 

NO GOLONGAN JUMLAH 

1 IV 26 orang 

2 III 42 orang 

3 II 21 orang 

4 I - 

5 PTT - 

TOTAL ..................................... 89 orang 
 

 

Sedangkan dari komposisi menurut status dan pendidikan adalah sebagaimana Tabel 

berikut ini : 

Jumlah Pegawai BPSDM DAERAH Prov. NTB 
Berdasarkan Status Pendidikan 

per 31 Desember 2018 

 

NO. TINGKAT 
PENDIDIKAN 

STATUS 

PNS PTT Jumlah 

1 S3 3  3 

2 S2 28  28 

3 S1 31  31 

4 D.IV 3  3 

5 D.III 1  1 

6 D.II -  - 

7 SMA/SMK 22  22 

8 SMP 1  1 

9 SD -  - 

Jumlah  ................ 89  89 
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Jumlah Pegawai BPSDM DAERAH Prov NTB Berdasarkan Jabatan 
per 31 Desember  2018 

 

NO JABATAN  

1 Eselon  II 1 orang 

2 Eselon III 3 orang 

3 Eselon IV 11 orang 

4 Fungsional Umum 46 orang 

5 Fungsional Tertentu 28 orang 

TOTAL ..................................... 89 orang 
 

 
 
2.5 Gambaran Aset yang Dikelola 
 

BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdiri di atas areal seluas 4.356 m2 yang 

berlokasi di Jalan Pemuda Nomor  59 Mataram. Untuk menunjang dan mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas  BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung dengan sarana dan 

prasarana yang  memadai . Namun ada beberapa gedung yang mengalami kerusakan dan perlu 

dilakukan rehab atau perbaikan kembali akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Barat pada 

pertengahan tahun 2018, seperti terlihat pada tabel dibawah ini: 

 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Tahun 2018 

 

URAIAN JUMLAH KETERANGAN 

Gedung Kantor : 

Gedung Aula Rinjani 1  lokal Kondisi bangunan 

kurang baik dan 

direncanakan akan 

dilakukan rehab atau 

perbaikan pada awal 

tahun 2019. 

Gedung Wisma Tambora : 

- Kamar 

- Aula 

- Room (ruang rapat) 

 

73 Kamar 

6  lokal 

4 lokal 

 

Kondisi bangunan 

sudah tidak dapat 

digunakan dan 

direncanakan akan 

dilakukan rehab atau 

perbaikan pada awal  

tahun 2019. 
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URAIAN JUMLAH KETERANGAN 

Gedung Wisma Praja: 

- - Kamar 

 

 

 

 

- - Aula 

 

29 kamar 

 

 

 

 

1 lokal 

 

Kondisi bangunan 

kurang baik namun 

masih bisa digunakan 

untuk pelaksanaan 

kegiatan dan 

direncanakan akan 

dilakukan rehab atau 

perbaikan pada awal 

tahun 2019 

Musholla 1  lokal dan direncanakan 

akan dilakukan rehab 

atau perbaikan pada 

awal tahun 2019 

Gedung Kelas : 

- - Ruang Kelas  

 

 

 

 

 

 

- - Ruang Widyaiswara 

- - Ruang Makan 

- - Ruang CAT  sekarang telah menjadi ruang 

kelas 

 

6 kelas 

 

 

 

 

 

 

1 kelas 

1 kelas 

9 kelas 

 

Kondisi bangunan 

kurang baik namun 

masih bisa digunakan 

untuk pelaksanaan 

kegiatan dan 

direncanakan akan 

dilakukan rehab atau 

perbaikan pada awal 

tahun 2019. 

 

Gedung perkantoran 1 lokal  

Kendaraan Dinas 

Kendaraan roda 4 11 bh Baik 

Kendaraan roda 2 15 bh Baik 
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URAIAN JUMLAH KETERANGAN 

Roda 3 1 buah Baik 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 

Komputer 15 bh Baik 

Laptop 46 bh Baik 

LCD 21  bh Baik 

Mesin genset 2  bh Baik 

Meubelair : 

- - Meja 

- - Kursi 

 

250 bh 

750.000 bh 

 

Baik 

Baik 

Pemotong rumput : 

- - Mesin pemotong rumput dorong 

- - Mesin pemotong rumput gendong 

 

2 bh 

3 bh 

 

Baik 

Baik 

- Printer 14 bh Baik 

 
Selain itu, untuk menunjang kegiatan pembelajaran di Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai ruang perpustakaan dengan 

inventaris buku sebanyak kurang lebih  4.854 buah, dengan rincian sebagai berikut: 

 Buku Penelitian    : 10 buah 

 Buku ilmu komputer   : 19 buah 

 Buku bahasa Inggris   :  21  buah 

 Buku filsafat    :  17 buah 

 Buku Agama    :  27 buah 

 KKP, KKK (Diklatpim III dan IV)  :  4,125  buah 

 Buku Ekonomi    :  47  buah 

 Buku sosial    :  54  buah 

 Buku pendidikan   :  58  buah 

 Buku politik dan hukum   : 77  buah 

 Buku pemerintahan   : 280  buah 

 Buku Manajemen   : 109  buah 

 Buku Sejarah    : 10  buah 
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BAB III 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

TAHUN 2018 

 

A. Visi dan Misi 

Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki serta mengantisipasi perubahan 

lingkungan strategik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi              

Nusa Tenggara Barat telah merumuskan dan menetapkan visi dan misinya.  Adapun Visi Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah : 

VISI 

“ TERWUJUDNYA APARATUR YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL” 

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merumuskan misi organisasi untuk kurun waktu 2013-

2018 sebagai berikut : 

MISI 

 Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal. 

 Meningkatkan pelayanan sertifikasiAparatur dan kelembagaan. 

 Meningkatkan kompetensi umum, pilihan dan inti jabatan administratisi. 

 Meningkatkan kompetensi manajerial dan fungsional aparatur. 

B. Tujuan dan Sasaran 

 
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, 

serta untuk mengimplementasikan visi dan  misi, maka ditetapkan tujuan yang akan atau harus 

dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya 

baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan 

dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.  

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat selama kurun waktu 2017-2018 seperti terlihat pada tabel berikut dibawah ini: 
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Tujuan dan Sasaran 
Yang Ingin Dicapai BPSDMD 2017-2018 

NO TUJUAN SASARAN 

1 2 3 

1 Meningkatnya Pelayanan Jasa dan Teknis 
Perkantoran 

1. Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya 
air dan listrik yang berkelanjutan. 

2. Tersedianya jasa Pemeliharaan dan 
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasiona 

3. Tersedianya jasa kebersihan kantor 

4. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 

5. Tersedianya komponen instalasi listrik dan 
penerangan bangunan kantor 

6. Tersedianya makan dan minum rapat 
kegiatan dan tamu 

7. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat 
dan Daerah 

8. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi  
dan Kabupaten/Kota. 

9. Terlaksananya Pembinaan Fisik dan Mental 
Aparatur 

10. Terwujudnya tenaga Widyaiswara yang 
Profesiona 

2 Meningkatnya Efektifitas Perencanaan 
dan Pelaporan 

1. Tersusunnya rencana program yang akurat 

2. Tersusunnya laporan yang tertib 

3. Terselenggaranya rapat koordinasi di 
dalam daerah 

4. Terselenggaranya monitoring dan 
pelaporan 

3 Meningkatnya 
Akuntabilitas/Pertanggungjawaban 
Laporan Keuangan Daerah 

1. Tersusunnya laporan  akuntabilitas 
keuangan 

2. Tersedianya jasa administrasi  keuangan 

 

3. Terlaksananya pengelolaan manajemen 
aset daerah  

4. Terselenggaranya monitoring dan 
pelaporan 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan 
administrasi umum dan kepegawaian 

1. Tersedianya ATK Kantor  

2. Tersedianya barang cetakan dan 
penggandaan 

3. Tersedianya bahan bacaan dan 
perundang-undangan 

4. Tersedianya peralatan dan perlengkapan 
perkantoran yang sesuai standar 

5. Tersedianya sarana dan prasarana 
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NO TUJUAN SASARAN 

1 2 3 

perkantoran yang sesuai standar 
pelayanan minimal 

6. Tersedianya sarana dan prasarana 
perkantoran secara periodik 

5. Meningkatnya kinerja lembaga dan 
profesionalisme tenaga pengembang 
kompetensi 

1. Terlaksananya kegiatan sertifikasi 
kompetensi profesi bidang.  

2. Tersusunnya hasil evaluasi sertifikasi 
kompetensi profesi bidang yang tersusun 

3. Terlaksananya pengelolaan kelembagaan 
dan tenaga pengembang kompetensi  

4. Tersusunnya hasil evaluasi pengelolaan 
kelembagaan dan tenaga pengembang 
kompetensi 

5. Terlaksananya pengelolaan sumber belajar 
dan kerjasama seretifikasi lembaga dan 
kompetensi bidang  

6. Tersusunnya hasil evaluasi pengelolaan 
sumber belajar dan kerjasama sertifikasi 
lembaga dan kompetensi bidang  

 

6. Meningkatkannya  kompetensi aparatur  
pemerintah sesuai kemampuan teknis 
yang dimiliki. 

1. Terwujudnya sumberdaya aparatur yang 
kompeten dalam bidang kompetensi  
umum dan pilihan jabatan administrasi  

2. Terwujudnya sumber daya aparatur yang 
kompeten dalam bidang kompetensi inti 
jabatan administrasi 

3. 'Terwujudnya sumber daya aparatur yang 
kompeten dalam bidang kompetensi inti 
jabatan administrasi perangkat daerah 
penunjang 

4. Terkirimnya peserta pengembangan 
kompetensi teknis umum dan pilihan 
jabatan administrasi 

5. Terkirimnya peserta pengembangan 
kompetensi inti jabatan administrasi 

6. Terkirimnya peserta pengembangan 
kompetensi inti jabatan administrasi 
perangkat daerah penunjang 

7. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan 
pengembangan kompetensi umum dan 
pilihan jabatan administrasi 

8. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan 
pengembangan kompetensi inti jabatan 
administrasi 

9. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan 
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NO TUJUAN SASARAN 

1 2 3 

pengembangan kompetensi inti jabatan 
administrasi perangkat daerah penunjang 

7 Meningkatnya kapasitas sumber daya 
aparatur CPNS 

1. Terlatihnya CPNS yang memiliki 
kompetensi yang sesuai  dengan 
persyaratan  pengangkatan untuk menjadi 
PNS 

  2. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan 
diklat dasar CPNS 

8 Meningkatnya kompetensi aparatur  
pemerintah sesuai kemampuan  
manajerial dan fungsional 

1. Terlatihnya sumber daya aparatur yang 
kompeten dalam  jabatan structural dan 
pimpinan tinggi 

2. Tersusunnya hasil evaluasi  pelaksanaan  
diklat kepemimpinan 

3. Terwujudnya sumberdaya aparatur  yang 
kompeten dalam jabatan fungsional 

4. Terkirimnya peserta pengembangan 
kompetensi jabatan fungsional 

5. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan 
pengembangan kompetensi  jabatan 
fungsional 

 

C. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran. 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan suatu 

strategi atau cara. Strategi atau cara dimaksud dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan 

program sebagai berikut : 

1. Kebijakan 

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : 

 Kerjasama dengan pihak terkait 

 Pembentukan Tim Kerja dan Kerjasama dengan Pihak terkait 

D. Target Program dan Kegiatan 

Penjabaran lebih lanjut dari kebijakan yang telah ditetapkan, kemudian 

diimplementasikan dalam bentuk program  dan Kegiatan  yang dananya berasal dari APBD 

dan APBN. Program dan kegiatan yang dananya berasal dari APBD adalah sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan : 

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp. 

659.300.000, dengan target terlaksananya komunikasi dan koordinasi dengan pihak 

– pihak terkait sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan BPSDMD Provinsi NTB. 
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1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dengan pagu 

anggaran Rp. 2.900.000, dengan target tersedianya dana untuk biaya izin masuk 

bandara untuk kendaraan dinas roda 4 pimpinan. 

1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan pagu anggaran Rp.83.755.650, 

dengan target untuk penyediaan jasa Administrasi pada pelaksana fungsi 

penatausahaan keuangan di BPSDM Provinsi NTB.  

1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan pagu anggaran Rp.776.005.800, dengan 

target tersedianya tenaga kebersihan sehingga bisa menciptakan ruang kerja yang 

nyaman dan bersih pada Badan Pengembangan Sumber Daya manusia. Kegiatan ini 

menjadi kegiatan pendukung pada sekretariat BPSDMD Prov. NTB. 

1.5  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan pagu anggaran Rp.111.700.000, 

dengan target tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 

serta biaya pemeliharaan meubeler kantor yang cukup guna mendukung kegiatan di 

BPSDMD. 

1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran Rp.45.975.070, dengan target 

tersedianya alat tulis kantor guna mendukung  kegiatan di semua bidang . 

Penyediaan alat tulis kantor ini memiliki peran yang penting mengingat dalam 

pelaksanaan kegiatan tidak bisa terlepas dari kebutuhan alat tulis kantor. 

1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran Rp.  

16.453.000, dengan target tersedianya biaya cetak dan penggandaan guna 

mendukung  kegiatan di semua bidang . Penyediaan biaya cetak dan penggandaan ini 

memiliki peran yang penting mengingat dalam pelaksanaan kegiatan tidak bisa 

terlepas dari kebutuhan percetakan dan penggandaan. 

1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan pagu 

anggaran Rp.34.494.275, dengan target tersedianya alat – alat listrik dan elektronik 

yang dibutuhkan BPSDM guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada sekretariat 

dan bidang-bidang. 

1.9  Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor dengan pagu anggaran Rp. 

80.000.000 dengan target untuk menjaga ketersediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor guna mendukung percepatan kerja. Kegiatan ini memiliki peran yang penting, 

mengingat dalam pelaksanaan kegiatan tidak bisa terlepas dari kebutuhan alat dan 

perlengkapan kantor dan dengan kegiatan ini diharapkan tidak ada hambatan lagi 

terkait sarana dan prasarana kerja.   

1.10  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu 

anggaran Rp. 13.000.000, dengan target penyediaan bahan bacaan berupa surat 

kabar harian, di mana anggaran hanya cukup untuk pengadaan 2 jenis koran yaitu 

Suara NTB dan Lombok Post. Dengan kegiatan ini diharapkan aparatur memiliki 
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pemahaman dan pengetahuan baik yang terkait berita atau isu maupun ketentuan 

atau kebijakan baru. 

1.11  Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu anggaran Rp.35.000.000, dengan 

target tersedianya konsumsi pelayanan perkantoran, dalam hal ini untuk memenuhi 

kebutuhan makan minum  rapat dan makan minum kegiatan di BPSDM . 

1.12  Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah dengan pagu anggaran 

Rp.183.900.050, Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terselenggaranya 

sinkronisasi kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah pusat. 

1.13  Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pagu 

anggaran Rp.25.000.000, Melalui kegiatan ini diharapkan terselenggaranya 

sinkronisasi kebijakan daerah di Wilayah Provinsi NTB dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan : 

2.2       Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor dengan pagu anggaran Rp.65.000.000 

dengan target terlaksananya pemeliharaan gedung kantor BPSDM, dalam hal ini 

pemeliharaan KM/tower/keran/pintu,pemeliharaan gedung kantor/aula/wisma, 

pemeliharaan taman/halaman kantor. 

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional dengan pagu anggaran 

Rp.191.800.000, dengan target service kendaraan roda 4 sejumlah 11 

unit,kendaraan roda 2 sejumlah 15 unit, penggantian suku cadang  kendaraan roda 

4 sejumlah 11 unit, penggantian suku cadang  kendaraan roda 2 sejumlah 15 unit, 

biaya BBM kendaraan roda 4 sejumlah 11 unit, BBM kendaraan roda 2 sejumlah 15 

unit,BBM genset, dan perpanjangan STNK kendaraan roda 4 sejumlah 11 unit, 

perpanjangan STNK kendaraan roda 2 sejumlah 15 unit .Melalui kegiatan ini 

diharapkan kendaraan dinas/operasional dapat tetap berfungsi dengan baik. 

2.5      Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan pagu anggaran 

Rp.582.660.000.000, dengan biaya tersebut digunakan untuk biaya perencanaan 

rehabilitasi aula rinjani, biaya perencanaan ruang kelas, biaya perencanaan wisma 

praja , biaya perencanaan musholla dan biaya konstruksi pembangunan 

pagar/gapura kantor. Diharapkan dengan kegiatan ini asset milik Pemprov. NTB 

dapat terpelihara dengan baik 

 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : 

3.1      Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur dengan pagu anggaran Rp.6.600.000, dengan 

target terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur melalui olahraga rutin berupa 

senam pagi dan imtaq . kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung untuk 

memperkuat kerjasama antaraparatur dalam penyelesaian tugas-tugas kantor.  
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4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

dengan Kegiatan : 

4.1      Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja pagu anggaran 

Rp.244.110.425, dengan target dokumen perencanaan yaitu tersusunnya dokumen 

RKAP tahun 2018, RENJA tahun 2018, RKA tahun 2019 dan dokumen pelaporan yaitu 

LAKIP tahun 2018, Laporan tahunan tahun 2017. 

4.2      Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran pagu anggaran Rp.37.528.230, 

dengan target tersusunnya laporan keuangan BPSDM tahun 2017 . Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk menjalankan fungsi OPD sebagai entitas akuntansi.   

4.3   Penyusunan rencana kerja SKPD pagu anggaran Rp. 50.500.000, dengan target 

tersusunnya Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) selama 5 tahun yaitu tahun 2019 – 

2023.  

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan : 

5.1      Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah pagu anggaran Rp.32.600.000, 

dengan target tersusunnya laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola oleh 3 

orang yaitu 1 orang pengurus barang pengguna, 1 orang penyimpan barang, dan 1 

orang pejabat pembuat komitmen. Keberadaan barang milik daerah bagi sebuah 

OPD adalah merupakan salah satu sumber daya yang digunakan untuk menunjang 

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) OPD. Oleh sebab itu seperti yang 

ditegaskan dalam PP No.6 Tahun 2006 maupun Permendagri No.17 Tahun 2007 

bahwa status OPD dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah sebagai 

Pengguna. Artinya OPD hanya dapat menguasai BMD sepanjang dipergunakan untuk 

penyelenggaraan tupoksinya.  

6. Program Pendidikan Kedinasan 

6.1   Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme pagu anggaran Rp.0. 

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan : 

7.1   Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah pagu anggaran 

Rp.1.653.318.000, dengan target terlatihnya para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

yang pada tahun 2018 di fokuskan dari honorer K2 Provinsi maupun dari 

Kabupaten/Kota berjumlah 739 orang. Pendidikan dan pelatihan prajabatan ini 

bertujuan melatih para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi pelayan 

masyarakat yang berintegritas tinggi, etos kerja yang baik, dan berakhlak baik guna 

memenuhi  standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas 

jabatannya secara efektif dan efisien. 
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7.2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah pagu anggaran 

Rp.4.394.818.000, dengan target terlaksananya diklat – diklat struktural  yaitu diklat 

Pim III angkatan I Provinsi berjumlah 34 orang,Diklat Pim III angkatan II 

kabupaten/Kota berjumlah 40 orang, Diklat Pim IV angkatan I Provinsi berjumlah 35 

orang, diklat Pim IV angkatan II  Kabupaten Kota berjumlah 40 orang dan diklat Pim IV 

angkatan III  Kabupaten Kota berjumlah 40 orang. 

7.3      Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah pagu anggaran 

Rp.2.008.492.800, dengan target terlaksananya diklat tekhnis dan fungsional yaitu 

diklat penyusunan RENSTRA angkatan I berjumlah 30 orang,  diklat penyusunan 

RENSTRA angkatan II berjumlah 30 orang, diklat pengembangan website berjumlah 

30 orang, diklat pengelolaan keuangan desa berjumlah 30 orang, diklat pengadaan 

barang/ jasa pemerintah berjumlah 30 orang,diklat pengembangan pariwisata 

berjumlah 30 orang dan diklat fungsional analis kepegawaian keterampilan 

berjumlah 30 orang. 

7.4      Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan pagu anggaran 

Rp.926.882.400, dengan target tersertifikasinya ASN fungsional bidang kesehatan 

sejumlah 35 orang dan penyuluh kehutanan sejumlah 35 orang lingkup pemprov 

NTB melalui uji kompetensi sertifikasi, menuju proses Lembaga Sertifikasi 

Kompetensi yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan 

melakukan penyusunan 6 jenis modul berbasis kompetensi yaitu modul penyusunan 

SOP, modul penatausahaan bendahara pengeluaran, modul sistem pemerintahan 

berbasis elektronik,modul pejabat pengelola informasi dan dokumentasi 

(PPID),modul  pengelolaan keuangan desa dan modul kearsipan. 

Program dan kegiatan yang dananya berasal dari APBN adalah sebagai berikut : 

1. Program Pengembangan Sumber Daya Pemerintahan Dalam Negeri. 

1.1      Pengembangan dan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pagu anggaran Rp.     

370.188.000, dengan target pengembangan kompetensi standarisasi dan sertifikasi 

ASN melalui dekonsentrasi. 
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BAB IV 

PROGRES DAN HASIL 

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

TAHUN 2018 

 

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat adalah tersedianya anggaran yang memadai. Selama tahun 2018, pelaksanaan program dan 

kegiatan BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibiayai dengan APBD dan APBN Provinsi  tahun 

2018. Adapun sistem akuntansi yang digunakan sebagai bahan pelaporan keuangan untuk 

implementasi pelaksanaan program dan kegiatan BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 

berbasis akrual.  

Penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis 

akrual. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa 

bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan 

sesuai dengan SAP. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 yang 

menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP 

setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

 Pada Tahun 2018,  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BPSDM Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dapat dirinci sebagai berikut : 

 

4.1 Anggaran Pendapatan BPSDM  Daerah Provinsi NTB.  

 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

tentang Pajak Daerah, BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan penerimaan 

melalui kegiatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pendapatan penyelenggaraan diklat. 

Realisasi Pendapatan dari pos tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Anggaran dan Realisasi Pendapatan BPSDM 

Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) 

Hasil Retribusi Daerah :   

Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah 410.600.000 332.270.000 

Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggarahan / 
villa 

2.500.000.000 886.450.000 

Lain – lain Pendapatan Asli  Daerah Yang Sah:    

Pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan 6.086.425.000 4.430.082.000 

Penerimaan lain-lain        29.250.000 

Jumlah 8.997.025.000 5.678.052.000 
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Anggaran Pendapatan BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2018 sebesar Rp. 8.997.025.000    

dengan realisasi sebesar Rp.5.678.052.000 atau 63,11 % 

 

4.2 Anggaran Belanja  BPSDM Daerah Provinsi NTB.  

 

 Total target anggaran Belanja BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2018 sebesar Rp. 

19.631.659.600 dengan realisasi sebesar Rp.17.862.048.345 atau 90,99 % terdiri dari: 

1. Belanja operasi tahun 2018 dengan pagu anggaran Rp. 19.215.359.600 realisasi Rp. 

17.562.877.345 atau 91,40 %. Belanja operasional BPSDM daerah Provinsi NTB  antara lain 

meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 

Belanja pegawai pada BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Belanja Pegawai 

yang dianggarkan berdasarkan jumlah belanja gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan 

PNS. Realisasi belanja pegawai pada BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

4.2.1 Belanja Pegawai 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

7.369.865.900 7.150.932.568 

 

Belanja Pegawai tahun 2018  dianggarkan senilai Rp. 7.369.865.900 dan terealisasi senilai Rp. 

7.150.932.568 atau sebesar 97,81 %. Rincian belanja pegawai terdiri dari: 

 
Belanja Pegawai Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

Belanja Gaji dan Tunjangan  5.346.464.900  5.174.289.068 

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.998.401.000  1.961.475.500 

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah       25.000.000        15.168.000 

Jumlah 7.369.865.900    7.150.932.568 

 

 Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang  digunakan untuk pembelian barang 

dan jasa  yang sifatnya habis pakai . Realisasi belanja barang dan jasa pada BPSDM Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diuraikan sebagai berikut: 
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4.2.2  Belanja barang  dan jasa 
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

11.845.493.700 10.411.944.777 

 

Belanja Barang dan jasa  2018 dianggarkan senilai Rp. 11.845.493.700 dan terealisasi senilai  

Rp.10.411.944.777 atau 87,90 % . Belanja barang terdiri dari : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Belanja Modal 

Tahun 2017 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

416.300.000 299.171.000 

 

Belanja Modal tahun 2018 dianggarkan senilai Rp. 416.300.000 dan terealisasi senilai Rp. 

299.171.000 atau 71,86 %. Belanja Modal tahun 2018 terdiri dari: 

 

 

 

 

 

 

4.4 Realisasi Program Kegiatan 

 

Adapun realisasi program dan kegiatan pada BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat tahun 2018  adalah sebagai berikut :  

 

Anggaran Target

(Rp) (Rp)

1 Belanja bahan pakai habis 520.337.795,00             463.403.171,00             89,06

2 Belanja bahan/material 201.050.000,00             179.872.000,00             89,47

3 Belanja jasa kantor 2.552.625.000,00          2.068.698.656,00          81,04

4
Belanja perawatan kendaraan 

bermotor
99.300.000,00               70.386.570,00               70,88

5 Belanja cetak dan penggandaan 176.431.655,00             135.327.775,00             76,70

6
Belanja sewa 

rumah/gedung/gudang/parkir
988.675.000,00             951.090.490,00             96,20

7 Belanja sewa sarana mobilitas 26.500.000,00               24.500.000,00               92,45

8 Belanja makanan & minuman 1.894.885.000,00          1.816.924.571,00          95,89

9
Belanja pakaian khusus dan hari-

hari tertentu
148.650.000,00             148.291.000,00             99,76

10 Belanja perjalanan dinas 2.957.922.250,00          2.757.519.419,00          93,22

11 Belanja pemelilharaan 169.500.000,00             154.389.250,00             91,09

12 Belanja jasa konsultasi 246.360.000,00             -                                        0,00

13
Belanja kursus,pelatihan, 

sosialisasi dan bimbingan tekhnis 

PNS

667.713.000,00             553.503.000,00             82,90

14 Belanja Honorarium PNS 1.061.444.000,00          962.502.000,00             90,68

15 Belanja Honorarium Non PNS -                                        -                                        0,00

16
Uang saku dan transport peserta 

PNS
134.100.000,00             125.536.875,00             93,61

        11.845.493.700,00         10.411.944.777,00 87,90

No Uraian %

Jumlah

Anggaran 2018 Realisasi 2018

(Rp) (Rp)

1 Belanja modal peralatan dan Mesin 80.000.000,00 77.000.000,00 96,25

2 Belanja modal gedung dan 

bangunan

336.300.000,00 222.171.000,00 66,06

416.300.000,00 299.171.000,00 71,86

No Uraian

Jumlah

%
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A. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi : 

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pagu anggaran Rp. 

659.300.000 realisasi Rp. 525.768.656 

 

Realisasi kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

tahun 2018 terdiri dari pembayaran jaringan internet ,telepon, listrik dan air selama 

satu tahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang kegiatan khususnya koordinasi 

dan komunikasi data dan informasi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan 

BPSDMD Provinsi NTB selama 1 tahun . Kegiatan ini menjadi kegiatan pendukung guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang.  

 

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 

pagu anggaran Rp.2.900.000 realisasi Rp. 0 

 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membiayai izin masuk atau biaya pass bandara 

kendaraan dinas roda 4 pimpinan BPSDMD Provinsi NTB namun untuk 2018 tidak 

terealisasi. 

 

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan pagu anggaran Rp. 83.755.650 

realisasi Rp.83.089.395 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyediaan jasa 

administrasi keuangan 

99,20 100 Org 11 9 

 

Realisasi kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan tahun 2018 terdiri 

dari pembayaran honor pejabat dan pengelola keuangan sebanyak 9 orang dan 

dibayarkan setiap bulannya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan 

administrasi  keuangan pada BPSDM Daerah Provinsi NTB. 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya 

air dan listrik 

79,75 82,00 instalasi 4 4 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

0 0 unit 2 0 
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Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor pagu anggaran  Rp. 776.005.800 realisasi 

Rp.752.266.800 

 

Realisasi kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor tahun 2018 terdiri dari 

pembayaran honor petugas kebersihan sejumlah 32 orang dan pembelian 

perlengkapan kebersihan setiap bulannya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang 

terciptanya ruang kerja yang nyaman dan bersih di lingkungan pada BPSDMD Provinsi 

NTB, melalui ketersediaan petugas jasa kebersihan dan alat – alat kebersihan yang 

cukup. 

 

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja pagu anggaran Rp.111.700.000 

realisasi Rp.103.285.000 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyediaan jasa perbaikan 

peralatan kerja 

92,47 100 unit 5 5 

 

Realisasi Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan tahun 2018 terdiri dari 

perbaikan 10 sound sistem (dihitung 1 paket), perbaikan 2 mesin genset (dihitung 1 

paket),perbaikan ac  115 buah (dihitung 1 paket), perbaikan pompa air 3 buah (dihitung 

1 paket), dan perbaikan printer 5 buah (dihitung 1 paket). Kegiatan ini dilaksanakan 

untuk menunjang pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung 

kegiatan pada BPSDMD Provinsi NTB. 

 

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor pagu anggaran Rp.45.975.070 realisasi Rp. 

42.544.370 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyediaan alat tulis 

kantor 

92,54 95,00 paket 3 3 

 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyediaan jasa kebersihan 

kantor dan perlengkapan 

kantor 

96,94 100 orang 32 32 
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Realisasi Kegiatan Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor tahun 2018 terdiri dari 

3 paket yaitu alat tulis kantor untuk subbag umum dan kepegawaian, alat tulis kantor 

untuk subbag program dan keuangan dan alat tulis kantor untuk widyaiswara.  

 

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pagu anggaran Rp. 16.453.000 

realisasi Rp.11.113.000 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyediaan barang 

cetakan dan penggandaan 

67,54 70,00 paket 3 3 

 

Realisasi Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun 2018 

terdiri dari 3 paket yaitu  foto copy,cetak dan jilid dokumen atau laporan masing-

masing bidang dan sekretariat pada BPSDM Daerah Provinsi NTB. 

 

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pagu 

anggaran Rp. 34.494.275 realisasi Rp. 34.494.275 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyediaan komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor. 

100 100 paket 1 1 

 

Realisasi  Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan tahun 2018 terdiri dari 1 paket alat listrik dengan jenis yang berbeda sesuai 

dengan kebutuhan  yang harus diganti atau rusak pada BPSDM Daerah Provinsi NTB. 

 

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pagu anggaran Rp.80.000.000 

realisasi Rp.77.000.000 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 

96,25 100 paket 7 7 
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Adapun realisasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah 

diadakan pada tahun 2018 adalah: 

a. Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) – seprai untuk asrama sejumlah 

1 paket (200 buah). 

b. Pengadaaan laptop 6 paket. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang kebutuhan  peralatan dan 

perlengkapan  kantor pada BPSDMD Provinsi NTB. Hasil yang sudah dicapai adalah 

tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor yang mendukung dan 

menunjang proses kegiatan diklat dan proses kerja di segala bidang. sehingga 

pelaksanaan kegiatan ini menjadi penting guna menunjang kinerja BPSDM secara 

keseluruhan. 

 

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pagu 

anggaran Rp.13.000.000 realisasi Rp. 11.985.000 

Uraian 
Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu % Fisik Satuan Target Realisasi 

Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-

undangan 

92,19 95,00 paket 2 2 

 

Realisasi Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan tahun 2018 terdiri dari pembelian 2 jenis koran yaitu  suara NTB dan Lombok 

Post.  

 

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman pagu anggaran Rp. 35.000.000 realisasi 

Rp. 23.081.921 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyediaan makanan dan 

minuman 

65,95 75,00 paket 2 2 

 

Kegiatan ini direalisasikan guna mendukung pelaksanaan kegiatan makan dan 

minum rapat dan tamu lingkup BPSDM Daerah Provinsi NTB. 
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Kegiatan Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah pagu anggaran 

Rp.183.900.050 realisasi Rp.177.482.200 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyelarasan program 

pemerintah pusat dan 

daerah 

96,51 100 keg 7 7 

 

Realisasi Kegiatan Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah tahun 

2018 yaitu perjalanan dinas ke luar daerah  sebanyak 7 kali perjalanan, dengan tujuan 

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan ke 

Kementerian dan atau Lembaga  Negara terkait pelaksanaan kediklatan . 

 

Kegiatan Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota pagu 

anggaran Rp. 25.000.000 realisasi Rp.22.201.462 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyelarasan program 

pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota 

88,81 90,00 keg 8 6 

 

Realisasi Kegiatan Kegiatan Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan 

kabupaten/kota tahun 2018 yaitu perjalanan dinas ke Kabupaten Kota sebanyak 5 kali 

dan rapat koordinasi sebanyak 1 kali,  ini direalisasikan untuk mendukung capaian 

program dan kegiatan lainnya melalui rapat koordinasi,workshop, dan perjalanan dinas 

ke dalam daerah, terkait program kediklatan antar instansi Provinsi NTB dan instansi 

antar Kab/Kota. 

 

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pagu anggaran Rp. 65.000.000 

realisasi Rp.56.504.250 

Uraian 
Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu % Fisik Satuan Target Realisasi 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Gedung Kantor.  

86,93 100 gedung 3 3 
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Realisasi kegiatan Pemeliharaan gedung kantor pada tahun  2018 terdiri dari 

pemeliharaan KM/tower/keran/pintu, pemeliharaan gedung kantor/aula/wisma, dan 

pemeliharaan taman/halaman kantor. 

 

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan  dinas operasional pagu anggaran Rp. 

191.800.000 realisasi Rp.154.094.501 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% 

Keu 
% Fisik Satuan Target Realisasi 

Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas operasional 

80,34 100 unit 26 26 

 

Realisasi Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan  dinas operasional 

tahun 2018 yaitu pemeliharaan 11 unit kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2 

.Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud fungsi terpeliharanya kendaraan dinas 

operasional secara optimal.  

 

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pagu anggaran Rp. 582.660.000 

realisasi Rp. 222.171.000 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% 

Keu 
% Fisik Satuan Target Realisasi 

Rehabilitasi sedang/berat 

gedung kantor 

38,13 40,00 gedung 1 1 

     

  Realisasi Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tahun 2018 yaitu 

rehabilitasi pembangunan pagar/gapura kantor BPSDM Provinsi NTB. 

     

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Kegiatan Peningkatan  mental dan fisik aparatur pagu anggaran Rp.6.600.000 realisasi 

Rp.2.550.000 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Peningkatan mental dan 

fisik aparatur 

38,64 45,00 keg 2 1 
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Realisasi Kegiatan Peningkatan  mental dan fisik tahun 2018 yaitu pelaksanaan 

senam pagi bersama pada hari Jumat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi 

aparatur dalam hal pembinaan spiritual dan fisik sehingga dapat memiliki etos kerja 

yang tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

 

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan. 

 

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu 

anggaran Rp. 244.110.425 realisasi Rp. 195.377.500 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

80,04 85,00 dok 5 5 

 

Realisasi Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD tahun 2018 yaitu realisasi penyusunan dokumen perencanaan RKAP 

tahun 2018, RENJA tahun 2018, RKA tahun 2019 dan dokumen pelaporan yaitu LAKIP 

tahun 2018 dan Laporan tahunan tahun 2017. 

 

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pagu Rp. 37.528.230 realisasi 

Rp.36.712.950 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Penyusunan Pelaporan 

Keuangan Semesteran 

97,83 100 dok 1 1 

 

Realisasi Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran tahun 2018 

yaitu penyusunan dokumen laporan keuangan tahun 2018 yang dilaksanakan setiap 

akhir periode. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalankan fungsi sebagai entitas 

akuntansi. 
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Kegiatan Penyusunan Rencana SKPD Pagu Rp. 50.500.000 realisasi Rp. 

50.500.000. 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target 

Realis

asi 

Penyusunan Rencana 

SKPD. 

100 100 dok 1 1 

 

Realisasi Kegiatan Penyusunan Rencana SKPD yaitu tersusunnya dokumen 

RENSTRA tahun 2019  s/d 2023.  

 

E. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan daerah 

Kegiatan Peningkatan manajeman Asset/ Barang Milik Daerah pagu Rp. 32.600.000 

realisasi Rp.30.600.000 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% 

Keu 

% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Peningkatan manajeman 

Asset/ Barang Milik Daerah 

93,87 100 orang 3 3 

 

 

Realisasi Kegiatan Peningkatan manajeman Asset/ Barang Milik Daerah tahun 

2018 yaitu terpenuhinya honor 1 orang pengurus barang pengguna, 1 orang 

penyimpan barang, dan 1 orang pejabat pembuat komitmen yang dibayarkan setiap 

bulan. 

 

F. Program Pendidikan kedinasan 

Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan profesionalisme realisasi Rp. 0 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu 
% 

Fisik 
Satuan Target Realisasi 

Peningkatan 

Keterampilan dan 

profesionalisme 

0 0 orang 11 0 
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G. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah pagu Rp. 

1.653.318.000 realisasi Rp.1.545.328.504 

Uraian 
Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu % Fisik Satuan Target Realisasi 

Pendidikan dan 

pelatihan prajabatan 

bagi calon PNS 

93,47 100,00 orang 739 739 

    

Realisasi kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 

tahun 2018 yaitu terdiri dari 7 angkatan dengan total 739 orang berasal dari honorer 

K2 Provinsi Nusa Tenggara Barat : angkatan 1 berjumlah 33 orang dilaksanakan tanggal 

5 s/d 10 Februari 2018,angkatan 2  berjumlah 120 orang dilaksanakan tanggal  5 s/d 10 

Februari 2018, angkatan 3 berjumlah 119 orang dilaksanakan tanggal 12 s/d 17 

Februari 2018, angkatan 4 berjumlah 120 orang dilaksanakan tanggal 19 s/d 24 

Februari 2018, angkatan 5 berjumlah 117 orang dilaksanakan tanggal 26 Februari s/d 3 

Maret 2018, angkatan 6 berjumlah 110 orang dilaksanakan tanggal 5 s/d 10 Maret 

2018, dan angkatan 7 berjumlah 120 orang dilaksanakan tanggal 19 s/d 24 Maret 2018. 

 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah pagu Rp. 4.394.818.000 

realisasi Rp. 3.939.051.230 

Uraian 
Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu % Fisik Satuan Target Realisasi 

Pendidikan dan 

Pelatihan Struktural 

Bagi PNS Daerah 

89,63 90,00 orang 282 192 

 

Realisasi  Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah tahun 

2018 terdiri dari : pelaksanaan diklat Pim III angkatan I Provinsi NTB sejumlah 34 orang 

dilaksanakan tanggal 8 Februari s/d 12 Mei 2018, diklat PIM III angkatan II 

Kabupaten/Kota Provinsi NTB sejumlah 40 orang dilaksanakan tanggal 23 Juni s/d 27 

September tahun 2018, diklat Pim. IV angkatan I Provinsi NTB sejumlah 35 orang 

dilaksanakan tanggal 31 Maret s/d 12 Juli 2018, diklat Pim. IV angkatan II 

Kabupaten/Kota Provinsi NTB sejumlah 40 orang dilaksanakan tanggal 25 Juni s/d 5 

Oktober 2018, diklat Pim. IV angkatan III Kabupaten/Kota Provinsi NTB sejumlah 40 

orang dilaksanakan tanggal 9 Juli s/d 29 November 2018 dan diklat Pim II sebanyak 3 

orang. 
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Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah realisasi 

Rp.2.585.361.069 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% 

Keu 
% Fisik Satuan Target Realisasi 

Pendidikan dan Pelatihan 

Tekhnis Tugas dan Fungsi 

bagi PNS Daerah 

89,02 100 orang 210 210 

 

berikut disajikan jumlah diklat teknis/fungsional yang direalisasikan oleh 

BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2018: 

 

 Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2018 

 

NO JENIS DIKLAT 

 

JUMLAH PESERTA 

KETERANGAN TARGET 

(orang) 

REALISASI 

(orang) 

 

1 2 3 4 5 

A Diklat Teknis  180 180  

1 Diklat Renstra Angkatan I 30 30 In Class  

2 Diklat Renstra Angkatan II 30 30 In Class  

3 Diklat Pengelolaan Keuangan Desa 30 30 In Class 

4 Diklat Pengadaan Barang / Jasa 30 30 In Class 

5 Diklat Pengembangan website 30 30 In Class  

6 Diklat pengembangan pariwisata 30 30 In Class dan Out Class 

B Diklat Fungsional 30 30  

7 Diklat fungsional analis kepegawaian 

keterampilan 

30 30 In Class 

 JUMLAH 210 210  

Sumber : BPSDM Provinsi NTB, 2018 

   

Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan pagu Rp.926.882.400 

realisasi Rp. 826.007.563 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% Keu % Fisik Satuan Target 
Realisas

i 

Sertifikasi Kompetensi dan 

Pengelolaan Kelembagaan: 

89,12 90,00    

Jumlah Peserta Kegiatan 

sertifikasi kompetensi profesi 

orang 70 70 
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bidang 

Jumlah Tenaga Pengembang 

yang didiklat 

  orang 5 5 

Jumlah dokumen hasil 

Pengelolaan sumber belajar dan 

kerjasama sertifikasi lembaga 

dan kompetensi bidang 

dokumen 6 4 

 

Realisasi Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan tahun 

2018 terdiri tersertifikasinya ASN fungsional bidang kesehatan sejumlah 30 orang dan 

penyuluh kehutanan sejumlah 30 orang lingkup pemprov NTB melalui uji serifikasi 

kompetensi, proses menuju  Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang terlisensi oleh Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan melakukan penyusunan 4 jenis modul berbasis 

kompetensi yaitu modul penyusunan SOP, modul penatausahaan bendahara 

pengeluaran, modul sistem pemerintahan berbasis elektronik dan modul pejabat 

pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). 

 

2. Program Pengembangan Sumber Daya Pemerintahan Dalam Negeri. 

1.2      Kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pagu anggaran 

Rp.370.188.000 realisasi Rp.324.794.700. 

Uraian 

Realisasi Indikator Kinerja 

% 

Keu 
% Fisik Satuan Target Realisasi 

Pengembangan dan 

pelaksanaan standarisasi 

dan sertifikasi 

87,74 90,00 orang 230 190 

 

Realisasi Kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi 

tahun 2018 melalui dana APBN  yaitu lulusnya uji kompetensi jabatan fungsional 

binaan Kemendagri (Jabatan fungsional Pol PP dan Jabatan Fungsional PU2UPD pejabat 

pengawas urusan pemerintah daerah) sebanyak 190 orang melalui jalur penyesuaian 

(impasing). 
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BAB V 

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN 

 

5.1. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat atas pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 

2018 melalui dana APBD  dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Diklatpim III angkatan 3 dan Diklat Pim IV angakatan 4 tidak dapat dilaksanakan 

karena adanya bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Barat, 

mengakibatkan infrastruktur atau sarana prasarana pendukung kegiatan diklat 

banyak yang rusak. 

2. Diklat Pimpinan II tidak jadi dilaksanakan di BPSDM Provinsi NTB karena adanya 

bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Barat, mengakibatkan 

infrastruktur atau sarana prasarana pendukung kegiatan diklat banyak yang rusak. 

3.  Tidak terpenuhinya target pengiriman peserta karena terbatasnya permintaan 

peserta diklat oleh pihak penyelenggara (BPSDM Kemendagri, LAN Pusat dan 

BPSDM Daerah Provinsi lainnya). 

4. Tidak tercapainya 6 target penyusunan sumber belajar, karena ada 2 modul yang 

akan disusun telah ada yaitu : Modul Pengelolaan Keuangan Desa telah disusun 

oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan Modul Kearsipan juga telah 

tersedia. 

Permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat atas pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 

2018 melalui dana APBN  dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tidak terpenuhinya target karena 40 orang peserta tidak hadir saat pelaksanaan uji 

kompetensi jabatan fungsional binaan Kemendagri ( Jabatan fungsional Pol PP dan 

Jabatan Fungsional PU2UPD pejabat pengawas urusan pemerintah daerah). 

Dari permasalahan yang dihadapi, adapun upaya pemecahan masalah 

yang dilakukan oleh BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Diklat pim III dan IV yang tertunda akan direncanakan kembali pada 

tahun berikutnya, dan sisa anggaran yang tidak dipergunakan dialihkan untuk 

kegiatan lain yang lebih bersifat prioritas. 

2. Mengirim peserta diklat pim II ke LAN Bandung setelah mengurangi jumlah peserta  

dari 8 orang menjadi 3 orang, dan sisa anggaran yang tidak dipergunakan dialihkan 

untuk kegiatan lain yang lebih bersifat prioritas. 

3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan penyelenggara diklat (BPSDM 

Kemendagri, LAN pusat dan BPSDM Daerah Provinsi Lain) dalam rangka 

inventarisir jenis diklat dan jumlah peserta yang berasal dari daerah lain). 
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4. Melakukan pengecekan kembali atas modul – modul yang sebelumnya telah 

disusun, untuk selanjutnya dijadikan bahan perencanaan dalam penyusunan 

modul berikutnya. 

5. Memprogramkan uji kompetensi yang sama melalui jalur impassing, agar peserta 

yang tidak hadir maupun yang baru bisa ikut uji kompetensi di tahun 2019 melalui 

mekanisme kontribusi dari APBD masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

5.2. Upaya Kedepan untuk meningkatkan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut: 

 

1. Melakukan perbaikan  sarana prasarana yang rusak akibat bencana  gempa bumi  

dan membuat perencanaan untuk pembangunan  gedung-gedung yang 

mendukung berjalannya kegiatan di BPSDM Daerah Provinsi NTB.                                                      

2. Harus menerapkan analisis kebutuhan diklat (Training need Analysis) secara benar 

agar menghasilkan jenis-jenis diklat yang dibutuhkan oleh SKPD, sehingga dapat 

mewujudkan diklat yang tepat sasaran, tepat isi kurikulum dan tepat strategi untuk 

mencapai tujuan diklat. Melalui analisis kebutuhan diklat, maka idiealnya setiap 

program yang disusun dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan merupakan 

perwujudan dari pemenuhan kebutuhan diklat. 

3. Meningkatkan komunikasi secara intens dengan kementrian / lembaga pembina 

dan penyelenggara kediklatan untuk mendapatkan informasi yang ter-update 

terutama terkait dengan regulasi penyelenggaraan diklat. 

4. Melakukan Studi Banding ke LSP yang sudah terlisensi BNSP untuk mendapatkan 

input untuk perbaikan pengelolaan LSP-PDN sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi 

Pemerintah 

5. Melakukan revisi Tupoksi  Bidang SKPK pada Biro organisasi agar ke depannya 

selain melaksanakan Sertifikasi Kompetensi, juga bisa melaksanakan 

pengembangan Kompetensi seperti Diklat untuk Tenaga Pengembang (WI, 

Assesor, Pengelola). 

6. Membentuk TUK di masing-masing kabupaten/Kota se-NTB sebagai kepanjangan 

tangan dari LSP-PDN Provinsi agar bisa memfasilitasi Uji Kompetensi di Daerahnya 

masing-masing. 

7. Menyiapkan anggaran yang memadai untuk pemenuhan Sarana Tempat Uji 

Kompetensi. 

8. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan nomenklatur agar tercapai target yang telah 

ditetapkan. 

 

 



Laporan Tahunan 2018 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi NTB  51 

 

BAB VI 

KESIMPULAN 

6.1. Kesimpulan 

 
Laporan Tahunan BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 ini disusun 

berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan 

Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BPSDM Daerah Tahun 2018 yang berpedoman pada 

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat  “ Nomor 82/ DPPA/ TAPD/ 2018 . Di samping itu 

jenis program prioritas pada BPSDM Daerah Provinsi NTB untuk urusan kediklatan  

mengacu pada RPJMD tahun 2013-2018 yaitu pendidikan kedinasan dan peningkatan 

kapasitas sumberdaya aparatur dan kegiatan yang digunakan  mengacu pada Renstra 

tahun 2013-2018   

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) yang berasal 

dari anggaran APBD Provinsi NTB Tahun 2018, anggaran BPSDM daerah Provinsi NTB 

dialokasikan pendapatan sebesar Rp. 8.997.025.000 dengan realisasi sebesar Rp. 

5.678.052.000 atau 63,11 % dan anggaran belanja sebesar Rp.19.631.659.600 dengan 

realisasi sebesar Rp. 17.862.048.345 atau 90,99 %. Anggaran Belanja  tersebut terdiri 

dari : 

1. Belanja Operasi, memiliki anggaran sebesar Rp. 19.215.359.600 realisasi Rp. 

17.562.877.345 atau 91,40 %.  

2. Belanja Modal, memiliki anggaran sebesar Rp. 3.872.041.000 realisasi 

3.334.484.000 atau 86,12%. 

 
 

Mataram,     Januari 2019 
Kepala BPSDM Daerah Provinsi NTB 

Pengguna Anggaran 
 
 
 

H.RUSMAN, SH., MH 

Pembina Utama Muda (IV/c) 
Nip. 19620820 198503 1 010 

 

 

 

 

 

 

 


