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Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan 56 BPS Tahun 2012
18 April 2012, 4:13:51 oleh sari

1.

Pembukaan

Selasa, 27 Maret 2012 menjadi hari yang penuh semangat untuk pegawai Pusdiklat BPS. Untuk pertama
kalinya di tahun 2012, Pusdiklat BPS mengadakan acara pembukaan Diklat, yaitu Diklat Prajabatan
golongan II Angkatan 56. Dengan bangunan yang baru, Pusdiklat BPS berupaya memberikan pelayanan
terbaik untuk seluruh peserta diklat.

Acara pembukaan diklat dilaksanakan di ruang conference Pusdiklat BPS dan dihadiri oleh Kepala, pejabat
eselon III dan IV, pejabat fungsional widyaiswara dan seluruh panitia penyelenggara diklat. Dengan di
komandoi oleh seorang MC, seluruh hadirin diminta untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia Raya, tanda dimulainya acara pembukaan diklat prajabatan golongan II Angkatan 56.

Setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara dilanjutkan dengan laporan penyelenggaraan
diklat yang disampaikan oleh Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan, Ir. Sri Indrayanti, M,AP.
Dalam laporannya, beliau melaporkan bahwa diklat ini akan dilaksanakan selama 19 hari yaitu tanggal 26
Maret s/d 13 April 2012 dengan 58 sesi dan 17 jam pelajaran. Semua kegiatan diklat dilaksanakan di gedung
Pusdiklat BPS dan seluruh peserta diwajibkan menginap di fasilitas penginapan di lantai dua gedung
Pusdiklat BPS. Peserta diklat berjumlah 27 orang yang berasal dari BPS Pusat sebanyak 1 orang, BPS
Provinsi Lampung sebanyak 14 orang, BPS Provinsi Banten sebanyak 10 orang, dan Lembaga Sandi Negara
sebanyak 2 orang.
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Beliau juga menjelaskan bahwa materi yang diberikan
adalah standar dari LAN-RI, diantaranya Dinamika
Kelompok, Team Building, Wawasan Kebangsaan,
SANRI, Budaya Kerja Organisasi Pemerintah,
Manajemen Kepegawaian Negara, Manajemen
Perkantoran Modern, Komunikasi Yang Efektif,
Pelayanan Prima, Ceramah-ceramah dan materi lainnya
yang berhubungan dengan sikap, perilaku dan disiplin.
Dalam proses belajar-mengajar, peserta akan dibimbing
oleh widyaiswara /pengajar/fasilitator/instruktur dari
Pusdiklat BPS, Polsek Jagakarsa, dan Brimob Kelapa
Dua. Setiap hari, kegiatan diklat akan dimulai pukul
05.30 WIB dan diisi dengan materi senam pagi atau PBB (Peraturan Baris Berbaris) dan TUS (Tata Upacara
Sipil).

Dijelaskan pula bahwa kelulusan peserta diklat didasarkan pada aspek sikap dan perilaku peserta (disiplin,
kerja sama dan prakarsa) dan aspek akademis yaitu hasil ujian akhir. Penilaian terhadap sikap, perilaku
khususnya disiplin lebih diutamakan, karena Diklat Prajabatan adalah merupakan Diklat Pertama yang harus
diikuti oleh CPNS, sehingga hal tersebut diatas mutlak diperlukan.

Setelah laporan penyelenggaraan diklat, acara
pembukaan dilanjutkan dengan pengalungan tanda
peserta diklat secara simbolis oleh Kepala Pusdiklat dan
Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan
Pusdiklat BPS. Acara dilanjutkan dengan pengarahan
dan pembukaan diklat secara resmi oleh Kepala
Pusdiklat BPS, Supriyanto, SE, MA. Dalam
pengarahannya, beliau menyampaikan bahwa diklat
prajabatan ini merupakan syarat pengangkatan Calon
PNS menjadi PNS. Diklat ini merupakan pembentukan
awal kader staf di lingkungan PNS.
Tujuan Diklat
Prajabatan adalah untuk meningkatkan kepribadian,
semangat pelayanan kepada masyarakat, kemampuan di bidang substansi dan administrasi, semangat
kerjasama serta tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkungan kerja dan
visi & misi instansinya.

Diakhir pengarahannya, beliau mengucapkan selamat bekerja kepada para Pengajar/Widyaiswara dan
Penyelenggara serta berharap adanya sinergi yang baik antara pengajar, penyelenggara dan juga peserta agar
Diklat dapat terselenggara dengan lancar. Beliau juga mengucapkan selamat belajar dan selalu menjaga
kesehatan kepada peserta.
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2.

Penutupan

Acara penutupan Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan 56 dilaksanakan di Ruang Conference Pusdiklat
BPS pada hari Jumat, 13 April 2012. Acara ini dimulai pada pukul 15.30 WIB dan berakhir pada pukul 16.30
WIB. Acara ini dihadiri oleh Kepala, Pejabat Struktural eselon III dan IV, pejabat fungsional pusdiklat BPS
dan seluruh panitia penyelenggara.

Laporan penyelenggaraan disampaikan oleh Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan, Ir. Sri
Indrayanti, M, AP. Dalam laporannya, beliau menyampaikan bahwa seluruh peserta diklat dinyatakan lulus
yaitu 27 orang peserta. Adapun tiga orang peserta terbaik dari sisi aspek sikap, perilaku, disiplin, dan
akademis adalah :
1.

Peringkat I

: Sugiarto, A.Md (BPS Provinsi Lampung)

2.

Peringkat II

: Raditya Yoga Purnomo, A.Md (BPS Provinsi Banten)

3.

Peringkat III : Dedi Triatmoko, A.Md
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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 yaitu:
1.

Favorit I

: Sugiarto, A.Md (BPS Provinsi Lampung)

2.

Favorit II

: Raditya Yoga Purnomo, A.Md (BPS Provinsi Banten)

3.

Favorit III

: Mat Darustan, A.Md (BPS Provinsi Lampung)

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

Favorit I

: Prabudi Dharma, A.Md (BPS Provinsi Lampung)

2.

Favorit II

: Nur Hendra Sunaryo, A.Md (BPS Provinsi Lampung)

3.

Favorit III

: Ambriyanto, A.Md (BPS Propinsi Lampung)

Setelah diumumkannya tiga peserta terbaik dan pelepasan tanda peserta diklat, acara dilanjutkan dengan
pengarahan sekaligus penutupan secara resmi melalui pengetukan palu oleh Kepala Pusdiklat BPS,
Supriyanto, SE, MA. Acara diakhiri dengan pembacaan doa dan dinyanyikannya lagu Bagimu Negeri.

Pusdiklat BPS : http://pusdiklat.bps.go.id
Versi Online : http://pusdiklat.bps.go.id/index.php?r=artikel/view&id=168
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