
i 

 

 

SKRIPSI 

 

SISTEM PENGEMBANGAN KARIR PNS DI BADAN KEPEGAWAIAN 

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) 

KABUPATEN BULUKUMBA  

   

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

ARDIANSYAH 

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1113817 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2022 



ii 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

SISTEM PENGEMBANGAN KARIR PNS DI BADAN KEPEGAWAIAN 

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) 

KABUPATEN BULUKUMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  

Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) 

 

 

 

 

Disusun dan Diajukan Oleh: 

 

ARDIANSYAH 

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1113817 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2022 

 

 



iii 

 

  



iv 

 

 

  



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 

 

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.  

Kata Kunci: Pengembagnan Karir, PNS, BKPSDM 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pengembangan kariernya mengacu 

pada sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 

5 tahun 2014 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta aturan yang 

berkaitan kepegawai yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengembangan karier 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu ada juga aturan yang mengatur rumpun 

jabatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2013 

tentang rumpun jabatan pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan 

peraturan presiden Nomor 97 tahun 2012  

Tujuan pengembangan karier menurut Sutrisno (2009:182) untuk 

memberikan kepastian arah karir pegawai dalam kiprahnya dilingkup organisasi 

meningkatkan daya tarik organisasi atau institusi bagi parah pegawai yang 

berkulitas, memudahkan manajemen dalam menyelenggarakan program program 

pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam rangka mengambil 

keputusan dibidang karir serta perencanaan sumber daya manusia organisasi atau 

perusahaan yang selaras dengan rencana pengembangan organisasi memudahkan 

admninistrasikepegawaian,khususnya dalam melakukan administrasi pergeraknya 

karyawan dalam hal karir promosi, rotasi ataupun demosi jabatan 

Pengembangan karir sangatlah penting dilakukan untutk mempersiapkan 

para pejabat karier menjadi pegawai yang berpengalam dan memiliki kemampuan 



2 
 

 

manjerial pada pekerjaan dan jabatan yang dijabatannya. Mangkunegara 

(2015:77-78) menyatakan bahwa pengembangan karir membantu dalam mencapai 

tujuan individu, menunjukkan hubungan kesejahteraan karyawan, membantu 

menyadari kemampuan potensi mereka dan menggiatkan analisis dari keseluruhan 

karyawan  

Berdasarkan data tahun 2020 dari BKPSDM Kabupaten Bulukumba 

bahwa jumlah pegawai yang mengalami pengembangan karier melalui mutasi 

yaitu eselon 2 sebanyak 16 dan eselon 3 sebanyak 61 dari jumlah tersebut ada 

sekitar 10 orang yang pengembangan kariernya tidak mengacu pada sistem 

kategori jabatan. Data ini menunjukkan bahwa sistem pengembangan karier di 

BKPSDM Kabupaten Bulukumba masih perlu pembenahan sehingga PNS yang 

mengalami pengembangan kariernya tidak terlepas pada rumpun jabatan yang 

dijabat sebelumnya  

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 

tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS bahwa ada tiga 

kategori jabatan dalam pengembangan karier PNS yaitu kategori jabatan pemula, 

kategori jabatan pengembangan, dan kategori jabatan pemantapan. Hasil kajian 

sementara bahwa dari tiga kategori jabatan pengembangan karier PNS ada dua 

yang belum memenuhi syarat pengembangan karier pada kategori pengembangan 

dan kategori pemantapan. Hal ini menujukkan hasil wawancara yang saya 

dapatkan pada tanggal 18 april bahwa pengembangan karir BKSPDM belum 

sepenuhnya mengacu pada system pengembangan karir khususnya pada 

pengembangan karir yang tidak mengacu pada rumpun jabatan  
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Berdasarkan latar belakang yang dikemukan peneliti serta data yang 

didapatkan dalam observasi, wawancara dan penelitian – penelitian sebelumnya, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitia dengan judul proposal : sistem 

pengembangan karir PNS di  badan kepegawai dan pengembangan sumber 

daya manusia (BKPSDM) kabupaten bulukumba 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat di definisikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan karier PNS pada kategori pemula di 

BKPSDM   Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana pengembangan kareir PNS pada kategori pengembangan di 

BKPSDM Kabupaten Bulukumba? 

3. Bagaimana pengembangan karier PNS pada kategori pemantapan di 

BKPSDM Kabupaten Bulukumba? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengembangan karier PNS pada kategori pemula di 

BKPSDM Kabupaten Bulukumba  

2. Untuk mengetahui pengembangan karier PNS pada kategori 

pengembangan di BKPSDM Kabupaten Bulukumba  

3. Untuk mengetahui pengembangan karier PNS pada kategori pemantapan 

di BKPSDM  KabupatenBulukumba  
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D. Manfaat Penelitian   

Tulisan ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis pengembangan 

karier PNS pada kategori jabatanpemula di badan kepegawai dan pengembangan 

sumber daya manusia (BKPSDM) Kabupaten Bulukumba. 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

guna memberikan penambahan hukum yang berkaitan dengan pelakasanaan 

pengembangan karir PNS pada kantor BKPSDM berdasarkan UU No 5 tahun 

2014 tentang ASN  

2. Manfaat praktis  

Sebagai pengetahuan ilmu baru bagi pengembangan ilmu hukum khususnya 

pada pegawai negeri sipil di kantor BKPSDM 
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BAB ll 

TINJUAN PUSTAKA  

A. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian – penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung 

penelitian ini antaranya : 

a. Sasman, Peran Ampero, pada tahun 2018, dengan judul penelitian ‘’analisis 

pengembangan karir pegawai pada kantor skretariat Dewan ’Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu tengah ‘’Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kegiatan pengembangan karir yang diselenggarakan di 

skretariat DPRD Kabupaten Bengkulu tengah. persamaan penelitian ini 

dengan Sasman (2018) terletak pada metode penelitian kualitatif dan teknik 

pengumpulan data. Adapun perbedaan terletak pada indikator penelitian dan 

lokus penelitian. 

b. Weni Kurnia Sari, pada tahun 2018, dengan judul penelitian’’study 

pengembangan karir PNS pada kepegawaian daerah provinsiriau‘’ penelitian 

ini bertujuan untutk menganalisis dan pengetahuan bagaimana 

pengembangan karir pegawai negeri sipil di badan kepegawaian daerah 

provinsi riau. Persamaan penelitian ini dengan Weni Kurnia Sari (2018). 

c. Renaldy Mass, Bernard Tewal, dan Greis Sendow pada tahun 2015 dengan 

judul‘’ pengaruh perencanaan karir, pelatihan, pengembangan karir terhadap 

kinerja pegawai pada museum negeri provinsi sulawaesi utara’’penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh perencanaan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan karir,pelatihan dan 
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pengembangan karir terhadap pegawai baik secara persial maupun simultan. 

Persamaan penelitian ini dengan Renaldy Mass (2015) terletak pada 

pembahasan yang sama mengenai sistem pengembangan karir pns, jenis dan 

tipe penelitian metode penelitian kualitatif, adapun perbedaan terletak pada 

indikator penelitian dan lokus penelitian.  

Tabel 2.1 

persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu 

No Nama /tahun /judul penelitian  Faktor persamaan  Faktor perbedaan  

1 Sasman, Peran Ampero (2018) 

analisis pengembangan karir 

pegawai pada kantor skretariat 

dewan    

*jenis dan tipe 

penelitian  

*teknik 

pengumpulan data  

*indikator 

penelitian  

*lokus penelitian  

2 Weni Kurnia Sari (2018) study 

pengembangam karir PNS  pada 

kepegawaian daerah 

*jenis dan tipe 

penelitian  

 

*indikator 

penelitian  

*lokus penelitian  

3 Renaldy Mass (2015) pengaruh 

perencanaan karir, pelatihan, 

pengembangan karir terhadap 

kinerja pegawai pada museum 

negeri    

*jenis dan tipe 

penelitian  

*lokus penelitian 

informan  

*indikator 

penelitian  

  

 

Rangkaian tugas yang diembang oleh seseorang dalam kehidupan 

kehidupannya sampai pada masa  tuanya adalah semata mata untuk memperoleh 

kebutuhannya yang ternyata berbeda dengan  kebutuhan sebuah lembaga 

pendidikan dalam menjalankan visi dan misinya, oleh karena itu, karir biasa nya 

dilihat dari posisi seseorang dalam suatu jabatan tertentu yang dipandang sebagai 

sebuah keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan baik kebutuhan lembaga 

maupun instansi tempat ia bekerja maupn kebutuhan untuk dirinya dan 

keluarganya senada dengan pendapat tersebut  Siti Al Fajar (2015) menyatakan 

bahwa ada dua perspektif dalam mendefinisikan karir pertama adalah karir 

merupakan  urutan- urutan posisi yang diduduki oleh seseorang selama dia bekerja 
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dalam sebuah instansi atau organisasi. kedua adalah karir meliputi perubahan 

perubahan nilai, sikap dan motivasi yang terjadi karena seseorang semakin tua. 

Kedua pendapat diatas mendefinisikan arti karir sebagai seluruh pekerjan 

seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Pengertian ini luas dan umum, Karena 

istilah karir digunkan untuk menunjukkan orang – orang  pada masing – masing 

peranan atau status meraka jadi semua orang dengan sejarah mempunyai karir 

masing masing 

Vanovic (1998) dalam kamus sumber daya manusia dan manajemen 

personalia mendefinisikankarir adakah pekerjaan yang dilatih untukdan yang 

mengharapkan untuk melakukan semua. definsi diatas menyataka  bahwa karir 

adalah serangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan 

aktivitas kerja yang terus berkelanjutan dengan demikian karir seseorang 

individual melibatkan rangkaian pilihan dari berbagai macam kesempatan jika 

ditinjau dari sudut pandang organisasi karir melibatkan proses dimana organisasi 

memperbaharui dirinya sendiri untuk menuju efektivitas karir yang merupakan 

batas dimana rangkaian dari sikap karir dan perilaku dapat memuaskan seseorang 

individu  

Terdapat dua pendekatan untuk memahami makna karir yaitu: 

pendekatan pertama memandang karir sebagai pemilikan dan atau cari organisasi. 

pendekatan ini memandang bahwa karir sebagai jalur mobilitas di dalamnya 

organisasi yang tunggal seperti karir didalam fungs marketing dan pengembangan 

karir merujuk pada proses pengembangan keyakinan dan nilai, keterampilan dan 

bakat, minat karakteristik kepribadian dan pengetahuan tentang dunia kerja seperti 
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guru maupun pegawai yang ada disekolah sehingga dengan pengertian ini 

pengembangan karir tidak hanya mencakup rentang usia kerja produktif seseorang 

melainkan lebih luas lagi, yakni sepanjang hayat seseorang . pengembangan karir 

meliputi pengembangan keyakinan dan nilai seseorang berkenaan dengan dunia 

kerjanya dan ada beberapa yang meningkatkan kebiasaan – kebiasaaan hidup 

efektif turut juga mengembangkan kehidupan karir seseorng karena dengan 

memiliki kebiasaan hidup yang efektif tersebut karakteristik kepribadiannnya 

semakin berkualitas dan Sedangkan Wayne F Cascio (2016) mengartikan suatu 

karir dalam tiga pengertian yaitu: 

a. Karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi kejabatan yang 

lebih tinggi dalam jenjang hirarki yang dialami oleh seseorang tenaga kerja 

selama dinasnya 

b. Karir sebagai suatu pekerjaan yang dimiliki gambaran pola pengembangan 

yang jelas sistematis  

c. Karir sebagai suatu sejarah jabatan dari seseornag, suatu rangkaian pekerjaan 

atau posisi yang pernah dipegang seseorang selama kerjanya 

Dengan adanya penelitian terdahulu ini dapat menjadi salah satu bahan 

acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis mendapatkan 

banyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan oleh 

penelitia terdahulu.Penulisanini tidak menemukan judul yang sama seperti judul 

yang diangkat peneliti terdahulu.namun,penulis mengangkat salah referensi yang 

satu bahan penulis diatas  
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B. Konsep Pengembangan Karir 

Menurut Yusuf,(2018) bahwa pengembangan karir merupakan suatu 

kondisi yang menunujukkan peningkatan status seseorang dalam sebuah 

organisasi ada jalur yang ditetapkan sedangkan. Menurut Hasibuan (2014), 

pengembangan karir adalah perpindahan yang memperbesar tanggungjawab 

karyawan ke jabatan yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi sehingga 

kewajiban hak dan status menjadi lebih dan menurut Sudiro (2011:91) 

mendefinsikanmengembangan karir adalah proses peningkatan kamampuan kerja 

individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Martono ( 

(Karir et al., 2015) mendefinisikan pengembangan karir nerupakan kondisi yang 

menunjukkan adanya yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan . 

berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan pengembangan karir 

merupakan tanggung jawab suatu organisasi yang menyiapkan karyawan dengan 

kualifikasi dan pengalaman tertentu, agar pada saat di butuhkan organisasi sudah 

memiliki karyawan dengan kualifikasi tertentu Komitmen kerja karyawan pada 

organisasi yang tinggi akan mempengaruhi kinerja karyawan secara positif dan 

signifikan (Ramli et al., 2018). Dari uraian diatas sehingga penelitian ini 

dilakukan unutuk melihat pengaruh pengembangan karir terhadap kinerjawa 

karyawan melalui komitemen organisasi pada PT. informedia solusi humanika 

studi pustaka: 

a. Pengaruh pengembangan karir terhadap komitmen organisasi  

b. Pengaruh komitmen karir organisasi terhadap kinerja karyawan 

c. Pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan melalui medias  
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Dan pada dasarkan juga terdapat 6 (enam) tujuan pengembangan karir yaitu 

membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perubahaan Menurut 

Mangkunegara (2013): 

 Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perubahaan 

 Menunjukkan hubungan kesejahtraan pegawai 

 Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka 

 Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan  

 Mengurangi turnover dan kepegawaian 

 Mengurangi keuangan profesi dan manajerial 

Kasmir (2015) menyatakan bahwa keberhasilan karir pengaruhi oleh 

kinerja motivasi kerja, komitmen, kepuasan kinerja, kedisiplinan, kompensasi, 

loyaritas, pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan,upaya kerja dan semangat 

kerja dan pengembangan karir Menurut Henri Simamora (2006), karir merupakan 

urutan aktivitas –aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai 

nilai dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. 

Menurut Moekijat ((Kimia & Plant, 2017)), karir dapat diartikan : 

1. Kemajuan seseorang dalam suatu upaya pekerjaan yang diperolehnya selama 

bekerja  

2. Kemajuan seseorang dalam bidang pekerjaan selama bertahun tahun bekerja  

3. Perkembangan kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan selama 

aktif riwayat hidupnya 

4. Riwayat pekerjaan  
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Menurut Veithal (2009), menyatakan bahwa karir terdiri dari semua 

pekerjaan yang ada selama orang bekerja, ataun dikatakan bahwa karir adalah 

seluruh jabatan yang diduduki seseorang dalam kehidupannya 

kerjanya.MenurutMoekijat (2008) ,’’pengembangan karir adalah suatu kondisi 

yang merenunjukkan adanya peningkatan –peningkatan status seseorang dalam 

suatu organisasi yang bersangkutan ‘’(Hasan, 2017)Penelitian suwanto dan 

donnipriansa dalam bukunya “ manejemen SDM dalam organisasi public dan 

bisnis “menyatakan bahwa pengembangan karir merupakan pendekatan formal 

yang digunakan organisasi untuk menjamin bahwa pegawai dengan kualifikasi 

yang tepat dan berpengalaman yang telah dibutuhkan  Menurut Edwin B Fillipo 

(Si et al., 2020)pengembangan karir adalah sebagai deretan kegiatan yang terpisah 

– pisah namun masih merupakan atau mempunyai hubungan yang saling 

melengkapi berkelanjutan dan memberikan makna bagi seseorang.Menurut 

Handoko (2008) indikator pengembangan karir adalah : 

a. Prestasi kerja  

Prestasi kerja adalah suatu kegiatan yang mendasari semua kegiatan 

pengembangan karir lainnya, dimana dengan prestasi kerja yang baik menjadi 

hal yang penting untuk memajukaan karir. 

b. Exposure 

Exposure adalah menjadi terkenal oleh orang orang yang memutuskan 

promosi, transfer dan kesempatan –kesempatan lainnya. 

c. Kesempatan organisasonal 

Dalam banyak organisasi, orang orang meletakkan kemajuan karir tergantung 
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pada kesetiaan organisasional dengan dedikasi janka panjang terhadap 

perubahaan yangsama akan menurunkan tingkat perputaran kerja. 

d. Mentor dan sponsor  

Mentor merupakan orang yang menawarkan bimbingan karir informal 

sedangkan sponsor adalah orang dalam organisasi yang dapat menciptkan 

kesempatan –kesempatan karir bagi orang lain, bila mentor dapat 

menomisasikan karyawan untuk kegiatan – kegiatan pengembangan karir 

maka ia menjadi sponsor  

e. Kesempatan –kesempatan untuk tumbuh  

Seseorang karyawan yang berupaya meningkatkan kemampuannya maka 

berarti mereka telah memanfaatkan kesempatan untuk tumbuh  

f. Dukungan manajemen 

Untuk mendorong program pengembangan karir sangat di pengaruhi oleh 

dukungan manajer   

Pengembangan karir secara umum dapat artikan sebagai kegiatan 

kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan 

ditempat mereka kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dan juga pihak kantor 

bisa mengembangkan diri secara optiml sedangkan Menurut  Stone dalam 

Kadarisma (2013, hal.322-323) pengembangan karir adalah proses dan kegiatan 

mempersipkan seorang karyawan untuk menduduki jabatan dalam organisasi atau 

perubahan,yang akan dilakukan dimasa mendatang dengan pengembangan 

tersebut tercakup pengertian bahwa perubahan atau manajer sdm tersebut 
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menyusun perencanaan sebelumnya tentang cara cara yang perlu dilakukan 

sebelumnya untuk mengembangkan karir karyawan selama dia bekerja 

Ada beberapa tahap- tahap pengembangan karir .tahapan- tahapan 

pengembangan karir dalam sebuah organisasi merupakan tahapan waktu usia 

seseorang sejak memasuki organisasi hingga pensium .VeithzalRivai (2004:298) 

menjelaskan bahwa kebutuhan dan ekspektasi individu berubah melalui tahapan – 

tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap awal /tahap pembentukan, merupakan tahap penekanan memproleh 

jaminan terpenuhi kebutuhan dalam tahun tahun awal pekerjaannya  

2. Tahap lanjutan adalah tahap dimana pertimbangan jaminan keamanan sudah 

memulai berkurang namun lebih menitberatkan pada pencapaian, harga diri 

dan kebebasan  

3. Tahap mempertahankan, tahap individu mempertahankan pencapaian 

keungtungan atau manfaat yang dirainya sebagai hasil pekerjaan dimasa lalu. 

individu telah terpuaskan baik secara psikologi maupun finasial 

4. Tahap pensium dimana tahap ini indivu telah menyelesaikan satu karir dan dia 

akan berpindah karir yang lain dan individu memiliki kesempatan untuk 

mengekspesikan aktualisasi diri sebelum tidak dapat dia lakukan  

Tahapan karir merupakan sebuah jenjang yang harus dilalui untuk 

mencapai sebuah jenjang karir yang tinggi. Penelitian mengenai karir 

menyimpulkan bahwa perubahan kebutuhan dan ekspektasi / harapan individu 

berubah melalui tahapan – tahapan karir itu sendiri (Ivancevich. 2001). Fase awal 

- fase pembentukan menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan 
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terpenuhinya kebutuhan dalam tahun awal pekerjaan dan dimana ada juga 8 hal 

yang menghambat pengembangan karir salah satunya dimana disini ada hal – hal 

yang menghambat pengembangan karir dari internal antara lain : 

1. Kesehatan yang buruk  

Sering sakit – sakitan atau mempunyai penyakit berat bisa menghambat 

pengembangan karir kita.karena kita sakit membuat kita kurang produktif 

dan performance nya turun. 

2. Kutu loncat(terlalu sering pindah kerja) 

Hati – hati kepada karyawan yang sering pindah – pindah kerja atau kutu 

loncat dengan menjalani sebagai kutu loncat maka kemampuannya kita akan 

bertmbah 

3. Tidak merencanakan karir kedepan – mengikuti arus yang ada  

Dalam bekerja kita harus perencanaan karir sendiri bukan orang lain. 

kalaukita tidak merencanakan karir kita sendiri maka hanya akan jalan 

ditempat  

4. Tidak mengembangkan diri  

Luangkan waktu kita untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam 

bekerja.kita bisa membaca – baca buku atau mengajukan training kepada 

atasan kita  

Selain faktor eksternal atau dari luar yang menghambat pengembangan karir 

seseorang Wayne F Cascio (2016) adalah : 

1. Perusahan sudah mapan  

Salah satu kekurangan perusahan mapan, jenjang karir sulit dan lama. 
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perusahan yang mapan cenderung akan berjalan stabil  

2. Atasan yang tidak memikirkan karir bawahan  

Ada yang mengatakan bahwa atasan bertanggung jawab atasan pengembangan 

karir bawahannya.Karenaatasan bisa melihat kelebihan dan potensi yang 

dimiliki bawahannya dan membaca perkembangan perusahan kedepan 

3. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan  

Jika kita merasa bekerja tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berhati 

– hatilah ada kemungkinan karir terlambat bekerja dengan kondisi seperti ini 

hanya menghasilkan pekerjaan setengah tengah menunjukkan performance 

yang kurang bagus sehingga peluang promosi semakin kecil 

4. Perubahan dalam perusahaan  

Sebagai seorang karyawan kita tidak bisa sepenuhnya bisa memperkirakan 

kondisi perubahan kedepan ada beberapa perubahan perusahaan yang member 

dampak buruk kepada karir kita perubahan tersebut seperti perubahan core 

business, pergantian pemilik, krisis ekonomi, bencana dalam dan lain lain 

Dimensi dan indikator pengembangan karir Menurut Henry Simamora( 

2012 :412) dimensi dan indikator pengembangan karir meliputi: 

1. Mutasi terdiri dari;promosi,rotasi,demosi 

2. Meleksi terdiri dari:penerimaan pendahuluan via surat lamaran ,psiokotes 

wawancara test kesehatan, wawancara oleh penyediaan,keputusan penerimaan  

3. Penempatan terdiri dari :pendidikan, pengetahuan kerja,keterampilan kerja, 

pengalaman kerja  
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4. Pendidikan terdiri dari:tingkat pendidikan yang diisyaratkan,pendidikan 

alternative  

5. pelatihan terdiri dari: instruksi, peserta,materi 

Menurut Fahmi (Kimia & Plant, 2017) pengertian pengembangan karir 

dalam definisi yang lain diartikan sebagai peroleh pengetahuan,keterampilandan 

perilaku yang meningkatkan kemampuan karyawan untuk memenuhi perubahan 

persyaratan pekerjaan serta tuntutan klien dan pelanggan . jadi dengan 

demikian,pengembangan karir merupakan tindakan seorang karyawan untuk 

mencapai rencana karir yang disponsori oleh department sumber daya manusia, 

manajer atau pihal lain  

Faktor- faktor pengembangan karir Menurut Hasto Joko Nur Utomo dan 

M.Yani (2012,hal.17) factor yang berpengaruh terhadap pengembangan karir 

individu disuatu organisasi, Yaitu : 

1. Hubungan pegawai dan organisasi  

2. Personalia pegawai 

3. Faktor internal 

4. Politicking dalam organisasi 

5. Sistem penghargaan  

a. Indikator pengembangan karir  

Indikator pengembangan karir Menurut Rivai (2009, hal.274-279) yaitu 

terdiri atas beberapa hal : 

1. Prestasi kerja  

2. Eksposur 
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3. Jaringan kerja (net working) 

4. Pengunduran diri  

5. Kesetiaan pada organisasi  

6. Pembimbing dan sponsor 

7. Pengalaman internasional  

Pengembangan karir merupakan suatu hal yang sangat penting yang tidak 

boleh diabaikan suatu perubahaan dalam system pengelolahan SDM (Sari dan 

Sinulingga,2011) dimana karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat 

berhubungan dengan pengalaman (posisi, wewenang, keputusan dan interprestasi 

subyektif pekerjaan) dan aktivitas selama masa kerja individu (Rivai, 

2011:26(Pelatihan & Pengembangan, 2017)2).setiap sumber daya manusia yang 

bekerja pada suatu organisasi atau perusahanaan yang pasti meninginkan 

peningkatan dalam karirnya. Pengembangan karir mempunyai berbagai manfaat 

karir jangka panjang yang membantu untuk tanggung jawab lebih diwaktu yang 

akan datang (Harlie,2010).pengembangan karir mempengaruhi kinerja karyawan 

dimana pengembangan karir merupakan pendekatan formal yang dilakukan 

organisasi untuk menjamin orang- orang  dalam organisasi mempunyai kualifikasi 

dan kemampuan serta pengalaman yang cocok ketika dibutuhlkan (Kaseger,2013) 

b. Tujuan pengembanga karir  

Menurut Handoko  (Pt et al., 2015) tujuan dari pengembangan 

karir adalah : 

1) Untuk mengembangkan para karyawan agar dapat dipromosikan  

2) Unutukmenngungkapkan potensi karyawan 
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3) Untuk mendorong kebutuhan  

4) Untuk mengurangi penimbuhan 

5) Untuk memuaskan kebutuhan karyawan  

6) Untuk meningkatkan karir karyawan 

Ada beberapa program pengembangan karir yang direncanakan 

mengandung 3 unsur pokok (Mokkijat, 1995:103) yaitu : 

a) Membantu pegawai dalam menilai kebutuhan – kebutuhan karir 

internya sendiri  

b) Mengembangkan dan memberitahukan kesempatan – kesempatan karir 

yang ada dalam organisasi  

c) Menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan pegawai dengan 

kesempatan – kesempatan karir 

C. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengembangan karir  

Pretasi kerja, kesetiaan pada organisasi, mentor dan sponsor, dukungan 

dairdibawahan dan kesempatan untuk tumbuh (Hadiwijaya,2016). Menurut 

Nugroho dan Kunartinah, (2012) kompensasi dan pengembangan karir 

mempengaruhi motivasi kerja. pengembangan karir merupakan proses 

meningkatkan kemampuan kerja seorang pegawai yang mendorong adanya 

peningkatan prestasi kerja dalam rangka mencapai karir yang diinginkan ( 

kurniawan 2015) dan pada akhirnya karir yang telah diuraikan sebagai 

karakteristik karyawan . setiap karir karyawan terdiri atas pekerjaan , posisi , dan 

pengalaman yang berbeda – beda.((Kaseger et al., n.d.)Pengembangan karir 

dimulai dari individu, setiap orang harus menerima tanggung jawabnya untuk 
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kemajuan karirnya yang terhambat. setelah komitemen pribadi diambil, karyawan 

mungkin bisa melakukan tindakan –tindakan sebagai berikut : 

a. kinerja  

b. exposure 

c. mengundurkan diri 

d. loyaritas organisasi 

e. mentor dan sponsor 

f. bawahan kunci  

g. peluang pertumbuhan  

D. Macam – Macam kategori jabatan  

Kategori jabatan pemula menurut Hasibuan (2011:68) adalah jabatan 

yang nilai dan kompleksitasnya relative masih rendah dan merupakan pengenalan 

tugas dan fungsi jabatan yang baru didudukinyabeberapa macam kategori jabatan 

pemula terdiri dari: 

a. Masa kerja adalah masa kerja seseorang PNS merupapan selisih antara usia 

saat diangkat dalam suatu jabatan setingkat dengan usia saat dangkat dalam 

jabatan sebelumnya, kecuali usia pengankatanjabatan setingkat lebih tinggi 

untuk pertama kali  

b. Sesuai rumpun pekerjaan adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan 

atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dn tugas yang 

berkaitan erat satu sama lain dengan melaksanakan salah satu tugas umum 

pemerintah  

c. Tingkat jabatan adalah jabatan structural dari eselon yang terendah sampai 
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eselon yang tinggi dan jabatan fungisionaltertentu dari jenjangjabatan yang 

terendah sampai dengan jabatan yang tinggi  

d. Diklatpim adalah untuk memberikan wawasan, pengetahuan ,keahlian 

keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur 

sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang 

structural tertentu  

Kategori jabatan pengembangan Menurut Anuraga (2005:99) adalah 

jabatan yang menilai dan kompleksitasnya lebih tinggi dari kategori jabatan 

pemula , serta untuk menambah pengalaman jabatan dan pengembangan kapasitas 

diri yamh telah dimiliki dan beberapa macam kategori pengembangan :  

a. Rumpun jabatan adalah himpunan jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas 

yang berkaitan erat satu sama lain dalam rangka melaksanakan fungsi 

organisasi  

b. Rotasi jabatan adalah perpindahaan posisi pekerjaan secara horizontal dengan 

tujuan mengatasi kejenuhan dalam bekerja dan meningkatkan pengetahuan 

serta keahlian pegawai  

c. Pengalaman jabatan adalah untuk menduduki suatu jabatan seorang PNS harus 

memiliki pengalaman yang ada kolerasinya dengan bidang tugas jabatan yang 

akan didudukinya 

d. Diklatpim adalah  untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian 

keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur 

sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang 

jabatan struktural tertentu  
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Kategori jabatan pemantapan Menurut Sadili Samsudin (2006:133) 

adalah jabatan yang menilai dan kompleksitasnya sangat tinggi, hal ini merupakan 

pemantapan pengalaman jabatan pemula dan atau jabatan pengembangan serta 

pemantapan kapasitas diri yang telah dimiliki dalam rangka persiapan promosi ke 

jenjang jabatan yang tinggi dan beberapa macamakategori jabatan pemantapan : 

a. Penilaian prestasi kerja  adalahpenilaian prestasi kerja dilakukan terhadap 

seorang PNS yang akan atau sedang menduduki jabatan  

b. Pendidikan formal adalah setiap jenjang jabatan harus ditetapkan tingkat dan 

kualifikasi pendidikan formal,sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas 

jabatannya secara professional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka 

teori,analisis ,maupun metodologi pelaksaan tugas dalam jabatannya  

c. Diklat jabatan adalah diklat jabatan yang harus diikuti oleh seorang PNS yang 

diangkat dalam jabatan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian di 

bidang tugasnya  

Pengembangan Karir menurut I KomangA. DKK (2012) adalah 

peingkatan pribadi yang dilakukan seorang untuk mencapai suatu 

recanakerjasesuai dengan jalur atau jenjang organisasi . indicator pengembangan 

karir merupakan upaya pribadi seorang karyawa untuk mencapai suatu rencana 

karir kegiatan ini perlu didukung oleh perusahaan, 

1. Veithzal RivaI (2003) mengemukkan indikator –indikator pengembangan karir 

sebagai berikut : 

a. Kebutuhan karir  

Membantu para karyawan dalam menyesuaikan kebutuhan –kebutuhan 
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karir internal mereka sendiri  

b. Dukungan peruahaan dalam bentuk mobil  

Perusahaan memberikan umpan balik terhadap kinerja yaitu dengan 

meningkatkan kemampuan kinerja karyawan untuk mengisi posisi jabatan 

karir yang disediakan dukungan perusahan dalam bentuk material 

perusahaan memberikan umpan balik berupa fasilitas – fasilitas kerja yag 

mendukung dalam jabatannya  

c. Pelatihan  

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan dalam bidang 

operasional  

d. Perlakuan yang adil dalam berkarir 

Memberikan kesempatan berkarir kepada karyawannya untuk 

mengembangkan dirinya  

e. Informasi karir  

Memberikan informasi kebutuhan karir yang dibutuhkan untuk 

mengetahui kemungkinan jabatan yang dapat dicapai karyawan untuk 

mengembangkan karyawannya  

f. Promosi  

Memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar 

kepada karyawan yang berprestasi tinggi  

g. Mutasi  

Memindahkan dan menempatkan karyawan dalam jabatannya didasarkan 

pada prestasi kerja karyawan  
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h. Penempatan karyawan pada pekerjaan yang tepat  

Penempatan karyawan sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang 

dimilikinya  

i. Pengembangan tenaga kerja  

Memberikan program pendidikan dan pelatihan untuk karyawan untuk 

meningkatkan potensi dalam dirinya  

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2011 

tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS  yaitu : 

a. Kategori jabatan pemula adalah jabatan yang nilai dan kompleksitasnya 

relative masih rendah dan merupakan pengenalan tugas dan fungsi jabatan 

yang baru didudukinya 

b. Kategori jabatan pengembangan adalah jabatan yang menilai dan 

kompleksitasnya lebih tinggi dari kategori jabatan pemula, serta untuk 

menambah pengalaman jabatan dan pengembangan kapasitas diri yang  telah 

dimiliki 

c. Kategori jabatan pemantapan adalah jabatan yang menilai dan 

kompleksitasnya sangat tinggi,hal ini merupakan pemantapan pengalaman 

jabatan pemula dan atau jabatan pengembangan serta pemantapan kapasitas 

diri yang telah dimiliki dalam rangka persiapan promosi ke jenjang jabatan 

yang tinggi 

E. Manfaat pengembangan karir  

Menurut Danang Sunyoto (Pengaruh et al., 2015) bahwa pengembangan 

karir memberikan manfaat sebagai berikut : 



24 
 

 

a. Meningkatkan kemampuan karyawa 

Hal ini dicapai melalui pendidikan dan pelatihan dalam proses pengembangan 

karirnya, karyawan yang dengan sungguh –sunguh mengikuti pendidikan dan 

pelatihan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, 

yang dapat diseimbangan dimana mereka berada  

b. Meningkatkan suplay karyawan yang berkemampuan 

Jumlah karyawan yang lebih tinggi kemampuannya dari sebelumnya akan 

menjadi bertambah sehingga memudahkan pihak pimpinan atau manajemen 

untuk menempatkan dalam pekerjaan yang lebih tepat .dengan demikian 

suplay karyawan yang berkemampuan bertambah dan organisasi dapat 

memilih karyawan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya  

Adapun prinsip dasar dijadikan panduan pengembangan karir Menurut Edwin B 

Flipp(Endang, 2016), yaitu : 

1. Kemampuan manajerial  

Kemampuan manjerial adalah mereka yang memiliki kapasitas untuk memikul 

tanggung jawab yang berarti, mampu untuk memangaruhi dan mengendalikan 

orang lain dan keterampilan dalam memecahkan masalah atau dengan kata 

lain orang yang memiliki kemampuan analisis antar pribadi antar kelompok 

dan emosional. 

2. Kemampuan fungsional teknis  

Kemampuan fungsional teknis adalah personil yang mempunyai komitemen 

yang tinggi terhadap pekerjaan fungsionalnya dan menganggap pekerjaan 

administrative tidak cocok baginya 
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3. Keamanan  

Keamanan dalam pengembangan karir adalah didasarkan kepada upaya 

personil untuk mencari perlidungan dan keamanan untuk dirinya sendiri 

4. Kreatifitas  

Kreatifitas adalah personil atau karyawan yang menunjukkan minat yang amat 

besar dalam menciptkan dan mengembangkan sesuatu yang baru  

5. Otonomi – independensi  

Otonomi independensi adalah karyawan yang mendambakan kebebasan dalam 

melakukan pekerjaannya  

F. Unsur – unsur pengembangan karir  

Unsur – unsur pengembangan karir Edwin BFlippo (weniy K, Sari, 2018) 

pengembangan karir yang dirancang dengan memiliki unsur –unsur sebagai 

berikut : 

1. Membantu karyawan dalam menilai kebutuhan karir internal mereka sendiri. 

2. Mengembangakan dan menyebarluaskan kesempatan –kesempatan karir  

3. Menghubungkan kebutuhan dan kemampuan dari karyawan dengan 

kesempatan karir yang ada  

G. Bentuk – bentuk pengembanga karir  

Suatu instansi melakukan fumgsinya melalui beberapa proses diantara lain 

yaitu bentuk bentuk pengembangan karir : 

1. Pendidikan dan pelatihan  

Dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentunya memiliki suatu tujuan 

.tujuan antara menurut Bambang Wahyudi ( Supardi & Endang , 2016) yaitu :  
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a. Meningkatkan produktivitas 

b. Meningkatkan kualitas  

c. Meningkatkan mutu perencanaan  

d. Meningkatkan tenaga kerja  

e. Meningkatkan semangat dan moral sebagai balas jasa tidak langsung  

f. Mencegah kedaluarsanya kemampuan karyawan 

g. Kesempatan untuk pengembangan diri  

2. Promosi  

Promosi  didefinisikan sebagai perubahan jabatan dari tempat yang lebih 

rendah ketempat yang lebih tinggi .dalam melaksanakan promosi ada beberapa 

persyaratan yang pada dasarnya umumnya dijadikan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan promosi. Menurut Supardi&Endang (2016) persyaratan yang harus 

dilakukan yaitu pengalaman / senioritas, tingka, pendidikan, loyaritas, kejujuran, 

tanggung jawab, kepandaian bergaul, prestasi kerja, dan insiatif kreatif  

3. Mutasi  

Menurut Supardi&Endang (2016) mengemukkan bahwa mutasi atau 

pemindahan adalah kegiatan dari pimpinan yang lain yang dianggap setingkat atau 

sejajar. Adapun tujuan mutasi menurut Supardi&Endang (2016) persiapan untuk 

promosi jabatan yaitu : 

a. Orang tepat pada tempat yang tepat  

b. Meningkatkan kerja sama kelompok  

c. Meningkatkan semangat dan kegairahan kerja  

d. Menciptkanpersaingn kerja  

e. Agar dapat saling mengganti  
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f. Mengurangi labourturnovel 

g. Inisiatif yang bersangkutan  

h. Melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang – undang 

H. Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini akan mendeskripsikan pengembangan karir pegawai 

pns dikantor BKPSDM Kabupaten bulukmbadan peneliti akan menganalisis 

kebijakan pegawai negeri sipil dan peran pelatihan dalam mengembangankan 

karir terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dikantor BKPSDM kabupaten 

bulukumba .berdasarkan kategori jabatan pengembangan yang ada pada kantor 

BKPSDM pertama kategori jabatan pemula aspek yang berkait terdiri  kerja,sesuai 

rumpun pekerjaan, tingkat jabatan dan diklatpim kedua kategori pengembagan 

aspek yang berkait terdiri dari sesuai rumpun jabatan, rotasi jabatan, pengalaman 

jabatan dan diklatpim ketiga kategori pemantapan aspke yang berkait terdiri dari 

penlaian prestasi kerja, pendidikan formal dan diklatpim. jadi model penelitian 

atau biasa disebut dengan kerangka pemikiran teoritis terdapat pada gambar 

berikut :  
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Gambar 2.1 

kerangka pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori jabatan pemula menurut  

Hasibuan (2011:68) 

 

1. Masa Kerja 

2. Sesuai Rumpun Pekerjaan 

3. Tingkat Jabatan 

4. Diklatpim 

 

Kategori jabatan Pemantapan menurut Sadili 

Samsudin (2006:133) 

1. Penilaian Prestasi Kerja 

2. Pendidikan Formal 

3. Diklat Jabatan 

 

 

Kategori jabatan pengembangan 

menurut Anuraga (2005:99) 

 

1. Rumpun Jabatan 

2. Rotasi Jabatan 

3. Pengalaman Jabatan 

4. Diklatpim 
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I. Fokus penelitian  

Fokus penelitian ini diangkat dari latar belakang masalah kemudian 

dirumus kan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori.namun 

adapunfokus penelitian yaitu kebijakan organisasi dalam pengembangan karir 

pada kantor badan kepegawai dan pengembangan sumber daya manusia 

kabupaten bulukumba adapun menjadi fokus dari penelitian ini yaitu terdiri dari 

beberapa pokok yang perlu diuraikan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan karier PNS pada kategori pemula di  badankepegawai dan 

pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) kabupaten bulukumba 

2. Pengembangan karier PNS pada kategori pengembangan di  

badankepegawai dan pengembangan sumber daya manusia ( BKPSDM) 

kabupaten bulukumba 

3. Pengembangan karier PNS pada kategori pemantapan di badan 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya menusia( BKPSDM) 

kabupaten bulukumba 

J. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan dengan fokus penelitian yang telah diuraikan, akan 

dideskripsikan sebagai berikut 

a. Kategori jabatan pemula adalah jabatan yang nilai dan kompleksitasnya 

relatif masih rendah dan merupakan pengenalan tugas dan fungsi jabatan 

yang baru didudukinya. Aspek yang berkait dengan kategori jabatan 

pemula : 

1. Masa kerja adalah masa mulainya diangkat menjadi PNS sampai 
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melaksanakan tugas sekaligus menggambarkan jejak pekerjaan dan jejak 

jabatan yang dijabatnya sebagai dasar pertimbangan pengangkatan yang 

bersangkutan pada jabatan tertentu di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM Kabupaten Bulukumba.  

2. Sesuai rumpun pekerjaan adalah himpunan jabatan struktural keahlian 

dan keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat 

satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintah.  

3. Tingkat jabatan adalah jabatan struktural dari eselon yang terendah 

sampai eselon yang tinggi tertentu dari jenjang jabatan yang terendah 

sampai dengan jenjang jabatan yang tertinggi. 

4. Diklatpim adalah untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur 

sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam 

jenjang struktural tertentu. 

b. Kategori jabatan pengembangan adalah jabatan yang nilai kompleksitas 

lebih tinggi dari kategori jabatan pemula, serta untuk menambah 

pengalaman jabatan dan pengembangan kapasitas diri yang telah dimiliki 

Aspek yang berkait dengan kategori jabatan pengembangan 

1. Rumpun jabatan adalah himpunan jabatan yang mempunyai fungsi dan 

tugas yang berkaitan erat satu sama lain, dalam rangka melaksanakan 

fungsiorganisasi: 

2. Rotasi jabatan adalah perpindahan posisi dalam pekerjaan secara 
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horizontal dengan tujuan mengatasi kejenuhan dalam bekerja, dan 

meningkatkan pengetahuan serta keahlian pegawai.  

3. Pengalaman jabatan adalah rekam jejak jabatan yang dijabat oleh PNS 

selama menjadi pejabat struktural dan memiliki korelasi antara jabatan 

sebelumnya dengan jabatan yang didudukinya. 

4. Diklatpim adalah untuk memberikan wawasan, pengetahuan,keahlian, 

keterampilam, sikap dan perilaku sehingga bidang kepemimpinan 

aparatur sehingga mencapai persyaratan kompotensi kepemimpinan 

dalam jenjang jabatan struktural tertentu  

c. Kategori jabatan pemantapan  adalah jabatan yang nilai dan kompleksitas 

sangat tinggi ,hal ini merupakan pemantapan pengalaman jabatan pemula 

dan atau jabatan pengembangan serta pemantapan kapasitas diri yang telah 

dimiliki dalam rangka persiapan promosi ke jenjang jabatan yang lebih 

tingi .Aspek yang berkaitan dengan kategori jabatan pemantapan  

1. Penilaian prestasi kerja adalah penilaian prestasi kerja yang dilakukan 

terhadap seorang PNS yang akan sedang diduduki jabatan pada kantor 

BKPSDM Kabupaten Bulukumba  

2. Pendidikan formal adalah setiap jenjang jabatan harus ditetapkan 

tingkat dan kualifikasi pendidikan formal sehingga dapat mendukung 

pelaksanaan tugas dalam jabatannya secara professional, khususnya 

dalam upaya penerapn kerangka teori, analisis, maupun metodologi 

pelaksanaan tugas dalam jabatannya. 
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3. Diklatpim adalah untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap dan perilaku sehingga bidang kepemimpinan 

aparatur sehingga mencapai persyaratan kompotensi kepemimpinan 

dalam jenjang jabatan struktural tertentu. 
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BAB lll 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Berdasarkan  judul  penelitian ”sistem pengembangan karir PNS  

BKPSDM  Kabupaten Bulukumba“ Penelitian ini akan dilakukan  selama dua 

bulan  setelah  seminar  proposal .dan  lokasi  penelitian Jalan Bentengnge 

Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba  dan bertempat di BKPSDM 

mengenai “ sistem pengembangan karir PNS di BKPSDM kabupaten Bulukumba” 

.adapun  alasan memili objek lokasi penelitian tersebut karna menjadi lokasi  

penelitian tentang  sistem pengembangan karir PNSdi  BKPSDM kabupaten 

Bulukumba  

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis dan Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini  adalah penelitian kualitatif  penelitian  yang bermaksud 

untuk memenuhi fenomena tentang  yang dialami oleh  subjek  penelitian  baik 

secara horistontal dan  secara deskripsi dalam bentuk  kata –kata dan  bahasa , 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan  memanfaatkan berbagai 

metode alamiah yang di lakukan dalam penelitian yang dilakukan antara lain 

melakukan pengamatan terhadap narasumber ,berinteraksi dengan  mereka dan 

berupaya dalam memahami  bahasa dan taksiran mereka. Untuk itu peneliti 
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harus terlibat langsung dilapangan dalam waktu dua bulan  

2. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran secara garis besar mengenai masalah yang diteliti 

berdasarkan pengalaman informan .masalah yang akan diteliti terkait sistem 

pengembangan karir PNS di kantor BKPSDM kabupaten Bulukumba  

C. Sumber Data 

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder .data 

primer adalah data primer adalah yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

tangan pertama sementara data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti dari 

sumber yang ada. berdasarkan uraian tersebut sumber  data yang di bedakan 

adalah : 

1) Data Primer 

Data yang di peroleh dari para informan di BKPSDM baik melalui 

pengamatan observasi dan wawancara, interview seperti :mengamati langsung 

proses kerjanya pegawai negeri sipil  terkait dengan  sistem pengembangan 

karir PNS dikantor  BKPSDM kabupaten Bulukumba  

2) Data Sekunder  

Data yang diperoleh dari pencatatan dokumen – dokumen atau arsip pada 

kantor BKPSDM  

D. Informan Penelitian 

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan 

porppsive sampling atau sengaja memilih oraang dianggap dapat memberikan 
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informasi akurat sebagaimana yang di maksud penelitian yaitu tentang sistem 

pengembangan karir PNS di BKPSDM kabupaten Bulukumba. Adapun beberapa   

informasi yang diambil berdasarkan masalah ada pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Informan penelitian  

No Nama Jabatan Insial 

1. Wardian Marsudi Jaya 

S.E.,M.Si 

Jf.Analisis SDM Sub.Koordinator WHJ 

2. Syafaruddin S.Sos.,M.AP Jf. Analisis SDM 

Sub.Koordinator 

S 

3. Andi Irfan Andiyanto S.H Jf. Analisis SDM 

Sub.Koordinator 

AIA 

4. Budiyamin S.Sos Kasubag Umum dan Kegawaian B 

5. Supratman Jaya Atmaya, 

S.STP, M,AP 

Kabid Mutasi dan Kepangkatan SJA 

6. Masyitha Rahma 

Muhammad, SH,M.Si 

Kabid pengembangan 

Kompetensi Aparatur 

MRM 

7. Syahriwani Saleh, SE, 

M.Si 

Kabid Pengadaan, 

Pemberhentiandan Informasi 

ASN 

SS 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan penelitian ini  hanya menggunakan 

tiga teknik pengumpulan data yaitu : 

1. Teknik Observasi  

Teknik ini dilakukan penelitian dengan cara melakukan pengamatan dan 

mencatat di sistematis terhadap upaya yang terkait dengan  sistem 

pengembangan karir PNS di BKPSDM  kabupaten Bulukumba dan kegiatan 

pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data 

yang pasti dan akurat 

 



36 
 

 

2. Wawancara  

Teknik ini dilakukan penelitian dengan cara mengadakan Tanya jawab secara 

lisan dan mendalam terhadap berbagai informan kepala kantor BKPSDM di 

Kabupaten Bulukumba 

3. Dokumentasi 

Teknik ini merupakan data melalui dokumen, buku atau hasil – hasil 

penelitian yang relevan yang saling berkaitan dengan  sistem pengembangan 

karir PNS  di BKPSDM kabupaten Bulukumba sehingga penunjang  

kerelevan data. metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta 

melengkapi informasi yang erat dikaitkan dengan pokok dari  pembahasan itu 

sendiri  

F. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan 

pelaksaan memiliki sejumlah kriteria meliputi kepercayaan (creadibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(comfirmability). Keabsahan data pada penelitian ini diperikasa  menggunakan uji 

kepercayaan (credibility),data yang dilakukan dengan teknik triangulasi. 

Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara berbagai waktu .dengan demikian 

terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu  

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang data 
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kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda  

misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara 

membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan  pribadi 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada di kantor  

2. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan 

dilakukan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek 

data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang sebenarnya 

benarnya  

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu digunakn untuk valditas yang berkaitan dengan 

pengecekan data berbagai sumber dengan cara berbagai waktu perubahan 

suatu proses dan perilaku masyarakat yang mengalami perubahan dari waktu 

kewaktu  untuk mendapatkan data yang sah di tempat meneliti pada saat 

observasi ini akan diadakan pengamatan tidak hanya  satu kali saja 

pengamatan  

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh 

temuan temuan hasil penelitian  .hal ini disebabkan , data akan menuntun kita 

kearah temuan alamiah analisis .analisis data ialah langkah selanjutnya untuk 

mengelolah data hasil  yang akurat dimana data diperoleh ,dikerjakan dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkam persoalan yang diajukan 



38 
 

 

dalam menyusun hasil penelitian . teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdapat 3 komponen pokok.menurut miles dan huberman dalam 

ketiga kompenen tersebut yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reducation) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan menfokuskan 

pada hal yang sangat penting. reduksi dara juga berarti komponen pertama 

dalam menganalisis data yang memperpendek mempertegas dan membuang 

hal yang ingin dirasakan tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus 

penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan 

data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif 

hal ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara langsung  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian adalah langkah terakhir dalam 

menjawab suatu rumusan masalah. Kesimpulan pada penelitian tersebut 

merupakan informasi baru yang berupa deskripsi. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Pegawai berdasarkan masa kerja 

Dalam penelitian ini, adapun gambaran lokasi penelitian pada kategori 

pertama yaitu data tentang keadaan pegawai berdasarkan masa kerja yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

No Masa kerja Jumlah % 

1 Lebih dari  20 tahun 20 52,63% 

2 10-19 tahun 10 26.31% 

3 Kurang dari 10 tahun  8 26.66% 

Sumber :Data kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki masa kerja 

lebih dari 20 tahun berjumlah 20 pegawai dengan presentasi 52,63%, selanjutnya 

pegawai yang masa kerja nya 10-19 tahun berjumlah 10 pegawai dengan 

presentasi 26.31% dan terakhir pegawai yang masa kerjanya kurang dari 10 tahun 

berjumlah 8 orang dengan presentasi 26.66%. 

2. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan 

Dalam penelitian ini, adapun gambaran lokasi penelitian pada kategori 

kedua yaitu data tentang keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.2 

No Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1 Magister 12 31.57% 

2 Sarjana 20 52.63% 

3 Diploma 2 5,26% 

4 SMA 4 10.52% 

 Jumlah 38 100% 

 Sumber :Data kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 

 

Tabel di atas menujukkan bahwa pegawai yang memiliki tingkat 

pendidikanya Magister berjumlah 12 orang pegawai dengan presentasi 31.57%, 

selanjutnya tingkat pendidikannya Sarjana berjumlah 20 pegawai dengan 

presentasi 52.63%, selanjutnya tingkat pendidikannya Diploma berjumlah 2 

dengan presentasi 5.26% dan terakhir tingkat pendidikannya Sma berjumlah 4 

dengan presentasi 10.52%. 

3. Keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan 

Dalam penelitian ini, adapun gambaran lokasi penelitian pada kategori 

ketiga yaitu data tentang keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.3 

No Golongan Jumlah % 

1 IV 7 18,4% 

2 III 28 73.7% 

3 II 3 7,9% 

 Jumlah 38 100% 

Sumber:Data kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 
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Tabel di atas memberikan sebuah informasi bahwa pegawai yang memiliki 

pangkat dan golongan IV berjumlah 7 pegawai dengan presentasi 18.4%, 

kemudian selanjutnya pegawai dengan pangkat dan golongan III berjumlah 28 

orang dengan presentasi 73.7% dan terakhir pegawai dengan pangkat dan 

golongan II berjumlah 3 pegawai dengan presentasi 7.9%. 

4. Keadaan pegawai berdasarkan Pendidikan dan Latihan 

Dalam penelitian ini, adapun gambaran lokasi penelitian pada kategori 

keempat yaitu data tentang keadaan pegawai berdasarkan pendidikan dan latihan 

yang dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 4.4 

No Diklatpim Jumlah % 

1 II 12 31.57% 

2 III 20 52.63% 

3 IV 3 7,89% 

4 Belum Ikut Diklat  8 21,05% 

 Jumlah 38 100% 

     Sumber: Sumber :Data kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 

 

Tabel di atas memberikan sebuah informasi bahwa pegawai yang telah 

mengikuti Diklatpim II berjumlah 12 pegawai dengan presentasi 31.57%, 

kemudian Diklatpim III berjumlah 20 pegawai dengan presentasi 52%, Diklatpim 

IV berjumlah 3 pegawai dengan presentasi 3 pegawai dengan presentasi 7.89% 
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dan adapun 8 pegawai yang belum sama sekali mengikuti Diklatpim dengan 

presentasi 21.05%. 

B. Gambaran Umum  Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber 

Daya Menusia  (BKPSDM) Kabupaten Bulukumba 

a. Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Bulukumba 

1) Visi 

“Terwujudnya tata kelola kepegawaian yang terdepan berbasis 

teknologi, informasi dan komunikasi” Penjabaran dari makna visi 

tersebut adalah: 

a) Tata kelola kepegawaian mencakup proses, kebijakan, dan institusi 

yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan 

administrasi kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, 

pengembangan kualitas, penempatan, punishment, dan reward 

sehingga tercapainya aparatur yang proporsional dan professional 

dalam roda pemerintahan. 

b) Terdepan baik dari segi pelayanan, pengetahuan, kompetensi, 

kinerja serta terdepan dalam inovasi dalam menjalankan tugas 

sebagai instansi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

kepegawaian. 

c) Teknologi, segala hal yang berkaitan dengan input proses-output 

berbasis teknologi sebagai alat bantu dalam pengelolaan data dan 

pengelolaan informasi. 
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d) Informasi sebagai pusat data dan mediator seputar kepegawaian 

yang bermanfaat bagi seluruh aparat pemerintah daerah. 

e) Komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari 

perangkat yang satu keperangkat yang lainnya 

2) Misi 

a. Mewujudkan tata kelola kepegawaian yang berkualitas dan 

berdaya saing 

b.  Menciptakan pelayanan yang terdepan dalam kepegawaian 

c. Menciptakan aparatur sipil negara yang berkualitas di bidangnya 

melalui pengembangan dan peningkatan kompetensi dan 

keterampilan secara individu maupun tim kerja 

d.  Mewujudkan pengelolaan data dan sumber informasi 

kepegawaian yang berbasis teknologi dan komunikasi. 

3) Tugas Pokok, Kewenangan, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

BKPSDM Kabupaten Bulukumba  

Tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) kabupaten Bulukumba di bentuk berdasarkan 

peraturan daerah nomor: Tahun 2016 tentang susunan dan tata kerja 

badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia 

kabupaten Bulukumba. BKPSDM yang kedudukannya sebagai unit 

yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

mempunyai tugas membantu pejabat Pembina kepegawaian dalam 
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melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara Daerah. Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

pemerintahan kabupaten Bulukumba adalah unsur penunjang utama 

pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati 

Bulukumba melalui Sekretaris Daerah yang bertugas melaksanakan 

kewenangan otonomi daerah dalam bidang manajemen dan diklat 

daerah. 

 

C. Hasil Penelitian 

 Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran utama dalam setiap 

kegiatan organisasi. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta 

sumber dana yang lebih, tetapi tanpa dukungan SDM yang berkualitas maka 

kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa SDM merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala 

kelebihan dan kekurangannya. 

Sebagai kunci pokok, SDM akan menentukan keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan organisasi. Tuntutan organisasi untuk memperoleh, mengembangkan dan 

mempertahankan SDM yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan 

dinamika lingkungan yang selalu berubah. SDM yang berkualitas sangat 

mempengaruhi kelangsungan suatu organisasi. Penanganan SDM berbeda dengan 

faktor produksi lainnya dikarenakan SDM selalu berkembang dan bertambah baik 

secara kuantitas maupun kualitasnya. pemerintahan dipengaruhi oleh factor 

lingkungan, baik lingkungan internal yang berasal dari dalam organisasi itu 
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sendiri, seperti SDM maupun lingkungan eksternal yang berasal dari luar 

organisasi tersebut, seperti politik, ekonomi, budaya, dan sosial. 

Dalam penelitian ini mengkaji kebijakan organisasi dalam pengembangan 

karir pada kantor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia 

kabupaten Bulukumba dengan menggunakan teori Kategori jabatan pemula 

menurut  Hasibuan (2011:68),Kategori jabatan pengembangan menurut Anuraga 

(2005:99),Kategori jabatan pemula menurut Sadili Samsudin (2006:133).  

Pengembangan karir yang dimaksud dapat mencakup berbagai kegiatan yang 

bertujuan untuk mempersiapkan pegawai melalui proses jalur karir tertentu. 

Umumnya, perencanaan karier harus disertai dengan tujuan karier yang realistis. 

Oleh karena dalam rencana karier harus dapat menggambarkan definisi 

perencanaan karier yang merupakan serangkaian proses yang dilalui oleh individu 

pegawai untuk mencapai tujuan karir mereka sehingga dalam rencana karir ini 

seorang pegawai harus dapat mengambil langkah-langkah tertentu dan membuat 

strategi tertentu untuk mewujudkan rencana tersebut. 

Untuk melihat Pengembangan Karir PNS di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada 

beberapa kategori diantaranya: 

1. Kategori jabatan pemula  

Jabatan pemula pada hakikatnya berada pada hirarki jabatan paling rendah 

dan menjadi awal pengembangan karier pegawai serta diawali dari rumpun 

pekerjaan yang sama. Berdasarkan hasil analisis data sekunder terkait struktur 

organisasi dan hirarki jabatan pada lingkup Badan Kepegawaian dan 
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Pengambangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba teridentifikasi 

jabatan struktural terendah yaiitu; 1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan 

Informasi ASN; 2) Bidang mutasi, kepangkatan, dan penilaian kinerja; 3) Bidang 

pengembanag kompetensi aparatur. Untuk mengetahui sistem pengembangan 

karier pada jabatan pemula dapat dilihat aspek berikut: 

a. Masa Kerja 

Masa kerja adalah jangka waktu pegawai telah bekerja Badan 

Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba. 

Masa kerja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan 

pengembangan pegawai. Oleh karena itu, pegawai yang akan dikembangkan 

kariernya melalui mutasi maka salah satu aspek yang dinilai seberapa lama 

pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya sebagai pegawai negeri. 

Untuk mengetahui masa kerja tiap pegawai pada bidang Mutasi, Kepangkatan, 

dan Penilaian Kinerja dapat kita lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Masa Kerja Pegawai pada Bidang  Mutasi, Kepangkatan, dan 

Penilaian Kinerja 

 

No   Nama  Masa kerja 

1 Supratman Jaya Atmaja, S.STP,M.AP 20 tahun 

2 Mildawati,S.Sos 13  tahun 

3 Andi Hajrul Aswad DP,S.STP 3 tahun 

4 Andi Abd. Syakur, S.STP 4 tahun 

5 M. Yusli, S,Sos,  14  tahun 

6 Andi Dian Hidayati 8 tahun 

Sumber :Data kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa diantara pegawai yang paling lama 

masa kerjanya pada bidang mutasi, kepangkatan, dan penilaian kinerja adalah 
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Supratman Jaya Atmaja, S.STP,M.AP dengan masa kerja 20 tahun. Dengan 

demikian yang bersangkutan  layak menjadi kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan, 

dan Penilaian Kinerja. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak  

SJA sebagai Kabid Mutasi dan Kepangkatan . Berikut kutipan wawancaranya :  

 “Masa Kerja tentunya kita akan berbicara tentang berapa lama seorang 

pegawai tersebut berkerja dalam suatu instansi, apabila kita perhatikan, 

khususnya pada bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Penilaian Kinerja, 

Bapak Supratman Jaya Atmaja merupakan seorang pegawai terlama masa 

kerjanya dibidang ini, sehingga memang layak diangkat sebagai Kepala 

Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Penilaian Kinerja, juga karena kami 

yakin bahwa ilmu dan pengalamannya tidak diragukan lagi” (wawancara 

pada Senin 18 April  2022) 

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ada relevansi antara data 

pada tabel 4.6 dengan hasil wawancara yang saling memperkuat. Fenomena ini 

memperlihatkan bahwa Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Penilaian Kinerja 

BKPSDM Kabupaten Bulukumba dalam melakukan pengembangan pegawainya 

telah sesuai dengan parameter masa kerja pada sistem pengembangan pegawai 

khususnya kategori pemula. Selain itu, pengembnagan pegawai juga dilakukan 

pada bidang Pengembagan Kompetensi Aparatur seperti yang disampaiakan Ibu 

MRM sebagai Kabid Pengembagan Kompetensi Aparatur , berikut kutipan 

wawancaranya : 

“Tentunya apa yang disampaikan sebelumnya oleh Bapak SJA itu tidak 

beda jauh dengan apa yang akan saya sampaikan, jika kita berbicara 

tentang pengembangan karir yang dimana indikatornya adalah masa kerja, 

maka kita akan melihat, siapa pegawai yang paling lama masa kerjanya di 

kantor ini, khususnya di Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Penilaian 

Kinerja, maka akan kita dapatkan, Bapak Supratman Jaya Atmaja lah 

pegawai yang masuk kategori pegawai yang punya masa kerja paling 

lama, oleh karenanya tidak heran apabila beliaulah yang diangkat sebagai 

Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Penilaian Kinerja karena 

dianggap cakaplah untuk menjalankan jabatan ini.” (Wawancara pada 

Senin 18 April 2022) 
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Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa indikator masa kerja pada 

pelaksanaan pengembangan karier pada jabatan pemula yang dilakukan telah 

menerapkan prinsip indikator masa kerja, hal ini dibuktikan bahwa Bapak 

Supratman Jaya Atmaja, S.STP,M.AP yang diangkat sebagai Kepala Bidang 

Mutasi, Kepangkatan, dan Penilaian Kinerja di BKPSDM Kabupaten Bulukumba.  

Masa kerja pegawai yang bekerja di Bidang pengembangan kompetensi 

aparatur BKPSDM Kabupaten Bulukumba juga menjadi obyek kajian dalam 

melihat sistem pengembangan pegawai pada aspek masa kerja yang teridentifikasi 

sebagaimana yang ada pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Masa Kerja Pegawai pada Bidang Pengembangan Kompotensi Aparatur  

 

No   Nama  Masa kerja 

1 Masyitha Rahma Muhammad, SH,Msi 16 tahun 

2 Andi Apriani Bahda, SE 2 tahun 

3 Haswan  M, S.STP 5 tahun 

4 Dinda Suryaningsih, S.STP 4 tahun 

5 Auliah Yustika, S.STP  2 tahun 

6 Syamsul Bahri, S.Sos  15 tahun 

Sumber : Data kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa Masyitha Rahma Muhammad, SH, MSi 

merupakan pegawai yang paling lama masa kerjanya dengan masa kerja 16 tahun. 

Dengan demikian yang layak menjadi kepala Bidang Pengembangan Komptensi 

Aparatur berdasarkan indikator masa kerja adalah Masyitha Rahma Muhammad, 

SH,MSi.  

Berikut hasil wawancara bersama Ibu MRM Kabid Pengembangan 

Kompetensi Aparatur , berikut kutipan wawancaranya : 
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“Saya pribadi sudah kerja selama 16 tahun ditempat ini, alhamdulillah 

kondisi disini menurut saya sudah bagus, untuk beberapa kondisi sekaitan 

tentang aturanpun sudah sesuai yang ada.” (wawancara pada senin 18 

April 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator 

masa kerja dalam pengembangan karir pada jabatan pemula telah terlaksana dan 

sesuai dengan penguatan data bahwa Ibu Masyitha Rahma Muhammad diangkat 

sebagai Kepala Bidang Pengembangan Komptensi Aparatur dengan pertimbangan 

masa kerjanya lebih lama dari pegawai yang lainnya. Hal ini juga dikuatkan 

dengan apa yang disampaikan oleh Bapak SS sebagai Kabid Pengadaan, 

pemberhentian dan Informasi ASN berikut kutipan wawancaranya : 

“Ibu Masyitha Rahma Muhammad itu merupakan pegawai yang paling 

lama masa kerjanya di Bidang Pengembangan Komptensi Aparatur, beliau 

telah bekerja selama 16 tahun, ini merupakan suatu capaian yang luar 

biasa karena biasanya orang yang lama bekerja, punya ilmu dan 

pengalaman yang lebih dari pada pegawai yang lain, olehnya itu, 

pengangkatan beliau jadi Kepala Bidang adalah keputusan yang baik.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

masa kerja pada pelaksanaan pengembangan karier pada jabatan pemula yang 

dilakukan telah menerapkan prinsip indikator masa kerja, hal ini dibuktikan 

bahwa Ibu Masyitha Rahma Muhammad, SH, Msi yang diangkat sebagai Kepala 

Bidang Pengembangan Komptensi Aparatur di BKPSDM Bulukumba.  

Masa kerja pegawai yang bekerja di Bidang Pengadaan, Pemberhentian 

dan Informasi ASN BKPSDM Bulukumba tidak terlepas dari obyek kajian 

peneliti dalam melihat sistem pengembangan pegawai sebagai mana yang 

teridentifikasi pada tabel berikut: 
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                 Tabel 4.7 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN 

No  Nama Masa kerja 

1 Syahariwani Saleh,SE,M.Si 20 tahun 

2 Andi Apriani Bahda, SE 2 tahun 

3 Syamsul A,Md.Kom 11 tahun 

4 Chaerul Ihsan  4 tahun 

5 Ririn Pertama Sari  12 tahun 

6. Akmal, SE 19 tahun 

Sumber :Data kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Syahariwani Saleh,SE,M.Si merupakan 

pegawai yang paling lama masa kerjanya dengan masa kerja 20 tahun. Merujuk 

pada sistem pengembangan pegawai maka yang layak menjadi kepala Bidang 

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN berdasarkan indikator masa kerja 

adalah Syahariwani Saleh,SE,M.Si.    

Berikut Hasil wawancara bersama Ibu SS sebagai Kabid Pengadaan, 

pemberhentian dan Informasi ASN, berikut kutipan wawancaranya : 

“Jika kita melihat bahwa, pegawai yang punya masa kerja paling lama , 

maka saya ini sudah 20 tahun lamanya mengabdikan diri di kantor ini dan 

alhasil diangkat sebahai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi ASN dan semoga pengalam dan ilmu yang saya miliki cukup 

untuk jabatan ini.” (wawancara pada senin 18 April 2022) 

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masa kerja dalam 

pengembangan karir pada jabatan pemula telah terlaksana dan sesuai dengan data 

bahwa Ibu Syahariwani Saleh,SE,M.Si diangkat sebagai Kepala Bidang 

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN dengan pertimbangan masa 

kerjanya lebih lama dari pegawai yang lainnya. Hal ini pula serupa dengan apa 

yang disampaikan oleh Bapak SJA sebagai Kabid Mutasi dan Kepangkatan , 

berikut kutipan wawancaranya : 
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“Apabila pengembangan karirnya berdasarkan masa kerja, maka sudah 

betul sekali, Ibu Syahariwani Saleh lah yang pantas menduduki posisi 

Kepala Bidang ini, beliau memang jika kita hitung, beliau sudah 20 tahun 

bekerja ditempat ini, jadi pengangkatan beliau adalah hal yang wajar dan 

memang memumpunilah jika beliu yang dipilih.” (wawancara pada senin 

18 April 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

masa kerja pada pelaksanaan pengembangan karier pada jabatan pemula yang 

dilakukan telah menerapkan prinsip indikator masa kerja, hal ini dibuktikan 

bahwa Ibu Syahariwani Saleh,SE,M.Si yang diangkat sebagai Kepala Bidang 

Pengembangan Komptensi Aparatur di BKPSDM Bulukumba berdasarkan masa 

kerjanya yang paling lama. 

b. Sesuai Rumpun Jabatan 

Rumpun jabatan merupakan salah satu aspek yang menjadi objek kajian 

dalam melihat keterlaksanaan sistem pengembangan pegawai di Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bulukumba. Identifikasi 

rumpun jabatan berbasis pada kesamaan bidang dan sub bidang serta substansi 

terkait dengan jabatan dalam pengembangan karier. Bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan Informasi ASN yang terdiri dari beberapa sub-bidang: Sub 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Disiplin., Sub Bidang Data dan Informasi, 

Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN dan Penghargaan. Ketiga sub bidang tersebut 

satu rumpun jabatan dan bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi. Untuk 

mengetahui kesesuaian rumpun jabatan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.8 

Rumpun Jabatan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi ASN 

Jabatan lama Jabatan Baru Rumpun Jabatan 

Kepala Sub Bidang Kepangkatan 

dan Pensiun pada Kepegawian 

dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

Kepala Bidang 

Pengadaan, 

Pemberhentian dan 

informasi ASN 

Tidak Sesuai 

Sumber : Data kantor BKPSDM Kab Bulukumba tahun 2022 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengembangan karier Kepala Bidang 

Pengadaan, Pemberhentian dan informasi ASN tidak sesuai dengan rumpun 

jabatan pada jabatan sebelumnya yaitu Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan 

Pensiun pada Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk 

menjadi  Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi ASN harusnya 

berasal dari salah satu sub bidang pada Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian 

dan Disiplin, Sub Bidang Data dan Informasi, Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN 

dan Penghargaan. Secara ideal, Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun 

pada Kepegawaiann dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  yaitu  Bidang 

Mutasi, Kepangkatan, dan Penilaian Kinerja. Berikut Hasil wawancara bersama 

WMJ sebagai Analis SDM sub Koordinator : 

“Pengembangan karir yang terjadi oleh Kepala Sub Bidang Kepangkatan 

dan Pensiun pada Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

pada jabatan lamanya memang secara data dan realitas tidak sesuai dengan 

rumpun jabatan yang ada karena melihat dari pada jabatan barunya sebagai  

Kelapa Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi ASN ini 

memberikan indikasi adanya ketidak lenieran akan rumpun jabatannya 

pada saat pengembangan karirnya. ” (Wawancara pada Senin 18 April 

2022) 

 

Sebagai bahan analisis, pengembangan karir sesuai rumpun jabatan yang 

dimaksud diatas adalah bagaimana kemudian jabatan Kepala Bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan informasi ASN harusnya diambil alih oleh pegawai yang 
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berasal dari Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Disiplin., Sub Bidang 

Data dan Informasi, Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN dan Penghargaan agar 

mampu menghasilkan kinerja yang sesuai dengan keahlian. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diberikan kesimpulan bahwa 

pengembangan karir berdasarkan rumpun jabatan oleh Kepala Bidang Pengadaan, 

Pemberhentian dan informasi ASN tidak sesuai dengan yang seharusnya. 

Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Penilaian Kinerja yang terdiri dari 

beberapa sub-bidang: Sub Bidang Mutasi dan Promosi, Sub Bidang Kepangkatan 

dan Pensiun dan Sub Bidang Pengembangan Karir dan Penilaian Kerja. Ketiga 

sub bidang tersebut termasuk satu rumpun jabatan pada bidang mutasi, 

kepangkatan, dan penilaian kinerja. Untuk dapat mengetahuai kesesuaian rumpun 

jabatan dapat dilihat tabel berikut. 

Tabel 4.9 

Rumpun Jabatan bidang mutasi, kepangkatan, dan penilaian kinerja 

Jabatan lama Jabatan Baru Rumpun Jabatan 

Kepala Sub  Bagian kelembagaan 

dan Analisis Jabatan Bagian 

Organisasi dan Tata laksana 

Sekretariat Daerah 

Kepala  Bidang 

Mutasi, 

Kepangkatan dan 

Penilain Kinerja 

Sesuai 

Sumber : Data kantor BKPSDM Kab Bulukumba tahun 2022 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengembangan karier Kepala Bidang 

Mutasi, Kepangkatan, dan Penilaian Kinerja walaupun terdapat perbedaan lingkup 

unit kerja yakni Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba dengan unit kerja 

BKPSD Bulukumba namun secara substansi memiliki kesamaan rumpun jabatan 

yakni sama-sama terkait dengan mutasi. Tugas yang selama ini dilakukan adalah 

melakukan analisis jabatan yang merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan 

mutasi. Oleh karena itu, secara substansi ada kesesuaian rumpun jabatan pada 
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jabatan sebelumnya yaitu Kepala Sub  Bagian kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Bagian Organisasi dan Tata laksana Sekretariat Daerah. Berikut Hasil wawancara 

bersama WMJ sebagai Analis SDM sub Koordinator: 

“Begitupun dengan pengembangan karir yang terjadi oleh Kepala Sub  

Bagian kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi dan Tata 

laksana Sekretariat Daerah pada jabatan lamanya memang secara data dan 

realitas tidak sesuai dengan rumpun jabatan yang ada karena melihat dari 

pada jabatan barunya sebagai Kepala  Bidang Mutasi, Kepangkatan dan 

Penilain Kinerja ini memberikan indikasi adanya ketidak lenieran akan 

rumpun jabatannya pada saat pengembangan karirnya.” (Wawancara pada 

Senin 18 April 2022) 

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa informan melihat pada aspek 

nomen klatur jabatan pada satu bidang kemudian diinterpretasikan bahwa antara 

satu bidang yang memuat beberapa sub bidang merupakan satu kesatuan rumpun 

jabatan tanpa melihat substansi jabatan yang telah dijabat sebelumnya.  Jabatan 

kepala bidang sebelumnya adalah Kepala Sub Bagian kelembagaan dan Analisis 

Jabatan Bagian Organisasi dan Tata laksana Sekretariat Daerah. Melihat jabatan 

sebelumnya yang dijabat oleh Kepala  Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Penilain 

Kinerja memiliki linieritas khususnya terkait analisis jabatan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa antara jabatan sebelumnya dengan jabatan sekarang memiliki 

kesamaan rumpun jabatan. 

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur yang terdiri dari beberapa 

sub-bidang:Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi Sub dan Bidang 

Diklat Teknis Fungsional Sub Bidang Pengembangan Kompetensi. Ketiga sub 

bidang tersebut satu rumpun jabatan dengan bidang pengembangan kompetensi 

aparatur. Untuk mengetahui kesesuaian rumpun jabatan dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 4.10 

Rumpun Jabatan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 

 

Jabatan Lama Jabatan Baru Rumpun Jabatan 

Kepala Sub Bidang Fasilitas Profesi 

ASN dan Penghargaan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Kepala  Bidang 

Pengembangan 

Kompetensi 

Aparatur  

Sesuai 

Sumber : Data kantor BKPSDM Kab Bulukumba tahun 2022 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengembangan karier Kepala  Bidang 

Pengembangan Kompetensi Aparatur  sesuai dengan rumpun jabatan pada jabatan 

sebelumnya yaitu kepala Sub Bidang Fasilitass Profesi ASN dan Penghargaan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berikut Hasil 

wawancara bersama WMJ sebagai Analis SDM sub Koordinator : 

“Namun berbeda halnya dengan Kepala Sub Bidang Fasilitass Profesi 

ASN dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia  pada jabatan lamanya sudah linear dengan jabatan barunya 

sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam hal 

pengembagan karirnya.” (Wawancara pada Senin 18 April 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

pengembangan karir berdasarkan rumpun jabatan sudah sesuai dengan prosdur 

yang ada yang dimana telah melihat kelinearan antara jabatan lama dengan 

jabatan baru yang ditempatinya. 

c. Tingkat Jabatan 

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan 

tugas pembangunan maka pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap 

manajemen PNS yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, 

pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian 

kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan 
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pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan (UU. No.43 Tahun 1999 jo 

UU.No.5 Tahun 2014). 

PP.No.99 Tahun 2000 menyebutkan Pangkat adalah kedudukan yang 

menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian 

susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat 

adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS 

terhadap Negara. Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap 

penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan 

secara tepat pada orang dan tepat pada waktunya.  

Tabel 4.11 

 Tingkat Jabatan 

No. Jabatan Eselon  
1.  Kepala Badan  II 

2.  Sekretaris Badan III/a 

  3. Kepala Bidang  III/b 

 4. Kepala Sub Bidang  IV 

 5. Analisis  Non Eselon 

Sumber:Data Kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 5 tingkat jabatan pada pegawai 

kantor BKPSDM Kab. Bulukumba yang telah menjalankan tugasnya sesuai 

dengan jabatan masing-masing sehingga bisa memperbaiki tugas pelayanannya 

pada jabatan nya sendiri kemudian bisa memberikan dampak yang baik bagi 

pegawai dan sekitarnya. 

Di BKPSDM Kabupaten Bulukumba terdapat beberapa pangkat jabatan 

yang berbeda setiap pegawai. Hal ini sesuai yang di sampaikan oleh B Sebagai  

Analisis SDM sub Koordinator, berikut kutipan wawancaranya :  

“Tingkat jabatan setiap pegawai tentunya berbeda-beda mulai dari eselon 2 

sampai non eselon serta jabatan fungsional maupun jabatan struktural yang 
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ada pada kantor BKPSDM Kab. Bulukumba dalam pelaksanaan pegawai 

di kantor dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya sudah berjalan 

baik, hal ini dapat dilihat dari posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh 

para pegawai PNS yang ada di kantor tersebut dan hanya sebagian kecil 

saja penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya, dikarenakan tidak ada kedudukan yang kosong yang sesuai 

dengan latar pendidikan pegawai tersebut” (wawancara pada senin 18 

April 2022)  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diberi kesimpulan bahwa 

BKPSDM Kabupaten Bulukumba terdapat berbagai tingkat jabatan yang berbeda-

beda baik itu dari eselon II maupun non eselon hal ini dapat dilihat dari apa yang 

disampaikan oleh Budiyamin, S.Sos sebagai Analisis SDM Sub Koordinator.  

Hal ini pula sesuai dengan apa yang disampaikan oleh AIA sebagai 

Analisis SDM Sub Koordinator, berikut kutipan wawancaranya : 

“Ada 5 tingkat jabatan pada pegawai kantor BKPSDM Kab. Bulukumba 

dan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan masing-masing, hal 

ini dapat dilihat dari data-data yang ada dan data yang ananda dapatkan, 

ini sudah sesuai dengan apa yang ada.” (wawancara pada senin 18 April 

2022)  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di beri kesimpulan  bahwa 

kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan baru 

mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan secara tepat pada 

orang yang tepat dan pada waktu yang tepat, hal ini sudah sesuai dengan data 

yang ada. 

d. Diklat PIM 

Diklat kepemimpinan merupakan salah satu diklat yang dilaksanakan oleh 

Badan Pelaksanaan Diklat yang bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah 

dan untuk peserta diklatpim adalah pegawai negeri sipil yang sudah memegang 

jabatan, ini dikarenakan setelah mengikuti diklatpim diharapkan pejabat dapat 
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melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin yang profesional dalam menjalankan 

tugasnya dan mempuyai kesempatan yang lebih besar di dalam pengembangan 

karirnya. dan untuk mengetahui lebih jelas terkait tentang system diklat pim di 

BKPSDM Kab Bulukumba dapat dilihat pada berikut. 

Tabel 4.12 

Pegawai yang mengikuti Diklat PIM 

No Jabatan  Diklat Jabatan  Keterangan 

1. Kepala Badan  PIM II Sesuai 

2. Sekertaris  PIM III  Sesuai 

3. Kabid Mutasi & Perpangkatan PIM III Sesuai 

4. Kabid Pengembangan & Kepetensi 

Aparatur 

PIM IV  Tidak sesuai  

5. Kabid Pengadaan dan 

pemberhaentian Info ASN 

BELUM PIM IV Tidak sesuai  

Sumber: Data kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 2 dari Kabid Pengadaan dan Kabid 

Pengembangan tidak sesuai diklat jabatannya  dan beberapa telah mengikuti diklat 

jabatan sudah sesuai dengan jabatannya. 

Berikut hasil wawancara bersama  S sebagai Analisis SDM Sub 

Koordinator : 

“Diklat kepemimpinan atau yang dikenal dengan sebutan Diklat pim 

dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan PNS 

yang sesuai dengan jenjangnya.  Pada pegawai BKPSDM ini saya rasa 

sudah sangat sesuai dengan pengembangan kepentensi manajerial atau diklat 

yang sekarang sudah diubah menjadi pelatihan kopetensi oleh Karena itu 

bisa juga merujuk ke judkis dan juklat yang diterbitkan oleh LAN(lembaga 

Administrasi Negara) dan kita merujuk kesana baik segi anggaran maupun 

syarat dan ketentuan yang berlaku bagi peserta pelatiahan dan 

kepemimpinan namun memang biasanya ada ketidaksesuaian dan hal ini 

biasa terjadi” (Wawancara pada Senin 18 April 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan diklat 

pim di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  yang 

sudah terlaksanakan secara teori sesuai dengan peraturan yang terkait tentang 
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kompetensi kepemimpinan pengembangan karir PNS pegawai kantor BKPSDM 

akan tetapi secara implementasi itu belum diimplementasikan secara sesuai apa 

yang ada.  

Selanjutnya di sampaikan juga oleh AIA sebagai Analis SDM Sub 

Koordinator: 

“Penyelenggaraan Diklat Pim untuk setiap tingkatan jabatan  selalu 

disesuaikan dengan rencana Diklat maupun formasi jabatan . Dalam 

pengisian jabatan pada masing-masing instansi disesuaikan dengan 

waktu yang telah ditentukan dalam pendidikan dan pelatihan pegawai 

dalam rangka peningkatan jabatan di BKPSDM Kab Bulukumba dan ada 

beberapa yang sesuai dan  tidak sesuai, contohnya di dinas perekam 

jabatan di bagian adminitrasi lalu ditempatkan dibagian teknisi, itu yang 

tidak sesuai dan ada juga pegawai yang mendapatkan kediklatan sesuai 

dengan pendidikannya. Maka itu untuk pegawai yang pendidikannya 

tidak sesuai dengan jabatannya maka harus dilakukan penyesuaian 

dengan cara diadakan diklat teknis.” (Wawancara pada Senin 18 April 

2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

Diklat Kepemimpinan yang dilaksanakan BKPSDM merupakan syarat agar dapat 

mencapai pontensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang karir masing-masing dan 

selalu di sesuaikan dengan kebutuhan instansi dalam pendidikan dan pelatihan 

pegawai rangka peningkatan jabatan di BKPSDM dan ada beberapa yang sesuai 

dan tidak sesuai. 

2. Kategori jabatan pengembangan  

a. Rumpun Jabatan 

Perjalanan karir di dalam sistem kepegawaian publik diatur dengan jalur 

struktural dan jalur fungsional. Pemilihan kedua jalur karir tersebut berjalan sesuai 

dengan awal dari proses perekrutan. 
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Pengembangan karier PNS pada pola karier horizontal dapat dilihat pada 

perpindahan pegawai berdasarkan rumpun jabatan yaitu rotasi PNS antara satu 

jabatan dengan jabatan yang lain pada eselon yang sama.untuk mengetahui hal 

tersebut peneliti telah melakukan kajian di BKPSDM kab. Bulukumba 

sebagaimana ada pada tabel berikut. 

 Tabel  4.13 

Sekretaris BKPSDM 

NO  Jabatan Lama Jabatan Baru Rumpun pekerjaan  

1. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas 

Pemberdayaan Masyakat 

Desa(PMD) 

Sekretaris 

BKPSDM  

Tidak Sesuai  

2. Kepala Sub Bagian Program dan 

Keuangan pada Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia  

Kepala Sub 

Bagian Umum 

dan 

Kepegawaian 

dan badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia  

Sesuai  

3 Analisis Pertanggungjawaban 

Anggaran pada Dinas Pengelolaan 

Sumber Daya Air  

Kepala Sub 

Bagaian 

Program dan 

Keuangan 

pada Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia  

Tidak sesuai  

Sumber:Data kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 3 yang mengalami rotasi jabatan 

yaitu jabatan lama sebagai Kepala Bidang kelembangaan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (PMD) kemudian menjadi Sekretaris BKPSDM Kab. 

Bulukumba sehingga tidak sesuai dengan rumpun pekerjaannya dan kemudian itu 
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jabatan lama Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kemudian menjadi 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Badan kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga sesuai dengan rumpun 

pekerjaanya dan setelah itu jabatan lama Analisis Pertanggungjawaban Anggaran 

pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kemudian diangkat menjadi pada 

jabatan barunya yaitu Kepala Sub Bagaian Program dan Keuangan pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga tidak sesuai 

dengan rumpun pekerjaanya pada Kantor BKPSDM Kabupaten Bulukmba. 

Berikut Hasil Wawancara bersama WM Sebagai Analis SDM Sub 

Koordinator: 

“untuk pola karir Sekretaris BKPSDM dalam rumpun jabatan yang sama itu 

sudah mengikuti pola, kita memperhatikan riwayat jabatannya dari segi 

bagaimana pola karirnya, jenjang pendidikannya, persyaratan dalam 

pangkat, baik melebihi pangkat atasannya maupun di bawah pangkat 

atasannya dan sehingga pola karir pada rumpun jabatan yang melalui rotasi 

PNS masih mempunyai kekurangan atau belum sepenuhnya mengacu pada 

sistem merit, masih sesuai dengan tidak dengan kepangkatan karena hal lain 

itu, akan tetapi harapan kedepannya kekurangan tersebut diminimalisir 

kembali” ( wawancara pada senin 18 April 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

rumpun jabatan pada sekretaris tidak sesuai dengan rumpun pekerjaan hal karena 

masih mempunyai kekurangan atau belum sepenuhnya mengacu pada sistem 

menit, masih tidak sesuai dengan kepangkatan karena hal lain, akan tetapi harapan 

kedepannya kekurangan tersebut akan diminimalisir kembali. 

Selanjutnya disamapaikan oleh AA Sebagai Analis SDM Sub Koordinator, 

berikut kutipan wawancaranya. 
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“Meskipun untuk rumpun jabatan sudah sesuai dan memperhatikan 

riwayat jabatannya masing masing sebagimana yang telah di sampaikan 

oleh narasumber sebelumnya namun masih ada beberpa yang tidak sesuai 

dengan rumpun kerja hal ini pun terjadi berdasarkan pertimbangan yang 

telah disepakati sebelumnya dan sehingga bisa menghasil rumpun 

pekerjaan yang baik pada kantor BKPSDM  kab. Bulukumba dan sehingga 

bisa dilihat dari jabatan fungsional dan struktural  (Wawancara pada Senin 

18 April 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpukan bahwa 

rumpun kerja 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. 

b. Rotasi Jabatan 

Rotasi (perputaran) pegawai adalah pemindahan pegawai melalui jabatan- 

jabatan yang bermacam-macam dan berbeda-beda sehingga diharapkan 

memperoleh pengetahuan yang lebih luas dari bidang-bidang lain, selain 

pekerjaan utamanya dan bisa menghindarkan terjadinya kejenuhan. Rotasi 

pegawai merupakan salah satu cara untuk memotivasi pegawai agar dapat bekerja 

dengan semangat yang tinggi, karena rotasi pegawai memberikan kesempatan 

kepada pegawai untuk mengembangkan keahliannya, menawarkan pekerjaan yang 

menantang, dan memotivasi pegawai untuk bersemangat dalam melaksanakan 

tugasnya tersebut.  

Rotasi pegawai yang dilaksanakan perusahaan sebenarnya merupakan 

tindak lanjut dari program penilaian prestasi kerja. Dari hasil penilaian prestasi 

kerja dapat diketahui pegawai mana yang mendapatkan rotasi, sehingga semangat 

kerjanya dapat ditingkatkan secara optimal. dan untuk me ngetahui lebih jelas 
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terkait tentang rotasi jabatan pada kantor BKPSDM kab Bulukumba dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.14 

 Rotasi Jabatan  BKPSDM  

NO  Jabatan Lama Jabatan Baru Pangkat /golongan  

1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan 

dan Pensiun pada Kepegawian dan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

Kelapa Bidang 

Pengadaan, 

Pemberhentian 

dan informasi 

ASN 

Pembina IV/a 

2. Kepala Sub  Bagian kelembagaan 

dan Analisis Jabatan Bagian 

Organisasi dan Tata laksana 

Sekretariat Daerah 

Kepala Bidang 

Mutasi, 

Kepangkatan 

dan Penilaian 

Kinerja  

Pembina IV/a 

3 Kepala Sub Bidang Fasilitas Profesi 

ASN dan Penghargaan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Kepala  

Bidang 

Pengembangan 

Kompetensi 

Aparatur 

Pembina IV/a 

 

Sumber : Data Kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba 2022 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa data rotasi jabatan di BKPSDM Kab. 

Bulukumba yaitu Jabatan Lama Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun 

pada Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Kelapa 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi ASN dijabatan barunya dengan 

Pangkat /golongan Pembina IV/a, untuk jabatan lama Kepala Sub  Bagian 

kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi dan Tata laksana Sekretariat 

Daerah menjadi Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Penilaian Kinerja 

dijabatan barunya dengan pangkat/golongan Pembina IV/a dan terakhir jabatan 

lama Kepala Sub Bidang Fasilitas Profesi ASN dan Penghargaan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi Kepala  Bidang 
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Pengembangan Kompetensi Aparatur sebagai jabatan baru dengan 

pangkat/golongan Pembina IV/a. 

Berikut hasil wawancara bersama B sebagai Analisis SDM Sub 

Koordinator: 

“Kalau berbicara mengenai rotasi, mutasi atau promosi jabatan yang 

terjadi di BKPSDM Kabupaten Bulukumba tentunya pegawai yang 

dimutasikan/rotasi atau dipromosikan bukan hanya karena pengalaman 

yang di miliki oleh pegawai tetapi juga ada yang di mutasi karena 

beberapa faktor yang melatar belakanginya misal, tindak pidana, asusial, 

meninggal dan sebagainya”. (Wawancara pada Senin 18 April 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa rotasi 

atau perpindahaan pegawai dalam bentuk promosi jabatan baik itu dari terendah 

maupun  tertinggi itu sudah sesuai dengan prosedur yang di terapkan oleh Badan 

Kepegawaian dan pengembangan sudah menempatkan sesuai dengan keahlian 

masing-masing. 

Selanjutnya di sampaikan juga oleh S sebagai Analisis SDM Sub 

Koordinator: 

“Pelaksanaan rotasi/mutasi pegawai dilakukan dalam rangka pembinaan 

pegawai, baik mutasi vertikal ataupun horizontal, keduanya dilakukan 

sebagai bentuk dari pembinaan pegawai. Dengan kata lain mutasi dapat 

berbuntuk penghargaan (reward) atau berupa suatu hukuman 

(punishment). Mutasi pegawai dapat mengembangkan karir pegawai 

dimana apabila pegawai yang mendapatkan mutasi kenaikan pangkat 

sehingga itu berupa reward atau penghargaan dari hasil kerja sebelumnya, 

sehingga dengan diberikannya kenaikan pangkat akan dapat mendorong 

semangat kerja dan akan meningkatkan kinerja bagi penerima reward 

tersebut. (Wawancara pada Senin 18 April 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas  peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dalam rotasi Jabatan yang ada di BKPSDM Kabupaten Bulukumba dilaksanakan 

bukan hanya karena berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh Pegawai tetapi 
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juga sebagai bentuk penghargaan atau hukuman, yang dimaksud dengan 

penghargaan yaitu pegawai yang telah dari hasil kerjanya sehingga dapat 

mendorong kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi. 

c. Pengalaman Jabatan 

Pengalaman kerja juga menjadi salah satu pertimbangan dalam 

memperoleh pengembangan karir, (Azmi, 2009). Seseorang yang memiliki 

pengalaman kerja dapat dipertimbangkan oleh pimpinan untuk dapat menduduki 

suatu jabatan yang kosong karena masa kerja merupakan suatu penilaian khusus 

untuk dapat diberikan kenaikan jabatan yang lebih tinggi (Sharma et al., 2012). 

Pengalaman dapat memunculkan potensi diri pada seseorang, Orang yang 

berpengalaman dalam bekerja memiliki kemampuan kerja yang lebih baik dari 

orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut telah belajar 

dari permasalahan yang timbul dalam dunia kerjanya. Dengan adanya pengalaman 

kerja maka telah terjadi proses penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

serta sikap pada diri seseorang. Hal ini dapat menunjang pengembangan diri 

melalui perubahan yang ada. Jika seseorang sudah memiliki pengalaman kerja 

yang baik, maka dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan, sehingga 

pengalaman jabatan yang didapat membuatnya mampu menyelesaikan tugas 

dalam jabatan yang baru, dengan harapan akan lebih cakap dan terampil serta 

mampu melaksanakan tugas pekerjaannya.  

Sejalan dengan hal tersebut, menurut hukum (law of exercise) 

diungkapkan bahwa dalam law of exercise atau the law disuse (hukum 

penggunaan) dinyatakan bahwa “Hubungan antara stimulus dan respon akan 
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bertambah kuat atau erat bila sering digunakan (use) atau sering dilatih (exercise) 

dan akan berkurang, bahkan lenyap sama sekali jika jarang digunakan atau tidak 

pernah sama sekali”. 

Pengalaman PNS dalam menduduki jabatan sangat penting menjadi 

rujukan dalam pengembangan kariernya agar mereka maksimal bekerja dan 

berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja baik bersifat individu maupun 

kinerja kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian mengurikan system 

pengembangan karir PNS di BKPSDM  berbasis pengalaman yang telah di lalui 

oleh PNS dalam bentuk rotasi sebagai mana yang ada pada tabel berikut :  

Tabel 4.15 

pengalaman jabatan      

NO  Jabatan sebelum  Jabatan 

sesudah  

Pengalaman 

jabatan   

1. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas 

Pemberdayaan Masyakat 

Desa(PMD) 

Sekretaris 

BKPSDM  

Tidak Sesuai  

2. Kepala Sub Bagian Program dan 

Keuangan pada Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia  

Kepala Sub 

Bagian Umum 

dan 

Kepegawaian 

dan Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia  

Sesuai  

3 Analisis pertanggungjawaban 

Anggaran pada Dinas Pengelolaan 

Sumber Daya Air  

Kepala Sub 

Bagaian 

Program dan 

Keuangan 

pada Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia  

Tidak sesuai  
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Sumber : Data Kantor BKPSDM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 

Tabel diatas memberikan informasi bahwa, pada data pengalaman jabatan,  

Jabatan sebelum Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyakat 

Desa(PMD) dan Jabatan sesudahnya sebagai Sekretaris BKPSDM berdasarkan 

pengalaman Tidak Sesuai. Selanjutnya Kepala Sub Bagian Program dan 

Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

pada jabatan sebelum dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai jabatan 

sesudahnya telah sesuai pengalaman dan terakhir Analisis pertanggungjawaban 

Anggaran pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai jabatan sebelum 

kemudian Kepala Sub Bagaian Program dan Keuangan pada Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai jabatan sesudahnya tidak 

sesuai. 

Berikut hasil wawancara bersama AA Sebagai Analis SDM Sub 

Koordinator: 

“Pengalaman bekerja pada pekerjaan yang sama bisa menjadi 

pertimbangan dalam penempatan seorang pegawai. Seseorang yang 

memiliki masa kerja yang panjang, umumnya memiliki banyak 

pengalaman. Sebaliknya, makin pendek masa kerja, maka makin sedikit 

pengalaman yang diperoleh individu tersebut. (Wawancara pada Senin 18 

April 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pengalaman bekerja bisa menjadi pertimbangan dalam penempatan pegawai yang 

sesuai dengan bidang masing-masing baik itu di miliki masa kerjanya yang jangka 

panjang maupun  jangka pendek hal ini sesuai dengan standar yang dimiliki oleh 

pegawai pada kantor BKPSDM Kab. Bulukumba. 
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Selanjutnya di sampaikan oleh  B Sebagai Analisis Sub Koordinator, 

berikut kutipan wawancaranya: 

“Untuk pengalaman Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak harus berkaitan dengan 

jabatan yang dijabat sebelumnya, rata-rata didalam baru menyesuaikan, 

apalagi jabatan yang diduduki untuk promosi itu jabatan baru, tentunya 

harus menyesuaikan dulu dengan lingkungan, kecuali seorang Pegawai 

dalam promosi jabatan terjadi secara linear”. (Wawancara pada Senin 18 

April 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat menyimpulkan bahwa  

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. Akan tetapi juga ada 

temuan bahwa dalam dalam penempata jabatan tidak sesuai dengan pengalaman 

jabatan. 

d. Diklat PIM 

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang selanjutnya disebut 

DIKLATPIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 

kepemimpinan Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan 

struktural. Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan 

struktural dan mereka benar-benar sudah dipersiapkan oleh pimpinan sesuai 

dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.  

Dengan melihat ketentuan tersebut, maka secara jelas seseorang untuk 

dapat menduduki jabatan tertentu harus mengikuti dan lulus dalam pendidikan dan 

pelatihan yang telah diperuntukkan dalam jabatan tersebut. Walaupun pendidikan 
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dan pelatihan PNS tersebut memerlukan pembiayaan yang sangat tinggi, namun 

karena merupakan persyaratan menduduki jabatan struktural, yang merupakan 

impian PNS, maka hal tersebut harus diikuti oleh setiap PNS untuk menduduki 

jabatan struktural. 

Berikut hasil wawancara bersama WMJ Sebagai Analis SDM Koordinator: 

“Pelaksanaan Diklat di lakukan dengan beberapa klasifikasi ada yang 

melalui pendidikan dan pelatihan structural, melalui pelatihan 

kepemimpinan nasional tingkat 2 (PKN), pelatihan pendidikan 

Administrator (PKA), Pendidikan dan kepemimpinan Pengawas (PKP) 

dan  melalui Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. 

(Wawancara pada Senin 18 April 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan Diklat  didinas BKPSDM ada beberapa klasifikasi yang di ikuti oleh 

masing-masing pegawai agar dapat meningkatkan kemampuan sesuai dengan 

bidang masing-masing. 

3. Kategori Jabatan Pemantapan 

a. Penilain Prestasi 

Penilaian prestasi  adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang 

dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

PNS. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan 

organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Sasaran Kerja 

Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang 

akan dicapai oleh seorang PNS. 

Penilaian  prestasi  pegawai Kepala BKPSDM  harus menggunakan    

prinsip-prinsip    yang    telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, disampaikan agar 
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para pejabat penilai dan yang dinilai berkomitmen kuat  dan  bisa  menjadi  

pegawai  yang  baik untuk ke depannya. 

Ada  beberapa prestasi yang pernah di peroleh kepala kantor BKPSDM 

Kab. Bulukumba semenjak memimpin BKPSDM Kab. Bulukumba antara lain 

yaitu :  

Berkat kerja keras Kepala BKPSDM Kab. Bulukumba, maka BKPSDM 

mendapatkan penghargaan BKN AWARD dari BADAN KEPEGAWAIAN 

NEGARA di jakarta yang diserahkan saat RAKORNAS kepegawaian 26 Mei 

2016 dengan rincian sebagai berikut: 

- Piagam penghargaan sebagai terbaik pertama kategori pelaksanaan e-PUPNS 

tingkat pemerintah Kabupaten / kota se indonesia tahun 2015.  

- BKPSDM telah mendapatkan dua kali penghargaan KPK AWARD dari 

komisi pemberantasan korupsi RI di Jakarta yang diserahkan saat Hari Anti 

Korupsi Sedunia dengan rincian sebagai berikut : 

- Penghargaan sebagai Lembaga dengan implemntasi e-LHKPN terbaik tahun 

2017 ( diserahkan tanggal 12 Desember 2017) 

- Penghargaan sebagai Lembaga dengan penerapan LHKPN terbaik tahun 

2018( diserahkan tanggal 5 Desember 2018) 

Berikut Hasil Wawancara bersama WM Sebagai Analis SDM Sub 

Koordinator 

“Dalam penilaian presentasi Pegawai dilihat melalui DP3 dimana setiap 

pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 tahun terakhir 

terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitive, 

Semenjak kepala BKPSDM dilantik, disitupula awal dimana bekerja keras 

dalam membawa BKPSDM Kab. Bulukumba yang lebih baik dengan 



71 
 

 

mendapat begitu banyak jenis prestasi”. (Wawancara pada Senin 18 April 

2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat menyimpulkan bahwa dalam 

institusi pemerintah telah dikenal instrumen penilaian kerja bagi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang disebut dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). 

Pada saat ini Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pegawai 

Negeri Sipil. 

b. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal sangat berpengaruh dalam pengembangan karir 

seseorang. Hal ini karena setiap rencana pengembangan karir pegawai, 

manajemen organisasi/kantor tentunya memperhatikan pendidikan setiap 

pegawainya yang akan mengikuti program pengembangan karir tersebut sesuai 

dengan latar belakang pendidikan peserta program sehingga kemampuan pegawai 

untuk menyerap materi program dapat optimal. 

Pendidikan bagi pegawai adalah pendidikan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan 

tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai pegawai. Sedangkan 

pelatihan adalah proses membantu pegawai-pegawai untuk memperoleh 

efektivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang maupun yang akan datang. 

Setiap jenjang jabatan harus ditetapkan tingkat dan kualifikasi tingkat 

pendidikan formal, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dalam 

jabatanny secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, 
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analisis, maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya dan untuk 

mengetahui jelas tingkat  pendidikan. . 

Berikut hasil wawancara bersama B Sebagai Analisis SDM Sub 

Koordinator: 

“Pendidikan Formal pegawai BKPSDM sangat berpengaruh dalam 

kualitas pegawai dalam pengetahuan dan juga keterampilan yang berkaitan 

dengan bidangnya masing-masing baik itu kegiatan yang sistematis, 

bertingkat berjenjang yang biasanya itu dari satpam  bisa diangkat menjadi 

kepala kantor sehingga itu bisa bersifat  formal”. (Wawancara pada Senin 

18 April 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa  

Pendidikan Formal pegawai BKPSDM berpengaruh pada kualitas kinerja pegawai 

baik itu dalam pengetahuan maupun dalam keterampilan. 

c. Diklat Jabatan  

Pegawai Kepala BKPSDM Kab. Bulukumba sebagai Aparatur Sipil 

Negara (ASN) memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Arti penting dari ASN sebagai sarana 

pemerintahan adalah jika dikaitkan dengan pengisian jabatan pemerintahan, yang 

diisi oleh Aparatur Sipil Negara. Kedudukan Aparatur Sipil Negara mempunyai 

peran penting dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di suatu negara 

dalam rangka mencapai tujuan nasional atau dengan kata lain dalam rangka usaha 

untuk mencapai tujuan nasional, diperlukan adanya Aparatur Sipil Negara sebagai 

unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang penuh kesetiaan 

dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan 

Pemerintah serta bersatu padu, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk 

menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (Tjandra, 2013 : 173). 
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Pendidikan dan pelatihan (Diklat) menurut Stewart (Cantika, 2005) adalah 

pelatihan dan pengembangan yang mengacu pada fungsi organisasi yang 

diarahkan untuk memastikan supaya distribusi dari individu-individu dan 

kelompok-kelompok dimaksimalkan melalui pengembangan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang tepat. Pada dasarnya pendidikan dan pelatihan 

merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan kompetensi tiap masing±masing 

individu maupun sebuah kelompok dalam sebuah organisasi.  

Sebagai contoh Kepala BKPSDM Kab. Bulukumba telah mengikuti PIM 

II, ini merupakan suatu beban moril tersendiri karena menduduki jabatan yang 

strategis demi pelayanana BKPSDM Kab. Bulukumba yang lebih maksimal. 

Berikut hasil wawancara bersama  AA sebagai Analisis SDM Sub 

Koordinator 

“Pendidikan dan pelatihan yang diikuti pegawai di BKPSDM ini saya rasa 

sudah sangat sesuai, karena pengembangan kompetensi manajerial atau 

diklat yang sekarang sudah dirubah namanya menjadi pelatihan 

kompetensi dan juga sebagai contoh bahwa kepala BKPSDM kita telah 

mengikuti Diklatpim II dan ini merupakan hal yang wajib diaman 

menyesuaikan dengan jabatannya sekarang ini” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan 

pendidikan dan pelatihaan untuk meningkatkan mutu Pegawai Negeri Sipil di 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kab. Bulukumba 

ada yang tidak sesuai dan ada yang sesuai, sehingga bisa dilihat kembali rekam 

jejak jabatan yang ditempuh oleh seorang pegawai dan kembalikan oleh 

pengembangan kompetensi manajerial atau diklat yang dilakukan dinas masing – 

masing pada pegawai kantor BKPSDM Kab. Bulukumba.  
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D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba dengan teori yang 

menjadi rujukan atau hasil penelitian terdahulu bahwa peraturan yang menjadi 

patokan untuk mengoptimalkan system pengembangan karir PNS di BKPSDM 

Kab. Bulukumba harus singkron antara pengembangan karier PNS sebagaiaman 

yang telah ditetapkan secara realitas maupun empiric, secara umum regulasi yang 

mengatur tentang mengembangan karir PNS harus tepat sasaran tepat sasaran 

tidak dilakasanakan secara serampangan dan sebagaimana yang ditentukan oleh 

aturan yang berlaku dalam system yang berlaku yang ada di pemerintahaan. 

Dalam penelitian ini membahas tentang system pengembangan karir PNS di 

BKPSDM Kab. Bulukumba. perlu di pahami bersama system pengembangan karir 

PNS sangatlah penting bagi penunjang karir pegawai BKPSDM Kab. Bulukumba 

dalam menduduki sebuah jabatan maka hal tersebut seharusnya di perhatikan lagi. 

Secara kategori jabatan pemula maupun kategori jabatan pemantan dan kategori 

jabatan pengembangan merupakan hal yang harus ditempuh oleh pegawai untuk 

meningkatkan performa PNS Melalui mutasi, promosi dan diklat. Seikut sertaan 

pegawai yang melaksanakan pengembangan karir PNS marupakan suatu 

keharusan bagi seorang pegawai maka dari itu perlu mempersiapkan matang 

karena apabila suatu pelaksaan pengembangan karir tidak sesuai menit maka 

uoput yang di hasilkan kepada pegawai perlu di pertanyakan keandalanya.  

 Hasibuan (2010:231) menyatakan pengembangan karier PNS adalah 

aktivitas yang membantu pegawai merencanakan masa depan karier di organisasi 
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agar pegawai dan organisasi dapat mengembangkan diri secara maksimum. 

Pengembangan karier adalah proses peningkatan kemampuan kerja meliputi 

kegiatan-kegiatan personalia kenaikan pangkat, mutasi jabatan, promosi 

pengangkatan dalam jabatan, dalam rangka mencapai karier yang diinginkan. 

Secara umum pengembangan karier merupakan suatu usaha strategi terencana 

dalam suatu organisasi, dengan melakukan pembenahan, perubahan dalam SDM, 

yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan kerja dan kesehatan organisasi, 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan pegawai, sehingga kinerja pegawai 

meningkat dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

Pada Penelitian ini menggunakan teori kategori jabatan Pemula Menurut 

Hasibuan, (2011 : 68) Kategori Jabatan Pengembangan menurut Anuraga 

(2005:99) dan Kategori jabatan Pemula menurut Sadili Samsudin (2006:133) : 

1. Kategori Jabatan Pemula 

- Masa Kerja 

Masa kerja seorang PNS merupakan selisih antara usia saat diangkat dalam 

suatu jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam jabatan 

sebelumnya, kecuali usia pengangkatan jabatan setingkat lebih tinggi untuk 

pertama kali. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan 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 sampai 

dengan beberapa tahun sehingga hasil dari teori dengan temuan penelitian 

mengalami sedikit perubahan kesesuaian. 
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- Sesuai Rumpun Pekerjaan 

Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian 

dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas 

yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas 

umum pemerintahan.  

Berdasarkan penelitian dilihat bahwa dalam pengembangan karir indikator 

rumpun kerja tidak selalu sesuai dengan rumpun jabatan yang  sama sera 

melihat aspek atau faktor yang mempengaruhi terjadi rotasi jabatan. sehingga 

hasil dari teori dengan temuan penelitian tidak berjalan sebagaimana teori 

yang ada. 

a. Tingkat Jabatan  

Jabatan adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. 

Dalam ASN jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam kerangka suatu kesatuan 

organisasi.Jabatan dibedakan menjadi dua macam yaitu jabatan struktural dan 

jabatan fungsional. 

Tingkat jabatan merupakan jabatan struktural dari eselon yang terendah 

sampai dengan eselon yang tertinggi dan jabatan fungsional tertentu dari jenjang 

jabatan yang terendah sampai dengan jenjang jabatan yang tertinggi.   

Berdasarkan Penelitian yang telah di lakukan di BKPSDM Kabupaten 

Bulukumba terdapat berbagai tingkat jabatan baik  itu jabatan fungsional maupun 

jabatan structural. sehingga hasil dari teori dengan temuan penelitian sudah sesuai 

dengan apa yang seharusnya. 
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b. Diklat Pim 

Dalam pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 yang telah 

mengatur bahwa Pola Karir Pegawai Negeri sipil adalah Pola Pembinaan Pegawai 

Negeri Sipil yang menggambarkan jalur pengembangan karir dan menunjukan 

keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, kompentensi, pendidikan dan 

pelatihan jabatan serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak 

pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun sikap untuk 

dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian 

dan etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi, Diklat 

Kepemimpinan yang dilaksanakan BKPSDM merupakan syarat agar dapat 

mencapai pontensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang karir masing-masing dan 

selalu di sesuaikan dengan kebutuhan instansi. 

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi yang ditemukan  masih ada yang 

belum menyelesaiakan kewajiban diklat pim nya sehingga hasil dari teori dengan 

temuan penelitian masih belum sejalan. 

2. Kategori Jabatan Pengembangan 

a. Rumpun Jabatan 

Jabatan pada intinya adalah suatu kumpulan tugas pekerjaan yang dilakukan 

oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewajiban, 

tanggung jawab, serta syarat-syarat yang diperlukan. Pengembangan karier 

PNS pada pola karier horizontal dapat dilihat pada perpindahan pegawai 

berdasarkan rumpun jabatan yaitu rotasi PNS antara satu jabatan dengan 
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jabatan yang lain pada eselon yang sama. 

Berdasarkan hasil penelitian  bahwa rumpun kerja 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. 

b. Rotasi Jabatan 

Rotasi pegawai merupakan salah satu cara untuk memotivasi pegawai agar 

dapat bekerja dengan semangat yang tinggi, karena rotasi pegawai 

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan 

keahliannya, menawarkan pekerjaan yang menantang, dan memotivasi 

pegawai untuk bersemangat dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Rotasi 

pegawai yang dilaksanakan perusahaan sebenarnya merupakan tindak lanjut 

dari program penilaian prestasi kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian, Rotasi Jabatan yang ada di Dinas BKPSDM 

Kabupaten Bulukumba dilaksanakan bukan hanya karena berdasarkan 

pengalaman yang dimiliki oleh Pegawai tetapi juga sebagai bentuk 

penghargaan atau hukuman,yang dimaksud dengan pengaharagan yaitu 

pegawai yang telah dari hasil kerjanya sehingga dapat mendorong kinerjanya 

agar menjadi lebih baik lagi. 

c. Pengalaman Jabatan 

Untuk menduduki suatu jabatan, seorang PNS harus memiliki pengalaman 

yang ada korelasinya dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pengalaman merupakan hal 



79 
 

 

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. Akan tetapi hasil dari teori 

dengan temuan penelitian tidak sejalan karena masih ada pegawai yang 

memiliki pengalaman jabatan yang masih rendah. 

d. Diklatpim 

Setiap pegawai negeri memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

pendidikan dan pelatihan, Diklat kepemimpinan atau yang dikenal dengan 

sebutan Diklat Pim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 

kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjangnya. bahwa 

pelaksanaan Diklat di BKPSDM ada beberapa klasifikasi yang di ikuti oleh 

masing-masing pegawai agar dapat meningkatkan kemampuan sesuai dengan 

bidang masing-masing. 

Berdasarkan hasil penelitian, masih ada beberapa pegawai yang belum 

menyelesaiakan Diklatpimnya padahal hal ini sangat berepengaruh dalam 

wilayah kemaksiamalan kerja. 

3. Kategori Jabatan Pemantapan 

a. Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian prestasi kerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai 

dan mengetahui mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yang menjadi dasar 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja adalah untuk perbaikan 
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berkesinambungan, menetapkan arah, pemantauan, pengukuran kinerja, dan 

pengambilan tindakan-tindakan tertentu yang diperlukan, untuk mendapatkan 

pemahaman tentang apa, bagaimana dan mengapa itu harus dilakukan, 

termasuk cara terbaik untuk membantu, memfasilitasi, memotivasi pegawai 

yang kinerjanya buruk (underperforming) sehingga mereka dapat mengejar 

ketertinggalan dari pegawai lain yang berprestasi.  

Dalam institusi pemerintah telah dikenal instrumen penilaian kerja bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebut dengan Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Pada saat ini Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang 

Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil. 

b. Pendidikan Formal 

Setiap jenjang jabatan harus ditetapkan tingkat dan kualifikasi pendidikan 

formal, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dalam jabatannya 

secara profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, 

analisis, maupun metodologi pelaksanaan tugas dalam jabatannya. Penddikan 

Formal Pegawai Kantor BKPSDM berpengaruh pada kualitas kinerja pegawai 

baik itu dalam pengetahuan maupun dalam keterampilan. 

c. Diklat Jabatan 

Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan, sikap PNS kearah yang lebih baik. Hal tersebut dimaksudkan 

agar PNS dapat melaksanakan tugas umum pemerintah dan pelaksanaan 

pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat dengan sebaik – 

baiknya. 
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai 

unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan 

penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan, pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan kepribadian 

dan semangat pengabdian kepada organisasi dan masyarakat; meningkatkan 

mutu dan kemampuan, serta keterampilan baik dalam melaksanakan tugasnya 

maupun kepemimpinannya; melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan 

kepekaan dalam melaksanakan tugas; melatih dan meningkatkan kerja dalam 

perencanaan; meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba  oleh peneliti, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa  : 

1. Kategori Jabatan Pemula 

a. Masa Kerja PNS pada jabatan pemula bervasiasi, ada yang baru menginjak 

masa kerja beberapa bulan dan ada yang telah sampai dengan beberapa tahun. 

b. Sesuai Rumpun Pekerjaan, Rumpun Pekerjaan tidak selalu sesuai dengan 

rumpun jabatan, biasanya dikondisikan dengan faktor yang mempengaruhi 

sehingga terjadi rotasi jabatan. 

c. Tingkat Jabatan, terdapat jabatan fungsional maupun jabatan struktural. 

d. Diklat Pim, Diklat yang bervariasi dan untuk pegawai nya pun tingkatan 

Diklat yang sudah dilaluinya bervariasi. 

2. Kategori Jabatan Pengembangan 

a. Rumpun Jabatan, masih ada yang tidak sesuai dengan rumpun kerja hal ini di 

pertimbangkan dengan berbagai alasan salah satunya berdasarkan kebutuhan 

instansi. 

b. Rotasi Jabatan dilaksanakan bukan hanya karena berdasarkan pengalaman 

yang dimiliki oleh Pegawai tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atau 

hukuman. 

c. Pengalaman Jabatan, bagi ASN mempunyai pengalaman atau rekam jejak 
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karir yang baik akan menjadi pertimbangan dalam kenaikan pangkat. 

d. Diklatpim yang bervariasi dan untuk pegawai nya pun tingkatan Diklat yang 

sudah dilaluinya bervariasi. 

3. Kategori Jabatan Pemula 

a. Penilaian Prestasi Kerja, Prestasi yang pernah di peroleh kepala kantor 

BKPSDM Kab. Bulukumba semenjak memimpin antara lain yaitu 

mendapatkan penghargaan BKN AWARD dari BADAN KEPEGAWAIAN 

NEGARA di jakarta. 

b. Pendidikan Formal pegawai BKPSDM berpengaruh pada kualitas kinerja 

pegawai baik itu dalam pengetahuan maupun dalam keterampilan. 

c. Diklat Jabatan, pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan kepribadian 

dan semangat pengabdian kepada organisasi dan masyarakat sehingga Diklat 

Jabatan di BKPSDM Bulukumba senantiasa dilakukan demi kemaksimalan 

kinerja pegawai. 

B. Saran 

Penempatan pegawai di BKPSDM harus lebih memperhatikan syarat 

penempatan yang dibutuhkan seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman 

yang dimiliki pegawai, selain itu diharapkan dapat mempertahankan dan lebih 

meningkatkan lagi nilai-nilai kinerja seperti pola pikir, sikap, loyalitas, kehadiran 

serta kerjasama pegawai karena akan berdampak langsung terhadap kinerja 

instansi pemerintah. 
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