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SALINAN 
PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  

 
NOMOR PER-004/PP/2011 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 

 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menciptakan pendidikan dan pelatihan bagi 
Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan yang memiliki 
kompetensi dan integritas sebagai bagian tidak terpisahkan dari usaha 
pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan yang 
menyeluruh, perlu Pedoman Analisis Kebutuhan dan Identifikasi 
Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan  di Lingkungan Kementerian 
Keuangan; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Analisis Kebutuhan dan 
Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan  di Lingkungan 
Kementerian Keuangan; 

 
Mengingat  : 1. 

 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4019); 
 

  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 
 

  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas  
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, 
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 
 

  5. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2011; 
 

  6. Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 
1594/IX/6/4/1997 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil; 
 

  7. Keputusan Kepala Lembaga Adminitrasi Negara Nomor 5 Tahun 2003 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
Teknik Analisis Kebutuhan Pendidikan dan pelatihan (Training Needs 
Assesment); 
 

  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Keuangan; 
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  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 498). 
 

    

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan    : PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KEUANGAN TENTANG PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN 
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. 
 
 

 
  Pasal 1 

 
  Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, 

yang dimaksud dengan: 
 
1. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya 

disebut AKD adalah rangkaian proses yang sistematis dalam 
menganalisis kesenjangan/perbedaan antara sasaran dan keadaan 
nyata atau diskrepansi antara kinerja standar (yang diharapkan) dan 
kinerja nyata (yang dimiliki), dimana pendidikan dan pelatihan 
merupakan salah satu upaya mengatasi kesenjangan/perbedaan 
tersebut. 
 

2. Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya 
disebut IKD adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan 
mengharmonisasi jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang 
dibutuhkan oleh unit pengguna baik di tingkat organisasi, jabatan, 
maupun individu dengan menterjemahkan kebutuhan kompetensi 
unit pengguna ke dalam suatu desain program pendidikan dan 
pelatihan 
 

  

  3. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah 
proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka 
meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. 
  

4. Diklat di lingkungan Kementerian Keuangan adalah Diklat yang 
diselenggarakan untuk Sumber Daya Manusia Kementerian 
Keuangan. 

 

5. Unit Pengelola Diklat di Lingkungan Kementerian Keuangan yang 
selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan.  

 

6. Unit Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan 
yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah Sekretariat Jenderal 
Kementerian Keuangan.  

 

7. Unit Pengguna Diklat di lingkungan Kementerian Keuangan yang 
selanjutnya disebut Unit Pengguna adalah seluruh unit eselon I di 
lingkungan Kementerian Keuangan. 

 
   

 
Pasal 2 

 

  (1) Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dilaksanakan oleh Unit 
Pengguna Diklat, berkoordinasi dengan Unit Pengelola Diklat. 
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(2) Penyusunan Identifikasi Kebutuhan Diklat oleh Unit Pengelola Diklat, 
berkoordinasi dengan Unit Pengguna Diklat. 

 
(3) Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Unit Pembina 
Kepegawaian. 

   
 

Pasal 3 
 

  Mekanisme penyusunan Analisis Kebutuhan dan Identifikasi Kebutuhan 
Diklat di lingkungan Kementerian Keuangan mengacu pada pedoman 
penyusunan Analisis Kebutuhan dan Identifikasi Kebutuhan Diklat di 
lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
ini. 

   
 

  Pasal 4 
 

  Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Identifikasi Kebutuhan Diklat di 
lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada alur sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan ini. 
 
 

  Pasal 5 
 

  Pada saat Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan sebelum atau dibawah  yang 
bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 
 

   
  Pasal 6 

 

  Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai 
berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 
  Ditetapkan di Jakarta 
  pada tanggal 1 Februari 2011 
   
  KEPALA BADAN PENDIDIKAN 
  DAN PELATIHAN KEUANGAN, 
   
  ttd 
   
   
  KAMIL SJOEIB 

NIP 19521217 197510 1 002 
   
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Umum, 
 
 
 
 
 
Marihot Tarigan 
NIP 196905071996031001 
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PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 
 

Seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, berbagai upaya 
dilakukan untuk menyusun kebijakan reformasi di bidang manajemen Sumber Daya Aparatur 
(SDA) termasuk didalamnya pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan 
profesional. Dalam upaya tersebut, perlu dilakukan suatu peningkatan atas kompetensi-
kompetensi yang dimiliki oleh SDM Kementerian Keuangan. Upaya peningkatan kompetensi 
tersebut idealnya diawali dengan identifikasi terhadap kesenjangan kinerja yang dimiliki agar 
upaya yang dilakukan terarah, efektif dan efisien.     

 
Upaya pemenuhan kesenjangan kinerja tidak serta merta harus diatasi dengan pendidikan 

dan pelatihan (diklat). Akan tetapi, dapat pula dengan pengurangan beban kerja, sistem roll over 
dan lainnya. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), selaku unit Eselon I 
Kementerian Keuangan, bertanggungjawab dalam upaya pemenuhan kesenjangan kinerja SDM 
Kementerian Keuangan yang membutuhkan suatu solusi berupa pendidikan dan pelatihan 
(diklat). Untuk itulah, pedoman ini disusun sebagai kerangka untuk                melakukan Analisis 
Kebutuhan Diklat (AKD), dalam upaya mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan Identifikasi 
Kebutuhan Diklat (IKD), dalam upaya penyusunan rancang bangun program diklat untuk 

memenuhi kesenjangan/perbedaan kompetensi yang diperoleh dari hasil AKD yang 

membutuhkan diklat sebagai solusi.  

B. FUNGSI ANALISIS KEBUTUHAN DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT 

1. Fungsi dari adanya analisis kebutuhan diklat: 

a. Mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge dan attitude pegawai; 
b. Mengumpulkan informasi tentang job content dan job context; 
c. Mengefektifkan pengembangan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi; 
d. Sebagai dasar organisasi dalam merancang program diklat. 

2. Fungsi dari adanya identifikasi kebutuhan diklat: 

a. Mengharmonisasi desain program diklat dengan kebutuhan kompetensi unit 
pengguna; 

b. Mengefektifkan penyelenggaraan diklat untuk peningkatan kinerja organisasi; 
c. Sebagai pedoman organisasi dalam merancang program diklat. 

C. TUJUAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT 

Dengan pelaksanaan AKD, maka dapat diketahui adanya kesenjangan (gap) antara kondisi 
yang diharapkan dengan kondisi yang ada saat ini. Produk akhir yang diharapkan dari proses 
AKD adalah diperolehnya solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja organisasi, baik dengan 
pengembangan diklat maupun solusi non diklat. Dengan kata lain, hasil identifikasi kesenjangan 
kinerja yang diperoleh melalui AKD dapat juga berupa perbaikan proses bisnis, seperti : 
perbaikan SOP, perbaikan Urjab, dll.    

Dengan demikian, pelaksanaan AKD minimal memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum : 

Mengefektifkan pengembangan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mengidentifikasi gap antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja saat ini; 
b. Mengidentifikasi gap antara tingkat kompetensi yang diharapkan dengan tingkat 

kompetensi saat ini; 
c. Mengidentifikasi titik kritis yang bisa mengatasi masalah kinerja; 
d. Membangun/mencari prioritas solusi (diklat atau non diklat) untuk memilih tindakan 

yang tepat; 
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e. Melibatkan stakeholders dan membentuk dukungan dalam perencanaan diklat; 
f. Memberi data untuk keperluan perencanaan diklat. 

Dengan pelaksanaan IKD, maka dapat diketahui kesenjangan kompetensi yang harus 
diatasi dengan diklat. Produk akhir yang diharapkan dari proses IKD adalah formulasi suatu 
desain program diklat yang mampu memenuhi kebutuhan kompetensi unit pengguna.  

Dengan demikian, pelaksanaan IKD minimal memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum : 

Mengefektifkan dan mengharmonisasi rancang bangun program diklat agar sesuai 
dengan kebutuhan unit pengguna. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi unit pengguna yang perlu dipenuhi dengan 
diklat; 

b. Mendesain program diklat yang mampu memenuhi kebutuhan kompetensi unit 
pengguna; 

c. Melibatkan unit pengguna dalam perencanaan diklat sehingga dapat meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas diklat. 

D. MANFAAT ANALISIS KEBUTUHAN DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT 

Manfaat yang diperoleh dengan melakukan analisis kebutuhan diklat adalah sebagai berikut:  
 

1. Memahami penyebab timbulnya kesenjangan kinerja dalam organisasi                                                                                                                                                                       
karena pelaksanaan analisis kebutuhan diklat yang tepat dan efektif tidak hanya akan 
menemukan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh diskrepansi kompetensi 
pegawai/pekerja (kesenjangan pengetahuan, ketrampilan dan sikap), tapi juga dapat 
menemukan penyebab masalah yang disebabkan oleh unsur-unsur atau fungsi-fungsi 
manajemen lainnya (misalnya : keterbatasan sarana yang ada, prasarana yang kurang 
mendukung, metode kerja yang kurang tepat, terbatasnya anggaran yang tersedia, 
perencanaan yang kurang matang, koordinasi yang tidak mantap dan lain sebagainya). 

2. Efisiensi biaya organisasi, karena solusi pemenuhan kesenjangan kinerja (diklat maupun 
non diklat) yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

3. Efektivitas perumusan program-program diklat, sehingga sesuai dengan kebutuhan 
organisasi, jabatan maupun individu setiap pegawai. 

Manfaat yang diperoleh dengan melakukan identifikasi kebutuhan diklat adalah sebagai 
berikut:  

 

1. Memahami penyebab timbulnya kesenjangan kinerja dalam organisasi yang diakibatkan 
oleh kesenjangan kompetensi. 

2. Efisiensi biaya penyelenggara diklat, karena solusi pemenuhan kesenjangan kompetensi 
yang membutuhkan diklat dilaksanakan dengan menyelenggarakan diklat yang sesuai 
dengan kebutuhan unit pengguna.  

3. Efektivitas perumusan program-program diklat, sehingga sesuai dengan kebutuhan 
organisasi, jabatan maupun individu setiap pegawai. 

4. Meningkatkan kredibilitas penyelenggara diklat karena kesesuaian antara jenis diklat 
yang diselenggarakan dengan kebutuhan unit pengguna. 

5. Menjaga dan meningkatkan motivasi peserta dalam mengikuti diklat, karena program 
diklat yang diikuti sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian akan meningkatkan 
efektivitas pencapaian tujuan diklat. 

E. PROSES PELAKSANAAN 

Diawali dari analisis kesenjangan kompetensi dan berujung pada desain program diklat 
sesuai kebutuhan pengembangan (hasil analisis kesenjangan kompetensi). 
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Figur 1. Alur Proses AKD dan IKD hingga Desain Program Diklat 
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BAB II 
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT 

 
A. ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT  

 

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) adalah rangkaian proses yang sistematis dalam 
menganalisis kesenjangan/perbedaan antara sasaran dan keadaan nyata atau diskrepansi 
antara kinerja standar (yang diharapkan) dan kinerja nyata (yang dimiliki), dimana diklat 
merupakan salah satu upaya mengatasi kesenjangan/perbedaan tersebut.  

Proses AKD muncul untuk mengetahui kesejangan (gap) antara standar kompetensi 
dengan kinerja yang terjadi, sehingga diperlukan suatu solusi untuk mengisi kesenjangan 
tersebut. Pada dasarnya, kesenjangan tersebut dapat muncul karena 3 (tiga) alasan yaitu : 

a. Seseorang tidak punya kesempatan untuk melakukan; 
b. Seseorang tidak mau melakukan; dan 
c. Seseorang tidak tahu cara melakukan atau tidak mampu melakukan. 
Jika alasan pertama dan kedua yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan, maka 

diklat bukan solusi yang tepat. Namun, jika alasan ketiga yang menjadi penyebabnya, maka 
diklat merupakan solusi yang tepat. 

Dapat dikatakan bahwa AKD merupakan proses untuk mengidentifikasi akar penyebab 
ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas. Proses identifikasi ini memegang peran penting 
dalam mendesain program diklat karena, untuk mencapai penyelenggaraan diklat yang efektif 
(tepat guna) dan efisien (berhasil guna) sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan, 
program diklat harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi kompetensi-kompetensi 
yang dibutuhkan oleh unit pengguna.  

Dapat dibayangkan suatu kondisi dimana terjadi penurunan produktivitas pegawai, tanpa 
didasari AKD, pegawai tersebut kemudian diikutsertakan dalam suatu diklat. Setelah mengikuti 
diklat tersebut, produktivitas pegawai yang bersangkutan tidak mengalami perubahan. Hal ini 
dikarenakan penurunan produktivitas pegawai tersebut bukan dikarenakan kurangnya 
kompetensi, tapi dimungkinkan karena beban kerja yang berlebihan atau sebab lain. 

Kasus lainnya adalah ketika didesain suatu program diklat tanpa diawali dengan AKD, 
ternyata diklat tersebut tidak mampu memenuhi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh 
unit pengguna. Dampak selanjutnya dapat berujung pada ketidakmauan unit pengguna untuk 
mengikuti diklat yang diselenggarakan atau mencari penyelenggara diklat lain karena 
ketidaktepatan dalam mendesain diklat yang memenuhi kebutuhan kompetensi-kompetensi unit 
pengguna. 

Beranjak dari dua kasus tersebut, tidak dapat dipungkiri urgensi dari proses AKD. Dengan 
AKD dapat diketahui penyebab kesenjangan kinerja, apakah karena kurangnya kompetensi atau 
hal lainnya. Jika karena kurangnya kompetensi, maka akan menjadi tantangan besar bagi 
penyelenggara diklat untuk mendesain suatu program-program diklat yang terkini dan mampu 
memenuhi kebutuhan unit pengguna sehingga tujuan diklat tersebut dapat tercapai. 

Hal umum yang dapat dijadikan indikator dari urgensi AKD, diantaranya :  
1. Keluhan stakeholders; 
2. Penggunaan waktu kurang efisien; 
3. Mutu kerja rendah; 
4. Pekerjaan tidak teratur; 
5. Tidak ada standar kinerja; 
6. Tidak ada pengukuran kinerja; 
7. Terjadi penurunan kinerja; 
8. Pekerjaan menumpuk; 
9. Terjadi "bottleneck" antara kompetensi standar dengan aktual yang dimiliki; 
10. Motivasi kerja menurun; 
11. Terjadinya konflik internal dan eksternal; 
12. Disiplin kerja menurun; 
13. Pekerjaan tertumpu pada satu pegawai; 
14. Ketergantungan pada satu Bagian/Bidang tertentu; 
15. Perluasan dan pendirian organisasi baru; 
16. Rencana penerimaan (recruiting) pegawai; 
17. Rencana pensiun; 
18. Identifikasi kompetensi pegawai baru; 
19. Identifikasi kompetensi pegawai yang dipindahkan; 
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20. Promosi; 
21. Penggunaan peralatan baru; 
22. Prosedur baru; 
23. Standar baru; 
24. Tambahan tanggungjawab; 
25. Pemeliharaan standar. 
Beberapa pertimbangan yang mutlak diperlukan untuk menyelenggarakan AKD, yaitu : 
a. Komitmen organisasi terhadap peningkatan kualitas SDM; 
b. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas AKD serta pihak-pihak yang terlibat dalam 

AKD; dan 
c. Waktu, sumber daya dan biaya. 

 
B. TAHAPAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT:  

 

Menurut Rosset dan Awardy (1987), secara sistematis, langkah-langkah dalam melakukan 
analisis kebutuhan diklat dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Figur 2. Tahapan Analisis Kebutuhan Diklat 
(Rosset dan Awardy) 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar diatas menunjukkan bahwa, secara konseptual, tahapan AKD diawali dengan 
perumusan masalah dan tujuan melalui model-model AKD, sebagai berikut : 

a. Model Internal adalah kebutuhan diklat pada model ini dilihat dari dalam organisasi. 
Aktivitas dimulai dengan analisis kesenjangan antara tingkah laku dan keberhasilan 
pegawai dalam melaksanakan tugas, dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang 
telah ditentukan. 

b. Model Eksternal adalah kebutuhan diklat pada model ini dilihat dari luar organisasi. 
Aktivitas dimulai dengan melihat manfaat dari hasil didik bagi masyarakat atau organisasi 
lainnya. 

c. Model Gabungan adalah model ini mengacu pada model sistem organisasi bahwa 
sesuatu terjadi di dalam organisasi tidak dapat lepas dari apa yang terjadi di luar 
organisasi (lingkungan eksternal mempengaruhi lingkungan internal) 

Setelah masalah dan tujuan dirumuskan, perancangan AKD dilanjutkan dengan 
penyusunan, penentuan dan pengembangan instrumen dan metode yang akan digunakan 
dalam proses AKD. Instrumen yang dapat digunakan adalah uraian tugas pokok, kompetensi 
kerja standar, dan kompetensi kerja nyata berdasarkan masukan dari atasan (pimpinan), 
bawahan, teman sejawat, dll, serta tingkat kesulitan, kepentingan, keseringan dari pekerjaan. 
Sementara, metode yang dapat digunakan adalah wawancara, survei, observasi lapangan, dll. 

Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan/analisis data dengan 
menggunakan teknik dan metode yang tepat. Dari pengumpulan dan pengolahan data inilah, 
maka dapat diperoleh interpretasi atas data-data tersebut yang kemudian dituangkan dalam 
suatu laporan hasil AKD.  

C. PROSES ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT 

Analisis Kebutuhan Diklat merupakan langkah awal yang akan menentukan efektivitas 
program diklat. Hal ini mengingat desain diklat harus disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja 
karena pada akhirnya manfaat dari diklat akan dirasakan oleh unit kerja. Kebutuhan diklat pada 
dasarnya muncul karena adanya kesenjangan antara kompetensi standar dengan kompetensi 
yang terjadi, sehingga diperlukan langkah untuk mengisi kesenjangan tersebut.  Permasalahan 
utama adalah, pengambilan kesimpulan bahwa kesenjangan tersebut harus diisi dengan diklat 
atau bukan diklat. Disinilah potensi munculnya kesalahan suatu organisasi dalam 
memanfaatkan lembaga-lembaga pelatihan ataupun bagian pengembangan Sumber Daya 

Perumusan 

Masalah 

Perumusan 

Tujuan 

Pengembangan 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

Pengolahan 

Data 

Interpretasi 

Data 
Pelaporan 
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Manusia (SDM) yang dimilikinya sehingga keberadaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) mutlak 
diperlukan. 

Proses AKD seharusnya diawali dengan analisis kesenjangan kinerja unit kerja. Analisis ini 
bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual 
yang dimiliki. Jika ditemukan adanya suatu kesenjangan kinerja, maka identifikasi akar masalah 
adalah tahapan selanjutnya yang harus ditempuh. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk 
menggali akar masalah dari kesenjangan yang ada, apakah berasal dari faktor SDM atau factor 
non SDM. Jika akar masalah ternyata faktor non SDM, maka perlu adanya penyempurnaan 
organisasi. Sementara, jika akar masalah berujung pada faktor SDM perlu diteliti lebih jauh 
apakah dikarenakan faktor kompetensi atau non kompetensi SDM yang bersangkutan.  

Temuan atas faktor kompetensi SDM sebagai akar masalah kesenjangan kinerja yang ada 
berujung pada penyusunan laporan AKD yang berisi daftar kompetensi yang diperlukan untuk 
meningkatkan produktivitas pegawai. Berdasarkan daftar kompetensi inilah baru kemudian 
dirancang program diklat yang sesuai untuk mengisi kesenjangan kompetensi yang ada. 
Dengan demikian, diklat adalah salah satu dari berbagai macam upaya untuk menutup 
kesenjangan kinerja yang ada, dimana faktor penyebabnya adalah lack of competency. 

1. ANALISIS KESENJANGAN KINERJA UNIT KERJA 

Analisis Kebutuhan Diklat pada dasarnya dimulai dari analisis terhadap capaian kinerja 
aktual yang disandingkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang 
berpotensi memunculkan kesenjangan antara kinerja aktual dan standar kinerja, antara lain: 

a. Pegawai baru; baik karena proses rekrutmen, mutasi, promosi ataupun karena 
kurangnya pemahaman terhadap tugas; 

b. Standar kinerja baru; berimplikasi pada prosedur kerja baru maupun penambahan 
tanggung jawab; 

c. Terjadinya penurunan kinerja.  
Potensi kesenjangan juga dapat muncul sebagai konsekuensi dari rencana perubahan 

strategi organisasi. Perubahan ini sangat mungkin berimplikasi pada perubahan struktur 
organisasi yang berimbas pada perubahan proses bisnis dan bermuara pada perubahan 
kualifikasi SDM yang diperlukan. 

Secara operasional, analisis kesenjangan kinerja mencakup analisis terhadap kinerja yang 
diharapkan dan analisis terhadap kinerja yang sebenarnya. Analisis tersebut dapat dirinci 
sebagai berikut: 

a. Analisis terhadap kinerja yang diharapkan 

Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis ini antara lain: 
 

 

1) Uraian Jabatan 
Deskripsi spesifik mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap pemangku 
jabatan ini terutama digunakan untuk mengukur kualifikasi individu relatif terhadap 
syarat jabatannya. 
 

2) Model Kompetensi 
Model kompetensi didefinisikan sebagai suatu rangkaian kompetensi yang penting bagi 
kinerja yang superior dari sebuah pekerjaan atau sekelompok pekerjaan. Model 
kompetensi ini memberikan sebuah peta yang membantu seseorang memahami cara 
terbaik mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau memahami cara mengatasi suatu 
situasi tertentu (LOMA’s Competency Dictionary, 1998). Model kompetensi dapat 
membantu pegawai mengenali keterampilan, pengetahuan dan karakteristik pribadi 
yang sangat penting dan dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan kinerja yang 
superior. Salah satu cara membangun model kompetensi adalah dengan mengadopsi 
"kamus kompetensi". 
 

3) Sasaran/Tujuan Organisasi 
Rincian sasaran/tujuan unit eselon I yang dirinci menjadi sasaran/tujuan eselon II dan 
III. Tidak tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan merupakan indikasi terjadinya 
suatu kesenjangan. 
 

4) Standard/Measures 
Merupakan ukuran kinerja yang harus dicapai oleh tiap-tiap pemangku jabatan dalam 
melaksanakan pekerjaan. Standar kinerja ini harus dibuat realistis. Pencapaian kinerja 
individu di bawah standar juga mengindikasikan suatu kesenjangan.  
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5) Analisis Pekerjaan (Task Analysis) 
Analisis pekerjaan adalah suatu analisis perihal bagaimana seseorang melaksanakan 
pekerjaannya, meliputi : uraian rinci tentang kegiatan yang dilakukan, rentang waktu 
pekerjaan, frekuensi pekerjaan, alokasi pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, kondisi 
lingkungan, dan faktor-faktor lain yang dibutuhkan bagi seseorang untuk 
melaksanakan pekerjaannya. Data-data yang diperlukan untuk melaksanakan analisis 
pekerjaan, yaitu : informasi tentang individu yang melakukan pekerjaan, deskripsi 
tentang kondisi lingkungan dimana pekerjaan dilaksanakan, tujuan utama dari 
pekerjaan, kebutuhan individu yang melaksanakan pekerjaan, uraian pekerjaan dan 
sub pekerjaan, persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan (informasi, komunikasi, 
dan perlengkapan), dan Standard Operating Procedures (SOP). 

b. Analisis terhadap kinerja yang sebenarnya  

Analisis ini dilakukan dengan melihat fakta empiris di lapangan. Hasil yang diharapkan dari 
proses ini adalah informasi perihal kinerja aktual yang dimiliki untuk selanjutnya digunakan 
dalam menggali perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan yang sebenarnya terjadi. 
Dalam proses, beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan, antara lain:  

1) Observasi 
a) Dapat dilakukan secara teknis, seperti studi waktu dan pergerakan atau lebih 

spesifik secara perilaku. 
b) Dapat dilakukan secara tidak terstruktur seperti keterlibatan langsung ke area 

operasional; atau terstruktur seperti secara formal mengamati seseorang 
melakukan kegiatan tertentu. 

 

2) Kuesioner 
a) Merupakan survei atas suatu sampel acak atau keseluruhan populasi. 
b) Dapat memakai beragam jenis pertanyaan. 
c) Dapat diisi sendiri, dikirim melalui pos, dalam kondisi terkontrol atau tidak 

terkontrol, dan dapat membutuhkan kehadiran seorang penerjemah atau asisten. 

3) Focus Group Discussion 
a) Menyerupai wawancara langsung, dapat dalam bentuk terstruktur dan tidak 

terstruktur, formal dan informal. 
b) Dapat difokuskan pada analisis peran kerja, analisis masalah kelompok, dll. 
c) Menggunakan teknik fasilitasi kelompok yang sudah dikenal : curah pendapat, 

teknik kelompok nominal, pemeringkatan berdasarkan konsensus. 
 

4) Catatan dan Laporan 
a) Termasuk diantaranya: diagram organisasi, dokumen perencanaan, manual 

kebijakan, audit dan anggaran. 
b) Catatan pegawai seperti keluhan, turnover, dll. 
c) Notulensi pertemuan, memo dan surat. 
 

5) Sampel Kerja 
a) Menyerupai observasi tapi dalam bentuk yang lebih menunjukkan karakter fisik. 
b) Dapat berupa produk yang dihasilkan dari suatu pekerjaan rutin. 
c) Dapat berupa sampel yang diperoleh sebagai tanggapan dari suatu studi kasus. 
 

6) Wawancara 
a) Formal atau kasual, terstruktur atau tidak terstruktur. 
b) Dapat dilakukan pada satu sampel populasi ataupun semua orang yang terkait. 
c) Dapat dilakukan dengan tatap muka langsung, baik melalui telepon maupun 

dilaksanakan langsung di lingkungan kerja atau diluar lingkungan kerja. 
7) Tes 

a) Serupa dengan kuesioner. 
b) Dapat diorientasikan pada suatu fungsi tertentu, misalnya mendemonstrasikan 

melakukan sesuatu. 
c) Dapat dipergunakan untuk mengambil sampel ide dan fakta. 
d) Dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan asisten; dan open atau close book. 

Pemilihan metode yang akan digunakan memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Waktu yang tersedia; 
b. Sumber daya dan dana; 
c. Beban pada orang orang yang terlibat; 
d. Iklim organisasi saat ini – terkait pelaksanaan analisis; 
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e. Kelompok target (dimana mereka, siapa mereka, dan variabel lainnya); 
f. Kerangka waktu; 
g. Bantuan yang tersedia (konsultan, staf sementara); 
h. Keahlian analisis; 
i. Batasan yang disebabkan oleh manajemen. 

 
 

Tabel 1. Ilustrasi Analisis Kesenjangan Kinerja: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hasil akhir dari analisis kesenjangan kinerja adalah suatu kesimpulan bahwa terjadi atau 

tidak terjadi kesenjangan kinerja dalam organisasi saat ini. Simpulan inilah yang selanjutnya 
ditindaklanjuti dengan identifikasi akar masalah penyebab kesenjangan. 

 
2. IDENTIFIKASI AKAR MASALAH 

 

Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi akar dari kesenjangan kinerja yang terjadi. 
Pada dasarnya, kesenjangan kinerja dapat muncul karena tiga sebab. Pertama, pegawai tidak 
mempunyai kesempatan untuk melakukan tugas. Kedua, pegawai tidak mau melakukan tugas. 
Ketiga, pegawai tidak tahu cara ataupun tidak mampu melakukan tugas. Dari sebab-sebab 
tersebut, hanya sebab ketiga saja yang dapat menggunakan diklat sebagai solusi.  

Terdapat berbagai metode untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar masalah, dimana 
salah satunya adalah Cause and Effect Diagrams atau Fish Bone Diagrams. Adapun langkah – 
langkah dalam penyusunan Cause and Effect Diagrams atau Fish Bone Diagrams adalah : 

1. Menentukan permasalahan. 
2. Mencari faktor – faktor utama yang berpengaruh atau berakibat pada persoalan. 
3. Mencari dan merinci lebih jauh faktor – faktor yang berpengaruh pada faktor utama 

 
 
 
 

NO. 

HARAPAN KENYATAAN EMPIRIS 

STANDAR 
SUMBER 

INFORMASI 
KINERJA 

SUMBER 
INFORMASI 

1. Aplikasi Finger Print 
terpasang di seluruh kantor 
cabang pada Triwulan 
I/2010 

Renstra Aplikasi Finger Print di Kantor Cabang 
Medan belum  terpasang di hingga 
Triwulan III/2010 

Pengaduan 

2. Aplikasi Sistem Informasi 
Kepegawaian  terpasang di 
seluruh kantor cabang pada 
Semester I/2010 

Renstra Sistem informasi kepegawaian belum 
seluruhnya selesai 

Observasi 

3. Jaringan/network ter-
maintenance dengan baik 
sehingga tidak mengganggu 
operasional perusahaan 

Renstra Network/jaringan di Kantor Cabang 
Denpasar sering down 

Pengaduan 

4. Website perusahaan selalu 
update dan berfungsi 
dengan baik 

Renstra Simulasi pada website tidak berjalan Pengaduan 

 

5. 

Program CSR perusahaan 
berjalan sesuai rencana 
(2 Lokasi pada Semester I, 
3 Lokasi pada Semester II) 

Renstra Program CSR perusahaan baru 
dilaksanakan 2 lokasi 

Observasi 

6. Penerbitan leaflet dan 
company profile 
perusahaan tepat waktu 
dan informatif (sesuai 
rencana) 

Renstra Leaflet dan company profile perusahaan 
tidak tersedia tepat waktu dan tidak ada 
penyempurnaan desain 

Observasi 
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Figur 3. Cause and Effect Diagrams atau Fish Bone Diagrams 

 
 

 
Peraga B menyajikan contoh hasil identifikasi akar masalah dengan menggunakan Cause 
and Effect Diagrams atau Fish Bone Diagrams.  

3. ASSESSMENT 

Setelah mendapatkan hasil identifikasi akar permasalahan dengan simpulan SDM sebagai 
akar masalah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dari sisi mana kesenjangan 
tersebut terjadi, sisi kompetensi atau non kompetensi. Sebagai langkah awal, analisis ini 
dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan kinerja dari sisi kompetensi. Analisis ini dapat 
menggunakan beberapa instrumen, diantaranya : 

1. Menggunakan Form Isian 

1) Pengambilan sampel 
 Sampel yang diambil harus mewakili populasi yang sebenarnya, dengan pendekatan 

sebagai berikut: 
a) Untuk jumlah pegawai kurang dari dan/atau sama dengan 30 orang, sampel yang 

diambil adalah seluruh pegawai tersebut. 
b) Untuk jumlah pegawai lebih dari 30 orang, sampel yang diambil adalah 10% dari 

populasi dengan ketentuan jumlah sampel minimal adalah 30 orang. 
 

2) Metode yang dapat dipakai 
 Observasi, kuesioner, sampel kerja, wawancara dan tes.  

 

3) Instrumen yang digunakan 
 Form isian (contoh form isian disajikan pada Peraga C). 

 

4) Analisis data 
a) Merancang kriteria-kriteria kompetensi untuk menggali informasi dari responden. 

Kriteria-kriteria kompetensi dapat diperoleh dengan memetakan kompetensi yang 
sesuai dengan uraian jabatan. 

b) Menetapkan range nilai untuk masing-masing kriteria (1-5). Dengan asumsi, 
semakin rendah nilai yang diberikan maka semakin diperlukan solusi pemecahan. 
Penetapan skor tersebut adalah sebagai berikut : 

Nilai = 1,  jika individu tidak memiliki pemahaman/kompetensi 
Nilai = 2,  jika  individu kurang memiliki pemahaman/kompetensi 
Nilai = 3,  jika individu memiliki pemahaman/kompetensi yang memadai untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi 
Nilai = 4,  jika individu memiliki pemahaman/kompetensi yang baik untuk  

melaksanakan tugas dan fungsi serta mampu mengakselerasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi 

Nilai = 5,  jika individu memiliki pemahaman/kompetensi yang sangat baik untuk 
melaksanakan dan mengakselerasi tugas dan fungsi, bahkan mampu 
mendeliver kepada orang lain 

c) Mengumpulkan penilaian dari responden untuk masing-masing kriteria. 

d) Menghitung nilai yang diberikan responden, baik dalam bentuk nilai total maupun 
rata-rata. 
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5) Penarikan Kesimpulan 
Kemunculan kompetensi atau lingkungan kerja sebagai akar permasalahan bagi 
kinerja SDM dapat menggunakan kriteria berikut (perhatikan contoh formulir pada 
Peraga C): 
a) Solusi diklat perlu untuk dilakukan, jika nilai rata-rata keseluruhan yang 

didapatkan dari kriteria – kriteria kompetensi bernilai kurang dari 3. Jika solusi 
diklat diperlukan, dapat pula ditentukan kesenjangan kompetensi yang perlu diisi 
dengan diklat, yaitu dengan melihat nilai rata-rata keseluruhan per kriteria 
kompetensi yang bernilai kurang dari 3. Analisis ini juga dapat digunakan untuk 
mengkaji individu-individu yang memerlukan diklat, yaitu dengan melihat nilai 
rata-rata keseluruhan per individu yang bernilai kurang dari 3.  

b) Solusi diklat tidak perlu dilakukan, jika nilai rata-rata keseluruhan yang 
didapatkan dari kriteria – kriteria pada Bagian A (kompetensi) bernilai lebih dari 
dan atau sama dengan 3. Penarikan kesimpulan bahwa solusi diklat tidak perlu 
dilakukan mengindikasikan bahwa kesenjangan kinerja yang terjadi bukan 
dikarenakan sisi kompetensi. Untuk mengidentifikasi lebih jauh aspek non 
kompetensi dapat dilakukan dengan pengamatan supervisor dan peers, analisis 
beban kerja, hingga pada diskusi dengan individu yang bersangkutan. 

2. Menggunakan Pencapaian Kesepakatan 

1) Metode yang dapat dipakai 
 Focus group discussion. 
2) Instrumen yang digunakan 
 Daftar pertanyaan focus group (contoh daftar pertanyaan disajikan pada Peraga D) 
3) Penarikan Kesimpulan 
 Didasarkan pada kesepakatan yang diperoleh dari hasil diskusi 

 
D. DAFTAR KOMPETENSI YANG BELUM TERPENUHI (LAPORAN ANALISIS 

KEBUTUHAN DIKLAT UNIT ESELON I) 
 
Outline Laporan Analisis Kebutuhan Diklat Unit Pengguna (Eselon I) kepada Unit 

Pengelola (BPPK) minimal berisikan : 
1. Identifikasi urgensi Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 

1.1. Latar belakang melakukan AKD 
1.1.1.Tujuan unit kerja 
1.1.2.Strategi unit kerja untuk mencapai tujuan 
1.1.3.Kompetensi SDM yang diharapkan untuk dapat mencapai tujuan 

1.2. Hasil pengkajian sebelumnya (jika ada) 
 

2. Hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang dilakukan Unit Pengguna (Eselon I) 
2.1.  Kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap bagian Unit Pengguna (Eselon I) 

2.1.1. Definisi kompetensi 
 Definisi kompetensi sesuai dengan uraian jabatan dan tuntutan pekerjaan 

2.1.2. Standar kompetensi 
        Jenis-jenis kompetensi yang seharusnya dimiliki (sesuai uraian jabatan) 

2.1.3. Tingkat kompetensi yang dimiliki saat ini 
 Jenis-jenis kompetensi yang dimiliki saat ini 

2.1.4. Daftar kesenjangan kompetensi 
  Perbandingan antara standar kompetensi dan tingkat kompetensi  
  yang  dimiliki 
 

2.2.  Kesimpulan 
2.2.1. Prioritas kompetensi yang perlu dikembangkan 
2.2.2. Rekomendasi pengembangan yang perlu dilakukan 
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BAB III 
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT 

 
A. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT 

Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan 
mengharmonisasi jenis-jenis diklat yang dibutuhkan oleh unit pengguna – baik di tingkat 
organisasi, jabatan, maupun individu – dengan menterjemahkan kebutuhan kompetensi unit 
pengguna ke dalam suatu desain program diklat.  

Ketika hasil dari AKD menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi SDM yang 
membutuhkan suatu solusi berupa diklat untuk menutup kesenjangan tersebut, maka disinilah 
proses Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) diperlukan. Proses ini dibutuhkan agar rancang 
bangun suatu program diklat sesuai dengan jenis-jenis kompetensi yang diperlukan.  

Penyelenggara diklat dituntut untuk mampu menuangkan kompetensi-kompetensi yang 
dibutuhkan oleh unit pengguna ke dalam suatu program diklat. Sehingga, program diklat yang 
diselenggarakan mampu menutupi kesenjangan kompetensi unit pengguna. 

Sebagai contoh adalah ketika kesenjangan kinerja unit pengguna terutama terjadi pada 
pengelolaan keuangan negara, yang berdasarkan hasil AKD, dikarenakan kurangnya 
kompetensi SDM di bidang ini. Tanpa proses identifikasi kebutuhan diklat, penyelenggara diklat 
menawarkan diklat pengelolaan APBN dengan harapan diklat ini dapat menutupi kesenjangan 
kompetensi unit pengguna. Akan tetapi, hasil evaluasi pasca diklat mengindikasikan bahwa 
kinerja unit pengguna tersebut tidak meningkat karena kesenjangan kompetensi yang terjadi 
dalam pengelolaan keuangan negara tersebut tidak pada seluruh aspek pengelolaan keuangan 
negara, melainkan pengelolaan barang milik negara. Adapun materi pengelolaan barang milik 
negara ini ternyata kurang diberikan secara mendalam pada diklat pengelolaan APBN yang 
diselenggarakan penyelenggara diklat.  

Dengan identifikasi kebutuhan diklat, maka penyelenggara diklat dapat menitikberatkan 
program-program diklat terhadap kebutuhan kompetensi utama unit pengguna. Dengan 
demikian, proses identifikasi kebutuhan diklat merupakan suatu proses yang mutlak 
dilaksanakan. Proses ini terutama menyandingkan antara program diklat yang dirancang 
dengan kebutuhan kompetensi unit pengguna atau dengan kata lain mengharmonisasi desain 
program diklat dengan kebutuhan kompetensi unit pengguna.   

B. PROSES IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT 

Esensi dari identifikasi kebutuhan diklat adalah suatu langkah lanjutan dari proses AKD 
yang bertujuan menterjemahkan daftar kompetensi yang dibutuhkan oleh unit pengguna ke 
dalam suatu desain program diklat. Adapun proses AKD idealnya dilakukan oleh unit pengguna 
dengan pendampingan secara aktif dari unit pengelola diklat. Hal ini didasarkan pada realita 
bahwa unit pengguna yang memiliki pemahaman mendalam atas segala kebutuhan mereka. 
Sementara, pendampingan oleh unit pengelola diklat dimaksudkan agar unit pengelola diklat 
memahami kebutuhan unit pengguna sehingga dapat menterjemahkannya ke dalam program-
program diklat yang efektif dan efisien. 

Uraian diatas merupakan suatu kondisi ideal karena tanpa ada payung hukum yang 
mendasari relatif sulit untuk mewujudkan hal diatas. Namun demikian, sebagai pengelola diklat 
adalah suatu tuntutan untuk dapat merumuskan program-program diklat yang sesuai dengan 
kebutuhan kompetensi unit pengguna.  

Untuk menjembatani kedua hal ini, maka jenis identifikasi kebutuhan diklat yang dibakukan 
melalui pedoman ini dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu : 
1. IKD sebagai Langkah Lanjutan AKD merupakan IKD yang dilakukan ketika unit pengguna, 

dengan pendampingan dari unit pengelola diklat, telah melakukan AKD bagi unitnya masing-
masing sehingga unit pengelola telah memiliki daftar kompetensi yang dibutuhkan oleh unit 
pengguna. Dalam IKD jenis ini, unit pengelola melakukan penterjemahan jenis-jenis 
kebutuhan kompetensi kedalam suatu program diklat dan mengharmonisasi kesesuaian 
tersebut kepada unit pengguna. 

2. IKD sebagai Langkah Proaktif Unit Pengelola Diklat merupakan IKD yang dilakukan ketika 
unit pengguna belum melakukan AKD, sehingga unit pengelola diklat secara proaktif 
berupaya mengidentifikasi, memformulasi dan mendesain program-program diklat yang 
sesuai dengan kebutuhan unit pengguna. Pada IKD jenis ini, unit pengelola tidak hanya 
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menterjemahkan kebutuhan kompetensi unit pengguna ke dalam desain program diklat dan 
mengharmonisasinya tapi juga berupaya mengidentifikasi kebutuhan kompetensi unit 
pengguna yang perlu diisi dengan diklat dengan menyajikan jenis-jenis kompetensi yang 
dapat dipenuhi oleh setiap materi beserta . IKD jenis ini merupakan suatu langkah proaktif 
unit pengelola diklat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas diklat. 

 
1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT SEBAGAI LANGKAH LANJUTAN AKD 
 
Pijakan awal untuk melakukan IKD jenis ini adalah melalui daftar kompetensi yang 

dibutuhkan oleh unit pengguna. Berdasarkan daftar kompetensi ini, unit pengelola diklat 
mendesain program-program diklat agar sesuai dengan kebutuhan unit pengguna. Alur proses 
IKD jenis ini adalah sebagai berikut : 

 
Figur 4. Alur Proses IKD sebagai Langkah Lanjutan AKD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. Desain Program Diklat  
 

Metode yang dapat digunakan oleh unit teknis BPPK dalam menterjemahkan daftar 
kebutuhan kompetensi unit pengguna ke dalam suatu program diklat diantaranya dengan 
memformulasikan suatu matriks kompetensi dengan kerangka kerja sebagaimana disajikan 
pada Figur 5.  

 
 
 
 

 

Unit Pengguna (Eselon I) 

 
Daftar kompetensi yang 

belum terpenuhi  
+  

Rekomendasi 
Pengembangan Kompetensi 
 

Unit Pengelola (BPPK) 

PROSES  
HARMONISASI 

PROGRAM DIKLAT 

Identifikasi dan konfirmasi 
kebutuhan pengembangan 
kompetensi Unit Pengguna: 

 

Dapat melalui rapat koordinasi 
ataupun surat-menyurat  

Desain Program Diklat : 
 

Proses penterjemahan daftar 
kompetensi yang dibutuhkan unit 

pengguna ke dalam bentuk program 
diklat 
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Figur 5. Kerangka Kerja Matriks Kompetensi I 

JENIS KOMPETENSI YANG 

DIBUTUHKAN UNIT PENGGUNA 

(diisi oleh unit pengguna) 

MATERI UNTUK MEMENUHI 

KEBUTUHAN KOMPETENSI 
FORMULASI PROGRAM DIKLAT 

Kompetensi A  

Materi  α 

DIKLAT  X 
Kompetensi B 

Kompetensi C 

Materi  β Kompetensi D 

Kompetensi E 

Kompetensi F  
 

Materi  γ  

DIKLAT  Y 

Kompetensi G 

Kompetensi H 

Kompetensi I 

Kompetensi J 

Materi  λ Kompetensi K 

Kompetensi L 

 
Adapun contoh implementasi atas penggunaan matriks tersebut diilustrasikan pada 

Peraga E. Ilustrasi tersebut menyajikan bagaimana materi-materi diklat dapat memenuhi 
kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh unit pengguna. Sebagai contoh, kebutuhan 
kompetensi akan penguasaan terhadap sistem akuntansi Kementerian Negara/Lembaga dan 
kemampuan membuat pelaporan keuangan dalam kerangka sistem akuntansi instansi dapat 
dipenuhi dengan materi Sistem Akuntansi Instansi. Sementara, kebutuhan jenis-jenis 
kompetensi lainnya dipenuhi dengan berbagai materi, seperti : Pengelolaan Barang Milik 
Negara, Verifikasi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Anggaran, Penyelesaian Kerugian Negara, 
dan Pelaksanaan APBN. Adapun keseluruhan materi tersebut dapat dikemas dalam 1 (satu) 
program diklat, misalnya : Diklat X.  

Di sisi lain, kebutuhan akan pemahaman terhadap standar pelayanan publik dan standar 
pelayanan prima dapat dipenuhi dengan materi Pelayanan Prima. Sementara, pemahaman 
terhadap nilai pasar dan nilai selain nilai pasar properti serta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya dapat dipenuhi dengan materi Penilaian Pendekatan Data Pasar. Adapun 
kedua materi tersebut dapat dikemas dalam satu program diklat, misalnya : Diklat Y. 

 
b. Proses Harmonisasi  

 

Setelah jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan diterjemahkan ke dalam desain suatu 
program diklat, tahapan selanjutnya adalah melakukan harmonisasi program diklat oleh unit 
pengelola diklat terhadap unit pengguna. Tujuan dari proses harmonisasi ini disamping untuk 
memastikan desain diklat dengan kebutuhan unit pengguna, juga untuk menginventarisir 
prioritas kompetensi, jumlah peserta dan lama diklat yang dibutuhkan oleh unit pengguna. Tidak 
menutup kemungkinan, unit pengelola diklat juga dapat mengakomodir rekomendasi-
rekomendasi unit pengguna atas program diklat yang disusun. 

Ada banyak metode yang dapat dilakukan dalam hal proses harmonisasi program diklat 
tersebut, seperti: rapat koordinasi, pertemuan forum harmonisasi, ataupun melalui penyampaian 
formulir isian atas desain diklat yang telah dilakukan (sesuai daftar kompetensi yang dibutuhkan 
unit pengguna) sebagaimana disajikan pada tabel berikut : 

 
 
 
 
 

 

Dipenuhi dgn : 

Dipenuhi dgn : 

 

Dipenuhi dgn : 

 

Dipenuhi dgn : 

 

Dikemas dlm: 

Dikemas dlm: 
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Tabel 2. Formulir Isian Untuk Harmonisasi Program Diklat I 
 

 

FORMULASI 

PROGRAM 

DIKLAT 

MATERI 

UNTUK 

MEMENUHI 

KEBUTUHAN 

KOMPETENSI 

JENIS 

KOMPETENSI 

YANG 

DIBUTUHKAN 

UNIT PENGGUNA 

(diisi oleh unit 

pengguna) 

URUTAN 

PRIORITAS 

JUMLAH 

PESERTA 

LAMA 

WAKTU 

DIKLAT 

YANG 

DIBUTUH-

KAN 

REKOMENDASI 

NAMA/KOMPETENSI 

TENAGA PENGAJAR 

REKOMENDASI 

LAINNYA 

DIKLAT X 

Materi  α 
Kompetensi A       
Kompetensi B       

Materi  β 

Kompetensi C      
Kompetensi D       
Kompetensi E      

DIKLAT Y 

Materi  γ 

Kompetensi F      
Kompetensi G      
Kompetensi H      
Kompetensi I      

Materi  λ 

Kompetensi J      
Kompetensi K      
Kompetensi L      

 
 

Ilustrasi dalam Peraga F merupakan salah satu contoh penggunaan formulir dimaksud 
dalam proses harmonisasi. Sebagaimana tertera pada Peraga F, metode apapun yang 
digunakan, hasil akhir yang diharapkan dari proses harmonisasi program diklat antara unit 
pengelola diklat (BPPK) dengan unit pengguna (unit Eselon I) adalah konfirmasi program-
program diklat yang perlu diselenggarakan beserta skala prioritasnya, jumlah peserta, lama 
diklat, rekomendasi tenaga pengajar dan rekomendasi lainnya. 

Inventarisasi skala prioritas diperlukan untuk menentukan materi-materi dalam desain 
program diklat yang perlu diperdalam. Sementara, jumlah peserta dan lama waktu diklat 
diperlukan untuk menyelaraskan antara kebutuhan unit pengguna dengan kapasitas unit 
pengelola diklat. Adapun rekomendasi tenaga pengajar dapat merupakan referensi bagi unit 
pengelola diklat untuk menentukan tenaga yang ahli pada bidang-bidang yang dibutuhkan. Unit 
pengguna juga dapat memberikan rekomendasi lainnya, seperti masukan untuk metode 
pengajaran, bahan ajar, dll. 

2. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT SEBAGAI LANGKAH PROAKTIF UNIT 
PENGELOLA DIKLAT 

Berbeda dengan jenis IKD sebelumnya, IKD yang merupakan langkah proaktif unit 
pengelola diklat ini didasari asumsi bahwa unit pengguna tidak melakukan AKD. Untuk itu, IKD 
dilakukan secara proaktif agar desain program diklat sesuai dengan kebutuhan unit pengguna. 
Alur proses IKD jenis ini adalah sebagai berikut : 

Figur 6. Alur Proses IKD sebagai Langkah Proaktif Unit Pengelola Diklat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unit Pengelola (BPPK) 

Formulir Isian untuk Identifikasi Kebutuhan Diklat 
 

Berisi daftar kompetensi yang dapat dipenuhi oleh setiap materi 
diklat beserta isian kompetensi lain, jumlah peserta dan  lama 

diklat yang dibutuhkan unit pengguna  
 

Unit Pengguna (Eselon I) 

PROSES HARMONISASI 

PROGRAM DIKLAT 

Identifikasi Kebutuhan Diklat Unit Pengguna: 
 

Dapat melalui rapat koordinasi ataupun surat-menyurat  
Koordinasi dengan Unit Pengelola Diklat : 

 
Terutama mengenai komptensi-kompetensi yang 

dibutuhkan beserta rinciannya 
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a. Identifikasi Kebutuhan Diklat Unit Pengguna  
 
Pada tahap ini, unit pengelola diklat secara proaktif menyajikan kompetensi-kompetensi 

yang dapat dipenuhi oleh setiap materi diklat yang dimiliki oleh unit pengelola diklat. Hal ini 
dilakukan untuk mendorong unit pengguna mencari kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan 
oleh mereka. Bahkan, lebih dari itu, hal ini mendorong unit pengguna untuk mengemukakan 
kebutuhan kompetensi baru mereka yang belum terakomodir dalam daftar kompetensi yang 
disajikan oleh unit pengelola diklat. 

Proses identifikasi kebutuhan diklat unit pengguna ini dapat menggunakan beragam cara, 
mulai dari surat-menyurat hingga pada rapat koordinasi. Alat bantu yang dapat digunakan unit 
pengelola diklat dalam proses ini antara lain dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

Tabel 3. Formulir Identifikasi Kebutuhan Diklat 
 

MATERI 
(diisi oleh Unit 

Pengelola Diklat) 

KOMPETENSI 
YANG DAPAT 

DIPENUHI 
 (diisi oleh Unit 

Pengelola Diklat) 

KEBUTUHAN UNIT PENGGUNA 
(diisi oleh Unit Pengguna) 

DIBUTUHKAN/TI
DAK 

DIBUTUHKAN 

URUTAN 
PRIORITAS 

KEBUTUHAN 

JUMLAH 
PESERTA 

LAMA 
WAKTU 
DIKLAT 
YANG 

DIBUTUH
KAN 

REKOMENDA
SI TENAGA 
PENGAJAR 

REKOMENDASI 
LAINNYA 

Materi  α Kompetensi A       

 Kompetensi B       

Materi  β Kompetensi C       

 Kompetensi D       

 Kompetensi E       

Materi  γ Kompetensi F       

 Kompetensi G       

 Kompetensi H       

 Kompetensi I       

Materi  λ Kompetensi J       

 Kompetensi K       

 Kompetensi L       

KEBUTUHAN KOMPETENSI UNIT PENGGUNA YANG BELUM TERAKOMODIR OLEH 
UNIT PENGELOLA DIKLAT : 

 

Kompetensi P      
 

Kompetensi Q      
 

Kompetensi R      

 
Peraga G merupakan salah satu ilustrasi atas penggunaan formulir identifikasi kebutuhan 

diklat. Sebagaimana tertera pada Peraga G, unit pengelola diklat menawarkan beragam 
kompetensi mulai dari “Pemahaman terhadap Properti dan Kategorisasinya” hingga pada 
“Pemahaman terhadap tata cara inventarisasi, pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Negara” 
yang dapat dipenuhi oleh materi “Penilaian Pendekatan Data Pasar” hingga pada materi 
“Pengelolaan Barang Milik Negara”.  

Berdasarkan formulir tersebut dilakukan koordinasi antara unit pengelola diklat dengan unit 
pengguna, baik melalui rapat koordinasi maupun surat-menyurat. Pada akhirnya dapat diketahui 
kebutuhan kompetensi unit pengguna beserta urutas prioritas, jumlah peserta hingga pada 
rekomendasi-rekomendasi yang diajukan. Dapat diketahui pula bahwa unit pengguna 
membutuhkan kompetensi lain yang perlu diakomodir oleh unit pengelola diklat berupa : (i) 
Pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola dan Pengguna Barang Milik Negara; 
(ii) Pemahaman dan Kemampuan akan Cara Pengungkapan Kejadian yang Merugikan Negara; 
dan (iii) Pemahaman dan Kemampuan Melakukan Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara. 

 
b. Desain Program Diklat  

 
Berdasarkan hasil dari identifikasi kebutuhan diklat, unit pengelola diklat kemudian 

mengemas kompetensi-kompetensi yang ingin dipenuhi tersebut beserta rinciannya kedalam 
suatu desain program diklat. Kerangka kerja desain program diklat dapat dilakukan melalui 
matriks kompetensi yang identik dengan jenis IKD sebelumnya sebagaimana tertera pada              
Figur 7. 
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Figur 7. Kerangka Kerja Matriks Kompetensi 2 
 

JENIS KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN UNIT 

PENGGUNA 

(diisi oleh unit pengguna) 

MATERI UNTUK MEMENUHI 

KEBUTUHAN KOMPETENSI 
FORMULASI PROGRAM DIKLAT 

Kompetensi A  

Materi  α 

DIKLAT  X 

Kompetensi B 

Kompetensi C 

Materi  β Kompetensi D 

Kompetensi E 

Kompetensi F  
 

Materi  γ 

 

DIKLAT  Y 

Kompetensi G 

Kompetensi H 

Kompetensi I 

Kompetensi J 

Materi  λ Kompetensi K 

Kompetensi L 

Kompetensi P 

Kompetensi Q 

Materi  Ω 
Kompetensi R 

 
Peraga H menyajikan contoh implementasi atas penggunaan matriks tersebut, yaitu 

bagaimana program diklat di desain untuk memenuhi kebutuhan unit pengguna. Unit pengelola 
diklat dapat mengelompokkan kompetensi-kompetensi yang dapat dipenuhi oleh materi 
Penilaian Pendekatan Data Pasar dan Pelayanan Prima ke dalam 1 (satu) program diklat, 
misalnya : Diklat X. Sementara, kompetensi-kompetensi lainnya yang dapat dipenuhi oleh 
materi Pelaksanaan APBN dan Pengelolaan Barang Milik Negara ke dalam Program Diklat 
lainnya, misalnya : Diklat Y.  

Adapun kebutuhan kompetensi unit pengguna yang belum diakomodir oleh unit pengelola 
diklat dapat dikategorisasi ke dalam materi yang sesuai atau menciptakan materi baru. 
Misalnya, “Pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola dan Pengguna Barang 
Milik Negara” dapat dipenuhi dengan pengembangan materi “Pengelolaan Barang Milik 
Negara”. Sementara, untuk memenuhi kebutuhan akan “Pemahaman dan Kemampuan Cara 
Pengungkapan Kejadian yang Merugikan Negara” dan “Pemahaman dan Kemampuan 
Melakukan Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara” unit pengguna dapat dilakukan dengan 
menambah materi baru, misalnya : “Penyelesaian Kerugian Negara”. Mengingat materi 
“Penyelesaian Kerugian Negara dapat dikategorisasikan dalam kelompok yang sama dengan 
materi “Pelaksanaan APBN” serta Pengelolaan Barang Milik Negara, maka ketiga materi ini 
dapat dikemas dalam 1 (satu) program diklat, yaitu : Diklat Y. 

c. Proses Harmonisasi  

Produk akhir dari tahapan identifikasi kebutuhan diklat diatas adalah desain diklat yang 
sesuai dengan kebutuhan unit pengguna, beserta seluruh rinciannya. Jika tahapan tersebut 
selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan harmonisasi program diklat oleh 
unit pengelola diklat terhadap unit pengguna. Tujuan dari proses harmonisasi ini untuk 
mengkonfirmasi kesesuaian desain diklat dengan kebutuhan unit pengguna beserta seluruh 
inventarisasi data skala prioritas, jumlah peserta dan lama diklat yang dibutuhkan oleh unit 
pengguna. Proses ini juga bertujuan untuk menyelaraskan rekomendasi-rekomendasi dari unit 
pengguna yang telah diakomodir oleh unit pengelola diklat. 

Dipenuhi dgn : 

Dipenuhi dgn : 

 

Dikemas dlm: 

Dipenuhi dgn : 

 

Dikemas dlm: 
Dipenuhi dgn : 

 

Dipenuhi dgn : 
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Sebagaimana pada jenis IKD sebelumnya, metode yang dapat dilakukan dalam hal proses 
harmonisasi program diklat ini juga cukup beragam, seperti : rapat koordinasi, pertemuan forum 
harmonisasi, ataupun melalui penyampaian formulir isian atas desain diklat yang telah dilakukan 
(sesuai daftar kompetensi yang dibutuhkan unit pengguna). Tabel 4 merupakan formulir isian 
yang dapat digunakan. Sementara, ilustrasi dalam Peraga I merupakan salah satu contoh 
penggunaan formulir dimaksud dalam proses harmonisasi. 

Sebagaimana tertera pada Peraga I, metode apapun yang digunakan, hasil akhir yang 
diharapkan dari proses harmonisasi program diklat antara unit pengelola diklat (BPPK) dengan 
unit pengguna (unit Eselon I) adalah konfirmasi program-program diklat yang perlu 
diselenggarakan beserta skala prioritasnya, jumlah peserta, lama diklat, rekomendasi tenaga 
pengajar dan rekomendasi lainnya. 

 
Tabel 4. Formulir Isian Untuk Harmonisasi Program Diklat II 

 

FORMULASI 

PROGRAM 

DIKLAT  

(diisi oleh Unit 

Pengelola 

Diklat) 

MATERI 

(diisi oleh 

Unit 

Pengelola 

Diklat) 

KOMPETENSI YANG 

DAPAT DIPENUHI 

 (diisi oleh Unit 

Pengelola Diklat) 

KEBUTUHAN UNIT PENGGUNA 

(diisi oleh Unit Pengguna) 

DIBUTUHKAN/ TIDAK 

DIBUTUHKAN 

URUTAN 

PRIORITAS 

KEBUTUHAN 

JUMLAH 

PESERTA 

LAMA 

WAKTU 

DIKLAT 

YANG 

DIBUTUH

-KAN 

REKOMENDASI 

NAMA/ 

KOMPETENSI 

TENAGA 

PENGAJAR 

REKOMENDASI 

LAINNYA 

DIKLAT 

X 

Materi  α 
Kompetensi A        

Kompetensi B        

Materi  β 

Kompetensi C       

Kompetensi D        

Kompetensi E       

DIKLAT 

Y 

Materi  γ 

Kompetensi F       

Kompetensi G       

Kompetensi H       

Kompetensi I       

Materi  λ 

Kompetensi J       

Kompetensi K       

Kompetensi L       

Kompetensi P       

Materi  

Ω 

Kompetensi Q       

Kompetensi R       
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Pedoman Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) dibuat 
sedemikian rupa untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan AKD dan IKD. Dalam setiap 
pelaksanaan AKD dan IKD, masing-masing pihak dapat menyesuaikan metode yang digunakan 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan tetap mengacu pada alur proses AKD dan 
IKD pada pedoman ini.  

Dengan demikian, hasil dari proses AKD adalah Laporan AKD Unit Pengguna (Eselon I) 
ke Unit Pengelola (BPPK) dengan substansi yang sesuai dengan ketentuan laporan dalam 
pedoman ini. Hasil ini yang kemudian dijadikan dasar oleh Unit Pengelola (BPPK) dalam 
melakukan IKD yang merupakan Langkah Lanjutan dari AKD. Adapun hasil dari proses IKD, 
baik sebagai langkah lanjutan AKD maupun langkah proaktif unit pengelola (BPPK) adalah 
desain program diklat yang sesuai dengan kebutuhan unit pengguna.  

Diharapkan pedoman ini berkontribusi dalam upaya mencapai penyelenggaraan diklat 
yang efektif dan efisien di BPPK. Adapun hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
AKD dan IKD, yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditetapkan kemudian. 
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PERAGA  
 
PERAGA A. ALUR PROSES ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERAGA B. HASIL IDENTIFIKASI AKAR MASALAH DENGAN MENGGUNAKAN CAUSE AND EFFECT 
        DIAGRAMS ATAU FISH BONE DIAGRAMS 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Pengguna 

(Eselon I) 

Unit Pengelola 

(BPPK) 

TIDAK YA Terdapat 
kesenjangan? 

Analisis Kesenjangan Kinerja  
Unit Kerja: 

Aktual vs Standar 

Identifikasi Akar Masalah: SDM vs non-

SDM 

Assessment: Self, Peers, Supervisors 

SDM 

YA 

TIDAK 

Competency Gap? 

YA 

TIDAK 

Daftar kompetensi yang 

belum terpenuhi 

 

Desain Program Diklat 

 

Optimalisasi sumber 

daya unit kerja 

MASALAH : 

KINERJA UNIT YANG BELUM OPTIMAL 

(CAPAIAN BARU 35%), Hal ini 

diindikasikan oleh: 

 Aplikasi Finger Print belum 

terpasang sesuai target 

 Sistem informasi kepegawaian 

belum seluruhnya selesai 

 Website Unit Eselon I tidak ter-

maintain dengan baik, sehingga ada 

beberapa simulasi yang belum 

berjalan 

 Program CSR perusahaan tidak 

berjalan sesuai target 

 Penerbitan leaflet dan company 

profile perusahaan tidak sesuai 

target. 

 

PERALATAN 

MANUSIA 

SISTEM 

Pemetaan 

pegawai kurang 

tepat 

Beban kerja 

yang berlebih 

Kurangnya 

pengenalan 

tupoksi TIK 

Kurang 

tersedianya 

peralatan 

yang 

mendukung 

Kurang 

tersedianya 

kapasitas 

barang modal 

Penetapan 
 target kinerja 
yang terlalu 

optimis 

Sistem 

penganggaran 

yang kurang 

mengakomodir 

program kerja  
Kurangnya 

koordinasi 

antar pegawai 

Kurangnya 

kompetensi 

pegawai 

Perminta 

an atasan 

yang sering 

insidental 

Transfer 

knowledge 

yang 

kurang 

optimal 

 

BUDAYA 

KERJA 
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PERAGA C. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT 

 

Ini merupakan contoh alat Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan kertas kerja, dimana deskripsi dari setiap kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi 
masing-masing. Alat analisis ini membutuhkan input berupa penilaian dari setiap responden. Skor terendah mencerminkan kebutuhan prioritas akan diklat untuk 
memenuhi kesenjangan kompetensi. Kertas kerja ini dapat dikembangkan dengan menambah kriteria – kriteria dan jumlah responden sesuai dengan kebutuhan dan 
populasi serta menciptakan nilai dan rata-rata total bagi organisasi. 

 

Alat AKD ini 
menunjukkan 
contoh - 
contoh 
umum 
perihal 
kompetensi. 
Kertas kerja 
ini dapat 
diadaptasi 
sesuai 
dengan 
peranan 
kerja dan 
situasi. 
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A. Kompetensi                     

1 Kemampuan 
analisis 
kebutuhan 
barang modal 
dan barang 
persediaan. 

3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 3.22 

2 Kemampuan 
analisis 
kebutuhan 
pemeliharaan 
aset 

4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 58 3.22 

3 Penyeliaan 
berkas 
tagihan 
pengadaan 
barang-
barang 
inventaris 
dan ATK 

4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 58 3.22 

4 Inventarisasi 
barang-
barang 
inventaris 
kantor 

3 2 4 5 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 58 3.22 

5 Kemampuan 
analisis 
kebutuhan 
penghapusan 
asset 

2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 32 1.78 

 Total 16 15 15 17 14 14 17 15 12 13 14 13 13 16 13 16 15 16   

 Rata – rata 3.2 3 3 3.4 2.8 2.8 3.4 3 2.4 2.6 2.8 2.6 2.6 3.2 2.6 3.2 3 3.2  2,93 

 

 
 
Tujuan : 
Analisis ini dirancang untuk melihat prioritas kebutuhan diklat maupun solusi non-diklat bagi individu.  

 

Keterangan : 

Berdasarkan contoh form isian diatas, maka hasil analisis kebutuhan diklat adalah sebagai berikut : 

Pengambilan sampel : Jumlah pegawai pada unit kerja yang diteliti adalah 18 orang, maka jumlah pengambilan sampel 

adalah 18 orang (seluruh jumlah populasi) 

Metode yang dapat dipakai : observasi, kuesioner, sampel kerja, wawancara dan tes.  

Instrumen yang digunakan : form isian 

 Penarikan Kesimpulan :  

1. Berdasarkan skala prioritas, maka solusi diklat dibutuhkan untuk unit kerja tersebut.  

→ Hal ini diindikasikan dengan nilai rata-rata keseluruhan dari kriteria – kriteria kompetensi yang bernilai 2,93 (kurang dari 3).  

 

2. Adapun jenis diklat yang dibutuhkan adalah diklat untuk ‘Analisis Kebutuhan Penghapusan Aset’. 

→ Hal ini diindikasikan dengan nilai rata-rata dari kriteria ‘Kemampuan Analisis Penghapusan Aset’ yang bernilai 1,78 (kurang dari 3). 

 

3. Sementara prioritas individu yang membutuhkan peningkatan kompetensi melalui diklat adalah individu E, individu F, individu I , individu J, 

individu K, individu L, individu M, individu O. 

→ Hal ini diindikasikan dengan nilai rata-rata dari masing-masing individu tersebut yang masing-masing bernilai 2,8; 2,8; 2,4; 2,6; 2,8; 2,6; 2,6; 

2,6 (kurang dari 3). 
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PERAGA D. DAFTAR PERTANYAAN FOCUS GROUP DISCUSSION 

 

Jelaskan tujuan dan proses dari Focus Group Discussion; yakinkan kerahasiaan dan pentingnya kejujuran. 

 

1. Bagaimana perasaan anda bekerja di BPPK? 

a. Positif – apa yang anda sukai? 

b. Negatif – apa yang tidak anda sukai? 

 

2. Apa yang berusaha dicapai dan dikembangkan oleh BPPK? Apa saja tujuan akhirnya? 

 

3. Deskripsikan bagaimana pengembangan BPPK akan memperbaiki kondisi kerja anda di instansi 

tersebut. 

 

4. Uraikan 3 (tiga) hal yang membantu anda melakukan pekerjaan dengan baik dan 3 (tiga) hal yang 

menghalangi anda melakukan pekerjaan sebaik mungkin. 

 

Isu Pelatihan Dukungan / Solusi 

Apa yang membantu? 

Apa yang menghalangi? 

 

 

Isu Non – Pelatihan Dukungan / Solusi 

Apa yang membantu? 

Apa yang menghalangi? 

 

 

5. Beri contoh kesalahan yang sering dilakukan di kantor? 

6. Klasifikasikan kesalahan – kesalahan yang terjadi berdasarkan solusi yang dapat dilakukan, diklat dan 

non – diklat. 

7. Kebutuhan diklat yang lain? 

8. Bagaimana diklat dapat mendukung (atau tidak mendukung) pengembangan BPPK? 

9. Jika anda dapat mengubah satu hal mengenai BPPK untuk menjadi lebih baik, apa yang akan anda 

ubah? 
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PERAGA E. FORMULASI PROGRAM DIKLAT DENGAN MATRIKS KOMPETENSI 1 

JENIS KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN UNIT PENGGUNA 

 (diisi oleh unit pengguna) 

MATERI UNTUK MEMENUHI 

KEBUTUHAN KOMPETENSI 
FORMULASI PROGRAM DIKLAT 

Penguasaan terhadap sistem akuntansi Kementerian Negara/Lembaga.  
Sistem Akuntansi Instansi 

DIKLAT X 

Kemampuan membuat pelaporan keuangan dalam kerangka sistem akuntansi instansi  

Kemampuan melaksanakan penatausahaan barang milik negara 
Pengelolaan Barang Milik Negara 

Pemahaman terhadap tata cara inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara  

Kemampuan melaksanakan verifikasi pelaksanaan anggaran 
Verifikasi dan Pelaporan Kuasa Pengguna 

Anggaran Kemampuan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran/keuangan 

Pemahaman terhadap pengertian, jenis, dasar hukum dan penyelesaian ganti kerugian negara 
Penyelesaian Kerugian Negara 

Pemahaman dan kemampuan akan  pembuktian kerugian negara 

Kemampuan melaksanakan APBN dengan baik dan benar, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
Pelaksanaan APBN 

Penguasaan dan kemampuan akan prosedur dan tata cara pembuatan SPP/SPM 

Pemahaman terhadap standar pelayanan publik 
Pelayanan Prima 

DIKLAT Y 
Pemahaman terhadap standar pelayanan prima 

Pemahaman terhadap nilai pasar dan nilai selain nilai pasar 
Penilaian Pendekatan Data Pasar 

Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai properti 

 
 

PERAGA F.  FORMULIR ISIAN UNTUK HARMONISASI PROGRAM DIKLAT 1 

FORMULASI 

PROGRAM DIKLAT 

MATERI UNTUK 

MEMENUHI 

KEBUTUHAN 

KOMPETENSI 

JENIS KOMPETENSI 

YANG DIBUTUHKAN 

UNIT PENGGUNA 

(diisi oleh unit 

pengguna) 

URUTAN 

PRIORITAS 

JUMLAH 

PESERTA 

LAMA 

WAKTU 

DIKLAT YANG 

DIBUTUHKAN 

REKOMENDASI 

NAMA/KOMPETENSI 

TENAGA PENGAJAR 

REKOMENDASI 

LAINNYA 

DIKLAT X 

Sistem Akuntansi 
Instansi 

Penguasaan terhadap 

sistem akuntansi 

Kementerian 

Negara/Lembaga.  

     

Kemampuan membuat 

pelaporan keuangan 

dalam kerangka sistem 

akuntansi instansi  

     

Pengelolaan 
Barang Milik 

Negara 

Kemampuan 

melaksanakan 

penatausahaan barang 

milik negara 

     

Pemahaman terhadap 

tata cara inventarisasi, 

pembukuan dan 

pelaporan barang milik 

negara  

     

Verifikasi dan 
Pelaporan Kuasa 

Pengguna 
Anggaran 

Kemampuan 

melaksanakan verifikasi 

pelaksanaan anggaran 

     

Kemampuan 

penyusunan laporan 

pelaksanaan 

anggaran/keuangan 

     

Penyelesaian 
Kerugian Negara 

Pemahaman terhadap 

pengertian, jenis, dasar 

hukum dan 

penyelesaian ganti 

kerugian negara 

     

Pemahaman dan 

kemampuan akan  

pembuktian kerugian 

negara 

 

 

     

Pelaksanaan 
APBN 

Kemampuan 

melaksanakan APBN 

dengan baik dan benar, 

sesuai peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku 

     

Penguasaan dan 

kemampuan akan 

prosedur dan tata cara 

pembuatan SPP/SPM 

     

DIKLAT Y 

Pelayanan Prima 

Pemahaman terhadap 

standar pelayanan 

publik 

     

Pemahaman terhadap 

standar pelayanan 

prima 

     

Penilaian 
Pendekatan Data 

Pasar 

Pemahaman terhadap 

nilai pasar dan nilai 

selain nilai pasar 

     

Pemahaman terhadap 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai-

nilai properti 
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PERAGA G. FORMULIR ISIAN UNTUK IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT 

MATERI 

(diisi oleh Unit 

Pengelola Diklat) 

KOMPETENSI YANG DAPAT DIPENUHI 

(diisi oleh Unit Pengelola Diklat) 

KEBUTUHAN UNIT PENGGUNA 

(diisi oleh Unit Pengguna) 

DIBUTUHKAN

/TIDAK 

DIBUTUHKAN 

URUTAN 

PRIORITAS 

KEBUTUHAN 

JUMLAH 

PESERTA 

LAMA WAKTU 

DIKLAT YANG 

DIBUTUHKAN 

REKOMENDASI 

NAMA/ 

KOMPETENSI 

TENAGA 

PENGAJAR 

REKOMENDASI 

LAINNYA 

Penilaian 

Pendekatan Data 

Pasar 

Pemahaman terhadap properti dan 

kategorisasinya 
Ya 10 60 3 Jamlat Menguasai A - 

Pemahaman terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai-nilai properti 
Ya 11 60 2 Jamlat Menguasai B - 

Pelayanan Prima 

Pemahaman terhadap standar pelayanan 

publik 
Ya 12 60 2 Jamlat Menguasai C - 

Pemahaman terhadap standar pelayanan 

minimal 
Ya 13 60 2 Jamlat Menguasai D 

Dilengkapi dengan 

pengetahuan hasil 

benchmark instansi 

lain 

Pemahaman terhadap standar pelayanan 

prima Ya 14 60 3 Jamlat Menguasai E 

Metode 

pembelajaran 

dilengkapi praktek 

Pelaksanaan APBN 

Kemampuan melaksanakan APBN dengan 

baik dan benar, sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

 

Ya 1 120 6 Jamlat Menguasai F 

Tidak hanya teoritis 

tapi juga 

pengalaman praktis 

Pemahaman terhadap wewenang, tugas 

dan tanggung jawab pejabat pembuat 

komitmen, pejabat peneliti, penguji 

tagihan/penerbit SPM dan bendahara 

pengeluaran 

Tidak - - - - - 

Penguasaan terhadap mekanisme 

pelaksanaan pembayaran atas beban 

APBN 

Ya 2 120 6 Jamlat  Menguasai G 
Dilengkapi dengan 

praktek empiris 

Penguasaan terhadap prosedur dan tata 

cara pembuatan SPP/SPM 
Ya 3 120 4 Jamlat Menguasai H 

Dilengkapi dengan 

praktek empiris 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara 

Kemampuan melaksanakan 

penatausahaan barang milik negara Ya 4 120 6 Jamlat Menguasai I 

Tidak hanya teoritis 

tapi juga 

pengalaman praktis 

Pemahaman terhadap sistem 

penatausahaan barang milik negara Ya 6 120 3 Jamlat Menguasai J 

Dilengkapi praktek 

terhadap aplikasi 

sistem 

Pemahaman terhadap tata cara 

inventarisasi, pembukuan dan pelaporan 

barang milik negara 

Ya 7 120 3 Jamlat Menguasai K - 

KEBUTUHAN KOMPETENSI UNIT PENGGUNA YANG BELUM TERAKOMODIR OLEH UNIT PENGELOLA DIKLAT : 

Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pengelola dan pengguna barang 

milik negara 
5 120 2 Jamlat Menguasai L - 

Pemahaman dan kemampuan akan cara pengungkapan kejadian yang merugikan 

negara 
8 120 4 Jamlat Menguasai M 

Tidak hanya teoritis 

tapi juga 

pengalaman praktis 

Pemahaman dan kemampuan melakukan cara penyelesaian ganti kerugian negara 9 120 4 Jamlat Menguasai N 

Tidak hanya teoritis 

tapi juga 

pengalaman praktis 

 

 
PERAGA H. FORMULASI PROGRAM DIKLAT DENGAN MATRIKS KOMPETENSI 2 

JENIS KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN UNIT PENGGUNA 

 (diisi oleh unit pengguna) 

MATERI UNTUK 

MEMENUHI 

KEBUTUHAN 

KOMPETENSI 

FORMULASI PROGRAM DIKLAT 

Pemahaman terhadap properti dan kategorisasinya Penilaian Pendekatan 
Data Pasar 

DIKLAT X 
Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai properti 

Pemahaman terhadap standar pelayanan publik 

Pelayanan Prima Pemahaman terhadap standar pelayanan minimal 

Pemahaman terhadap standar pelayanan prima 

Kemampuan melaksanakan APBN dengan baik dan benar, sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 
Pelaksanaan APBN 

DIKLAT Y 

Penguasaan terhadap mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN 

Penguasaan terhadap prosedur dan tata cara pembuatan SPP/SPM 

Kemampuan melaksanakan penatausahaan barang milik negara 

Pengelolaan Barang 

Milik Negara 

Pemahaman terhadap sistem penatausahaan barang milik negara 

Pemahaman terhadap tata cara inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang 

milik negara 

Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pengelola dan pengguna barang 

milik negara 

Pemahaman dan kemampuan akan cara pengungkapan kejadian yang merugikan 

negara Penyelesaian Kerugian 
Negara 

Pemahaman dan kemampuan melakukan cara penyelesaian ganti kerugian negara 
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PERAGA I. FORMULIR ISIAN UNTUK HARMONISASI PROGRAM DIKLAT 2 

FORMULASI 

PROGRAM 

DIKLAT 

(diisi oleh 

Unit 

Pengelola 

Diklat) 

MATERI 

(diisi oleh Unit 

Pengelola 

Diklat) 

KOMPETENSI YANG DAPAT 

DIPENUHI 

(diisi oleh Unit Pengelola 

Diklat) 

KEBUTUHAN UNIT PENGGUNA 

(diisi oleh Unit Pengguna) 

DIBUTUHKAN/

TIDAK 

DIBUTUHKAN 

URUTAN 

PRIORITAS 

KEBUTUHAN 

JUMLAH 

PESERTA 

LAMA 

WAKTU 

DIKLAT 

YANG 

DIBUTU

HKAN 

REKOMENDASI 

NAMA/ 

KOMPETENSI 

TENAGA PENGAJAR 

REKOMENDASI 

LAINNYA 

DIKLAT X 

Penilaian 

Pendekatan 

Data Pasar 

Pemahaman terhadap 

properti dan kategorisasinya 
Ya 10 60 3 Jamlat Menguasai A - 

Pemahaman terhadap 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai-nilai 

properti 

Ya 11 60 2 Jamlat Menguasai B - 

Pelayanan 

Prima 

Pemahaman terhadap 

standar pelayanan publik 
Ya 12 60 2 Jamlat Menguasai C - 

Pemahaman terhadap 

standar pelayanan minimal 
Ya 13 60 2 Jamlat Menguasai D 

Dilengkapi dengan 

pengetahuan hasil 

benchmark instansi 

lain 

Pemahaman terhadap 

standar pelayanan prima Ya 14 60 3 Jamlat Menguasai E 

Metode 

pembelajaran 

dilengkapi praktek 

DIKLAT Y 

Pelaksanaan 

APBN 

Kemampuan melaksanakan 

APBN dengan baik dan 

benar, sesuai peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku 

Ya 1 120 6 Jamlat Menguasai F 

Tidak hanya teoritis 

tapi juga 

pengalaman praktis 

Penguasaan terhadap 

mekanisme pelaksanaan 

pembayaran atas beban 

APBN 

Ya 2 120 6 Jamlat  Menguasai G 
Dilengkapi dengan 

praktek empiris 

Penguasaan terhadap 

prosedur dan tata cara 

pembuatan SPP/SPM 

Ya 3 120 4 Jamlat Menguasai H 
Dilengkapi dengan 

praktek empiris 

Pengelolaan 

Barang Milik 

Negara 

Kemampuan melaksanakan 

penatausahaan barang milik 

negara 

Ya 4 120 6 Jamlat Menguasai I 

Tidak hanya teoritis 

tapi juga 

pengalaman praktis 

Pemahaman terhadap 

sistem penatausahaan 

barang milik negara 

Ya 6 120 3 Jamlat Menguasai J 

Dilengkapi praktek 

terhadap aplikasi 

sistem 

Pemahaman terhadap tata 

cara inventarisasi, 

pembukuan dan pelaporan 

barang milik negara 

Ya 7 120 3 Jamlat Menguasai K - 

Pemahaman terhadap tugas 

pokok dan fungsi pengelola 

dan pengguna barang milik 

negara 

Ya 5 120 2 Jamlat Menguasai L - 

Penyelesaian 

Kerugian 

Negara 

Pemahaman dan 

kemampuan akan cara 

pengungkapan kejadian 

yang merugikan negara 

Ya 8 120 4 Jamlat Menguasai M 
Tidak hanya teoritis 

tapi juga 
pengalaman praktis 

Pemahaman dan 

kemampuan melakukan 

cara penyelesaian ganti 

kerugian negara 

Ya 9 120 4 Jamlat Menguasai N 

Tidak hanya teoritis 

tapi juga 

pengalaman praktis 
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