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ABSTRAK 

ARDIANSYAH, Pengembangan Karir PNS di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten  Bulukumba 

Dibimbing oleh Muh Isa Ansyari,Burhanuddin 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan karier PNS 

pada kategori pemula, pengembangan karier PNS pada kategori pengembangan 

dan juga pengembangan karier PNS pada kategori pemantapan di BKPSDM 

Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilakukan 

dengan proses wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan karier 

PNS pada kategori pemula, 1) Masa kerja, seorang PNS  di Kantor BKPSDM  

dalam kategori jabatan pemula masa kerja pegawai yang ada bervasiasi ada yang 

baru menginjak masa kerja beberapa bulan dan ada yang sudah samapai dengan 

beberapa tahun, 2) Sesuai Rumpun Pekerjaan dikantor BKPSDM tidak selalu 

sesuai dengan rumpun jabatan yang  sama sera melihat aspek atau faktor yang 

mempengaruhi terjadi rotasi jabatan. Tingkat Jabatan di BKPSDM Kabupaten 

Bulukumba terdapat berbagai tingkat jabatan baik  itu jabatan fungsional maupun 

jabatan structural, 3) Diklat Pim Dilkat DI dinas BKPSDM ada beberapa 

klasifikasi yang di ikuti oleh masing-masing pegawai agar dapat meningkatkan 

kemampun sesuai dengan bidang masing-masing. Sementara itu pada 

pengembangan karier PNS pada kategori pengembangan terdapat hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa, 1) Rumpun Jabatan, rumpun Jabatan di Kantor 

BKPSDM Kabupaten Bulukumba masih ada yang tidak sesuai dengan rumpun 

kerja hal ini di pertimbangkan dengan berbagai alasan salah satunya berdasarkan 

kebutuhan instansi, 2) Rotasi Jabatan BKPSDM Kabupaten Bantaeng 

dilaksanakan bukan hanya karena berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh 

Pegawai tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atau hukuman, 3) Pengalaman 

Jabatan pengalaman merupakan hal yang konsekuensial bagi penunjang karir 

Pegawai  Negeri Sipil, apabila seorang ASN mempunyai pengalaman atau rekam 

jejak karir yang baik akan menjadi pertimbangan dalam kenaikan pangkat dan 

otomatis akan menjadi progress kedepan dalam pengembangan karir, 4) Diklatpim 

BKPSDM ada beberapa klasifikasi yang di ikuti oleh masing-masing pegawai 

agar dapat meningkatkan kemampun sesuai dengan bidang masing-masing. 

Selanjutnya untuk pengembangan karier PNS pada kategori pemantapan 

menunjukkan kesimpulan bahwa 1) Penilaian Prestasi Kerja.Dalam institusi 

pemerintah telah dikenal instrumen penilaian kerja bagi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang disebut dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), 2) 

Pendidikan Formal Penddikan Formal Pegawai Kantor BKPSDM berpengaruh 

pada kualitas kinerja pegawai baik itu dalam pengetahuan maupun dalam 

keterampilan, 3) Diklat JabatanPegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama 

sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan penting dalam 

menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  
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