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Pusdiklat BPS RI
Rubrik : PRAJAB II

Diklat Prajabatan Gol. II BPS Angkatan LIV Dan LV Tahun 2011
7 Februari 2012, 5:22:36 oleh sari

1. Pembukaan
Pada hari Senin, 26 September 2011, dilaksanakanlah acara pembukaan diklat prajabatan golongan II
angkatan LIV dan LV BPS Tahun 2011. Berbeda dengan biasanya, pembukaan diklat ini dilaksanakan ruang
Aula Wisma Dirga Cibulan. Acara pembukaan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat BPS RI,
para pejabat struktural di lingkungan Pusdiklat BPS, para pejabat fungsional widyaiswara,
pengajar/fasilitator, dan panitia penyelenggara.
Acara pembukaan diawali dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian, acara
dilanjutkan dengan laporan penyelenggaraan diklat oleh Kepala Subbidang Program dan Evaluasi, Bidang
Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Pusdiklat BPS, Bapak Suherman, MM. Dalam laporannya, beliau
menjelaskan bahwa Diklat Prajabatan Golongan II merupakan salah satu syarat pengangkatan CPNS menjadi
PNS. Pada diklat golongan II angkatan LIV dan LV BPS Tahun 2011 ini diikuti oleh peserta BPS yang
merupakan CPNS penerimaan reguler tahun 2010 dan 2011.
Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol II Angkatan LIV dan LV dilaksanakan di Wisma Dirga Cibulan yang
berlokasi di Jl. Raya Puncak Km. 81,3 Cisarua, Bogor. Peserta Diklat Prajab Gol II berjumlah 89 orang, yang
dibagi dalam 2 (dua) angkatan yaitu Angkatan LIV sebanyak 40 peserta dan LV sebanyak 49 peserta. Diklat
Prajab Gol II Angkatan LIV dan LV BPS diawali dengan check in pada tanggal 25 September serta diakhiri
dengan penutupan dan check out pada tanggal 11 Oktober 2011.
Metode pembelajaran yang digunakan lebih diarahkan menggunakan metode Andragogi. Hal ini diharapkan
mampu membuat peserta diklat berpartisipasi secara aktif berdiskusi. Tenaga pengajar terutama berasal dari
Widyaiswara BPS. Selain itu, tenaga pengajar juga berasal dari para pejabat struktural di lingkungan kerja
BPS yang dikoordinir Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan (DPK).
Setelah laporan penyelenggaraan, diklat secara resmi dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat BPS,
Bapak Hera Hendra Permana, MA yang ditandai dengan pengetokan palu serta pengalungan tanda peserta
diklat secara simbolis. Acara diakhiri dengan pembacaan doa agar diklat bisa terlaksana dengan baik juga
diakhir dengan acara berfoto bersama dan acara ramah tamah.
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2. Dinamika Kelompok dan Team Building

Pada dua hari pertama diklat, yaitu pada tanggal 26 dan 27 September 2011, materi diisi dengan Dinamika
Kelompok dan Team Building yang berupa berbagai permainan dan simulasi agar terbentuk tim yang efektif
serta dibimbing oleh fasilitator dari Pusdiklat BPS. Pada setiap permainan, penyelenggara dan fasilitator
mengamati perkembangan kepribadian, kepercayaan, adaptasi, komunikasi, dan kemampuan bekerja sama
secara efektif. Tujuan kegiatan ini adalah menekankan pada pengenalan dan kerjasama dengan teman
seangkatan.
Materi hari pertama diisi dengan kegiatan dinamika kelompok yang berupa berbagai permainan dan simulasi
untuk membentuk tim yang efektif, percaya diri, dan konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Berdasarkan
hasil pengamatan dan evaluasi, dapat terlihat bahwa peserta dapat menciptakan suasana belajar yang
kondusif, semangat, kerjasama yang baik, dan tidak pantang menyerah. Akan tetapi masih terdapat peserta
yang cenderung pasif dan kurang bersemangat, namun semakin mencair seiring dengan materi pembelajaran
yang semakin menarik.

Hari kedua, materi diisi dengan kegiatan team building. Dalam materi team building, kelas dibagi menjadi
enam kelompok yang dibentuk oleh fasilitator secara acak agar peserta dapat saling membaur dan saling
kenal dengan sesama teman seangkatan. Beberapa hal yang dapat diperoleh dari materi hari kedua adalah
peserta dapat membangun kerjasama yang baik dengan sesama rekannya, memiliki kepercayaan diri yang
tinggi dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi dalam dunia kerja sesungguhnya, dan penuh
semangat. Dengan adanya materi ini, peserta diharapkan senantiasa siap dalam menghadapi setiap tantangan
dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap semua pilihan dan pekerjaan yang dilakukan.
Fasilitator juga memberikan pandangan dan masukan bagi peserta agar mereka dapat memahami konteks
PNS.

3. Pembelajaran di Kelas
Pembelajaran sebagian besar dilaksanakan di dalam kelas. Saat penyampaian materi diklat, para pengajar
umumnya menggunakan media Viewer. Di samping itu, untuk kegiatan diskusi disediakan juga kertas
flipchart, spidol, dan lainnya. Setiap hari, rata-rata pembelajaran dilakukan selama 9 jam pelatihan (@ 45
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menit), namun apabila ada kegiatan tambahan (baik tugas pribadi atau kelompok) dapat dilanjutkan sampai
pukul 21.00 WIB.
Selama proses pembelajaran di kelas, para pengajar didampingi oleh pendamping pengajar dan piket kelas.
Pendamping pengajar disamping mengamati kegiatan pembelajaran juga melakukan penilaian terhadap
peserta. Penilaian pendamping pengajar, lebih ditekankan pada aspek sikap dan perilaku seperti disiplin,
prakarsa, dan kepemimpinan. Sementara itu, piket kelas lebih fokus pada penyiapan kelengkapan kelas dan
pendukungnya.

4. Penutupan
Pada hari Selasa, 11 Oktober 2011, dilaksanakan acara penutupan diklat prajabatan golongan II
Angkatan LIV dan LV di ruang aula besar Wisma Dirga Cibulan yang dihadiri oleh para pejabat struktural di
lingkungan Pusdiklat BPS, para pengajar/widyaiswara/fasilitator, dan panitia penyelenggara. Acara
penutupan diawali dengan laporan penyelenggaraan diklat oleh Kepala Subbidang Program dan Evaluasi
Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan, Pusdiklat BPS, Bapak Suherman, MM.
Dalam laporannya, beliau mengumumkan bahwa terdapat 1 peserta yang tidak lulus pada angkatan
LIV karena kehadirannya hanya 27% sehingga tidak dapat memenuhi kriteria kelulusan diklat prajabatan.
Hal itu menyebabkan, jumlah peserta yang lulus pada angkatan LIV adalah sebanyak 39 peserta dan untuk
angkatan LV dinyatakan lulus 100% yaitu berjumlah 49 peserta. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi
terhadap aspek sikap, perilaku, disiplin, dan akademis, terdapat 3 (tiga) peserta yang mendapat posisi terbaik
setiap angkatan. Adapun lulusan tiga terbaik diklat prajabatan Golongan II Angkatan LIV dan LV tahun
2011 yaitu :
No

Angk.

Terbaik I

Terbaik II

Terbaik III

1

LIV

Raditya Pratana, A.Md

Saud Hasiholan Saragih, A.Md

Maya Puspa Hati

2

LV

Romai

Ade Pratiwi, A.Md

Marudut P. Sinambela, A.Md

Selain itu, peserta juga diminta untuk memberikan evaluasi kepada sesama peserta. Dari hasil evaluasi
terhadap sesama peserta, didapatkan peserta terfavorit yang dianggap paling menonjol dari segi akademis,
disiplin, dan penguasaan materi pada Angkatan LIV yaitu:
1.

Pertama : Emi Yunita, A.Md (peserta dari BPS Pusat)

2.

Kedua

: Tri Rahayu Setia Ningsih, A.Md (peserta dari BPS Provinsi Riau)

3.

Ketiga

: Ari Lusianto, A.Md (peserta dari BPS Pusat)

Sedangkan pada Angkatan LV peserta terfavorit yang dianggap paling menonjol dari segi akademis, disiplin,
dan penguasaan materi yaitu:
1.

Pertama : Putri Delima Sarlina Simanjuntak, A.Md (peserta dari BPS Provinsi Riau)

2.

Kedua

: Mohamad Idris, A.Md (peserta dari BPS Provinsi DKI Jakarta)
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3.

Ketiga

: Joni Sampurno, A.Md (peserta dari BPS Provinsi Lampung)

Peserta terfavorit yang suka menolong (helpful), mudah berteman, dan sopan pada Angkatan LIV adalah:
1.

Pertama : Fauzan Azis, A.Md (peserta dari Pusdiklat BPS)

2.

Kedua

: Abdul Khowi, A.Md (peserta dari BPS Provinsi DKI Jakarta)

3.

Ketiga

: Rahmansyah Sinaga, A.Md (peserta dari BPS Provinsi Riau)

Sedangkan pada Angkatan LV peserta terfavorit yang suka menolong (helpful), mudah berteman, dan sopan
adalah:
1.

Pertama : Hamdan, A.Md (peserta dari BPS Propinsi Riau)

2.

Kedua

: Joni Sampurno, A.Md (peserta dari BPS Provinsi Lampung)

3.

Ketiga

: Asep Rahmadi, A.Md (peserta dari BPS Pusat)

Setelah diumumkannya tiga pesertaterbaik dan pelepasan tanda peserta diklat, acara dilanjutkan dengan
pengarahan sekaligus penutupan secara resmi melalui pengetukan palu oleh Kepala Bagian Tata Usaha
Pusdiklat BPS, Bapak Hera Hendra Permana, MA. Acara diakhir dengan pembacaan doa dan
dikumandangkannya lagu Bagimu Negeri.

Pusdiklat BPS : http://pusdiklat.bps.go.id
Versi Online : http://pusdiklat.bps.go.id/index.php?r=artikel/view&id=154
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