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 KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuni-Nya laporan 

penelitian dengan judul “Sustainbilitas Inovasi Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV” dapat 

diselesaikan sebagaimana mestinya. Bahwa penelitian ini dilaksanakan sebagai kegiatan rutin Bidang 

Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KKIAN) Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan 

Aparatur II LAN Makassar. 

LAN ujung tombak perbaikan kualitas Kepemimpinan Nasional melalui penyelenggaraan Diklat 

Kepemimpinan. Kami sebagai organisasi penyelenggara dan Pembina Diklat Kepemimpinan harus 

mengambil tanggungjawab tersebut dengan baik, upaya memperbaiki kualitas pada proses dan 

pelaksanaan Diklat Kepemimpinan terus kami lakukan.  

Dengan kajian “Sustainbilitas Inovasi Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV” rekomendasi 

terhadap proses dan regulasi yang ada, akan kami upayakan untuk mendorong kualitas Alumni Diklat 

Kepemimpinan. Kajian Sustainabilitas inovas menggunakan anggaran sebesar Rp. Para Stakeholder 

yang ikut dalam memberikan informasi terhadap kajian ini kami ucapkan termakasih. 

        Makassar,     Desember 2016  

        PKP2A II LAN 

 

 

        Muhammad Firdaus 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Inovasi ditingkat Pemerintah Daerah mulai berkembang, beberapa kepala daerah menyadari 

betapa pentingnya inovasi untuk mendekatkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Walikota 

Surabaya membangun ruang terbuka hijau di beberapa titik di Kota Surabaya, Bupati Bantaeng 

membenahi pelayanan kesehatan dan ambulans dengan fasilitas seperti rumah sakit, Walikota Solo 

menata PKL dan warga bantaran Sungai Bengawan Solo  (Slamet, 2014). Kepala daerah yang sadar 

akan problem yang dihadapi masyarakat akan mulai memikirkan bagaimana cara mengatasinya. 

Kebijakan publik yang terbangun dari masalah masyarakat merupakan akar demokrasi (kebaikan bagi 

sebagian besar orang) (Nugroho, 2011).  

Kebijakan kepala daerah yang inovatif dapat menginspirasi Aparatur Sipil Negara(ASN) untuk 

melaksanakan kebijakan dengan semangat inovasi. Kebijakan inovasi umumnya teknis dan langsung 

dilaksanakan oleh SKPD. ASN yang berada pada SKPD yang melaksanakan kebijakan inovasi mulai 

akrab dengan inovasi. Inisasi inovasi kepala daerah menjadi faktor pendukung tumbuhnya inovasi 

dilingkungan ASN. Untuk menjaga inovasi tetap bisa berjalan dilingkungan pemerintah beberapa 

kepala daerah dalam memilih kepala SKPD menggunakan inovasi sebagai tolok ukur. Basuki Tjahaja 

Purnama (ahok) dalam memberikan sambutan pelantikan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan 

Lingkungan Hidup mengatakan bahwa “deputi tidak Cuma harus lebih pintar dari saya tapi juga 

meringankan tugas tata ruang” (Purnamasari, 2015). Seleksi terbuka jabatan Kepala SKPD 

memberikan peluang kepada ASN yang memilik syarat jabatan dan kemampuan mengatasi 

permasalahan SKPD melalui program-program yang inovatif. 

Pada sisi lain perubahan Diklat Kepemimpinan yang mengusung proyek perubahan sebagai 

bahan presentasi para peserta Diklat Kepemimpinan diakhir proses Diklat Kepemimpinan. Proyek 

perubahan diberikan agar peserta mampu menyusun rancangan dan mengimplemtasikan proyek 

perubahan. Pengalaman peserta dalam melaksanakan kegiatan diharapkan melahirkan gagasan baru 

untuk peningkatan program dimasa yang akan datang. Perubahan dapat berupa perbaikan sistem 

yang lama atau penyempurnaan program yang selama ini berjalan, dimungkinkan pula melahirkan 

perubahan sistem yang baru dengan mengubah atau meninggalkan sistem yang lama.  

Untuk mendukung proyek perubahan peserta Diklat Kepemimpinan juga dibekali dengan 5 

agenda pembelajaran yaitu a. agenda penguasaan diri, b. agenda diagnose perubahan, c. agenda 

inovasi, d. agenda tim efektif, e. agenda proyek perubahan. Diharapkan proyek perubahan yang 

diusulkan oleh peserta Diklat Kepemimpinan inovatif sehingga memunculkan gagasan baru 

dilingkungan kerja ASN. Dalam agenda pembelajaran inovasi peserta diharapkan mampu merancang 
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pengembangan potensi dirinya, melakukan inovasi terkait pengelolaan tugas dan fungsi pada unit 

instansinya, membangun budaya kerja untuk efektifitas kepemimpinannya. Proyek perubahan tidak 

hanya mencakup pada produk tetapi meliputi aspek proses,  metode, struktur, hubungan, strategi 

pola pikir, dan inovasi layanan.   

Inovasi yang dituangkan didalam proyek perubahan dirancang sebaik mungkin sehingga dapat 

berjalan saat pelaksanaan diklat dan setelah Diklat Kepemimpinan berlangsung sesuai dengan 

tahapan proyek perubahan (miles stone). Pada saat peserta presentasi proyek perubahan, 

kemampuan untuk meyakinkan bahwa proyek perubahan sudah berjalan dan akan terus berjalan 

sesuai dengan tahapan proyek perubahan yang telah disusun menjadi penilaian bagi para penguji.    

PKP2A II LAN memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan di tingkat struktural. Pada tahun 2015 di Bidang Diklat Aparatur sudah melakukan evaluasi 

penyelenggaraan Diklat sebagai bagian dari proses penyelenggaraan diklat. Proses evaluasi dilakukan 

dengan mengunjungi lokus alumni diklat untuk menyebar kuesioner kepada mentor, alumni dan rekan 

kerja alumni diklat. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang ada pada formulir ke 10 Perkalan 

penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan.  

Dalam perkalan No. 19 dan 20 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan diklatpim III 

dan IV hanya mengatur tentang jenis tenaga kediklatan, persyaratan tenaga diklat, dan penugasan. 

Untuk itu hal yang terkait dengan penilaian terhadap proyek perubahan belum bisa maksimal pada 

tahapan pasca diklat. oleh karenanya dianggap penting untuk menggambarkan perkembangan dan 

hambatan dalam proyek perubahan. Hasil evaluasi diklat yang digambarkan didalam pengisian 

kuesioner tersebut, menurut perkalan dapat dimanfaatkan oleh pejabat pembina kepegawaian, 

pimpinan instansi, instansi pembina diklat dan instansi pengendali diklat. Data yang telah dikumpulkan 

dalam evaluasi diklat seharusnya memberikan informasi kepada mentor untuk mengembangkan atau 

mengatasi hambatan yang dihadapi oleh alumni diklat. selain evaluasi, bentuk komunikasi antara 

mentor dan alumni belum diatur didalam pasca diklat padahal sangat memungkinkan mentor 

memberikan pembimbingan terhadap keberlanjutan proyek perubahan.  

Keberlanjutan proyek perubahan setelah pasca diklat sangatlah penting karena pada tahap 

pasca diklat masih ada beberapa miles stone atau tujuan dalam proyek perubahan yang belum 

tercapai. Tujuan jangka menengah dan jangka panjang belum dinilai karena sifat dari diklat pola baru 

hanya untuk melihat secara garis besar implementasi proyek perubahan dalam diklat, capaian jangka 

panjang dan jangka menengah dibatasi oleh ruang, waktu dan stakeholder yang mengambil manfaat 

dari proyek perubahan itu, baik dalam bentuk reflikasi, adopsi dan adaptasi. Oleh karena itu, alumni 

perlu menjelaskan kepada choac, mentor dan penguji tentang capaian proyek perubahan pada tahap 
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jangka pendek yang berimplikasi pada hasil yang jelas untuk menjadi pedoman pada jangka menengah 

dan jangka panjang. 

Untuk menjamin keberlanjutan proyek perubahan alumni belum didukung dengan instrument 

penilai secara lengkap terhadap proyek perubahan yang dijalankan. Peluang bagi para alumni untuk 

mewujudkan proyek perubahan sampai pada tujuan jangka panjang masih terbuka kemungkinan 

berlanjut atau tidak.  tidak hanya kepada para alumni yang memperoleh predikat satu (1) sampai 

sepuluh (10) tetapi semua peserta yang telah mengikuti proses Diklat Kepemimpinan. Banyak hal yang 

dapat mempengaruhi seorang alumni tidak memperoleh predikat didalam penyelenggaraan Diklat 

Kepemimpinan diantaranya, peserta diklat tidak mampu mendokumentasikan dengan baik proses 

perencanaan proyek perubahan, atau pada saat perencanaan peserta diklat belum bertemu dengan 

stakeholder sehingga tidak mampu menunjukkan bukti tersebut. Setelah alumni kembali ketempat 

kerja bisa jadi karena keinginan yang kuat untuk mewujudkan proyek perubahan dapat terwujud 

dengan baik. secara umum manajemen kepegawaian didaerah berdampak pada pengembangan karir 

peserta diklatpim yang mengalami mutasi, rotasi, dan promosi bahkan demosi dalam proses diklat dan 

pasca diklat. Sehingga implementasi proyek perubahan seringkali tidak berlanjut.  

Diklat pola baru yang sudah berjalan sejak tahun 2014, merupakan kebijakan diklat yang 

terbilang baru untuk dijadikan patron penyelenggaraan diklat secara nasional, sehingga masih 

memungkinkan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Salah satunya pernyataan yang 

dikutip dari Kepala LAN periode Tahun 2012 – 2015, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA bahwa “sistem 

Diklat Pola Baru ini adalah sistem yang hidup dan masih terbuka untuk dikembangkan”. 

Pengembangannya bisa melalui tahapan, proses, atau evaluasi dari miles stone proyek perubahan. 

Pada tahap proses, Perkalan No. 13 dan No. 12 Tahun 2013 mengalami perubahan salah satunya 

adalah sistematika kurikulum yang sebelumnya memuat tentang struktur kurikulum menjadi agenda 

pembelajaran pada Bab II Kurikulum.  

B. Rumusan Masalah 

Adapun pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian kajian Sustainabilitas 

Inovasi Alumni Diklatpim III dan IV, adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana sustainibilitas proyek perubahan alumni Diklat Pim III dan IV pada Pemerintah 

Daerah ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung sustainibilitas proyek 

perubahan alumni Diklat Pim III dan IV pada Pemerintah Daerah? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk informasi investigasi sustainabilitas inovasi dan kepemimpinan perubahan alumni 

Diklat Kepemimpinan tingkat III dan IV  

2. Untuk menginventarisasi faktor-faktor pendukung dan penghambat sustainabilitas inovasi 

dan kepemimpinan perubahan alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV 

1. Diklat Kepemimpinan Pola Baru 

Sejak dilaksanakan Diklatpim III dan IV sudah dilakukan beberapa kali perubahan 

Kurikulum dan yang paling menonjol dari kurikulum tersebut dapat dilihat dari tahun 2011 dan 

tahun 2013. Ada perubahan besar dari Kurikulum 2011 ke kurikulum 2013 perubahan tersebut ada 

pada penerapan pembelajaran non klasikal. Peserta diklat tidak lagi menghabiskan waktu didalam 

kelas untuk mendapatkan materi dari widyaiswara, tetapi kembali ketempat kerja untuk 

menjalankan proyek perubahan yang akan disusun oleh peserta diklat. pada proses kembali 

ketempat kerja ada dua yang akan dijalankan oleh peserta diklat yaitu proses membangun tim 

untuk menjalakan proyek perubahan (tim efektif) dan proses pembimbingan dari atasan langsung 

(coaching). Seluruh proses kurikulum diklat tahun 2013 disebut sebagai diklat pola baru, 

pembelajaran klasikal dipadukan dengan pembelajaran di tempat kerja. 

Perubahan terbaru kurikulum diklat tahun 2015, perubahan ada pada penggunaan istilah 

agenda pembelajaran untuk setiap tahapan pembelajaran. Setiap agenda pembelajaran terdiri dari 

beberapa mata diklat, berbeda dengan kurikulum tahun 2013 yang memperkenalkan tahapan 

pembelajaran sekaligus mata diklat yang ada didalamnya. 

a. Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

Kurikulum tahun 2011 ada 288 Jam Pelajaran (JP) belum termasuk pembukaan, dinamika 

kelompok dan Muatan Teknis Subtantif Lembaga (MTSL) jika ditambahkan maka JP secara 

keseluruhan berjumlah 336 Jam Pelajaran. Struktur kurikulum diklatpim tahun 2011 lebih banyak 

menggunakan metode pembelajaran klasikal sedangkan studi lapangan merupakan satu-satunya 

metode pembelajarann non klasikal. Ada lima agenda yang menjadi pembelajaran dari kurikulum 

diklat tahun 2011 yang terdiri dari 17 mata diklat. Dalam kurikulum tahun 2013 terdiri dari 5 

tahapan pembelajaran yang terdiri dari pembelajaran dilaksanakan dikelas dan pembelajaran 

ditempat kerja peserta. Pembelajaran dikelas dilakukan sebanyak 2 tahapan dan diselingi dengan 

kembali ketempat kerja.    

diklatpim III pola baru terdiri dari 315 Jam pelajaran (JP)  pembelajaran klasikal dan non 

klasikal belum termasuk pembukaan, pengarahan program dan dinamika kelompok. Pembelajaran 

klasikal sebanyak 240 JP atau 28 hari dan nonklasikal 585 JP atau 65 hari. 

Dalam struktur kurikulum tahun 2015 menggunakan istilah agenda pembelajaran yang 

pada kurikulum tahun sebelumnya menggunakan istilah tahapan. Ada 5 agenda dan 5 tahapan 

pembelajaran dalam kurikulum tahun 2015, setiap tahapan terdiri dari beberapa agenda dan setiap 
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agenda terdiri dari beberapa mata diklat, berbeda dengan kurikulum tahun 2013  Sedangkan untuk 

kurikulum tahun 2015 jumlah jam pelajaran sebanyak 254 untuk materi klasikal dan 603 jam 

pelajaran non klasikal. Adapun tahapan dan agenda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.  

 Berikut ini adalah tabel perbadingan antara jumlah jam pelajaran yang ada didalam kurikulum 

tahun 2011 dan tahun 2013 

Tabel 2.1 Perbandingan Kurikulum Diklatpim III Tahun 2011 dan Tahun 2013 

Kurikulum Tahun 2011 Kurikulum Tahun 2013 

A. Agenda Integritas dan 
Etika 

Sesi JP 
A. Tahap Diagnosa 

Kebutuhan Perubahan 
Sesi JP 

1. Kepemerintahan 
Aparatur 
Pemerintahan 

9 27 1. Wawasan Kebangsaan 6 18 

2. Sistem Administrasi 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

4 12 2. Integritas;  6 18 

3. Pembekalan Isu 
Strategis; 

3 9 

   4. Diagnostic Reading; 6 18 

   5. Penjelasan Proyek 
Perubahan; 

1 3 

B. Agenda Manajemen 
Strategi 

Sesi JP B. Tahap Taking Ownership 
(Breaktrough I) 

Sesi JP 

1. Pengembangan Pola 
Pikir Aparatur 
Pemerintah 

8 24 1. Coaching;  
 

6 18 

2. Telaahan Staff 
Paripurna 

3 9 2. Counselling;   6 18 

C. Agenda Kemampuan 
Manajerial 

 

Sesi JP C. Tahap Merancang 
Perubahan dan 
Membangun Tim 

Sesi JP 

1. Inovasi Program Tata 
Kelola Pemerintahan 
dan Pembangunan;  

9 27 1. Pengembangan 
Potensi Diri; 

3 9 

2. Pengembangan 
Standar Operating 
Procedure (SOP) 

3 9 2. Inovasi; 6 18 

3. Hukum Administrasi 
Negara;  

3 9 3. Jejaring Kerja 3 9 

4. Teknik Analisis 
Manajemen;  

9 27 4. Budaya Kerja dalam 
Efektivitas Pimpinan; 

3 9 

5. Pengembangan 
Pelayanan Prima 

3 9 5. Membangun Tim 
Efektif;  

6 18 

6. Koordinasi dan 
Hubungan Kerja 

3 9 6. Benchmarking ke Best 
Practice;  

15 45 

   7. Merancang Proyek 
Perubahan;  

6 18 

   8. Seminar Presentasi 
Proyek Perubahan;  

4 12 
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   9. Pembekalan 
Implementasi Proyek 
Perubahan;  

2 6 

D. Agenda Pemberdayaan Sesi JP D. Tahap Laboratorium  
Kepemimpinan 
(Breaktrough II) 

Sesi JP 

1. Pemberdayaan 
Sumber Daya 
Manusia;  

3 9 1. Coaching;  12 36 

2. Manajemen 
Keuangan Negara; 

3 9 2. Counselling;  12 36 

3. Manajemen Materiil; 3 9    

4. Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 
dalam Pelaksanaan 
Tugas; 

3 9    

5. Manajemen Stress; 3 9    

E. Aktualisasi  Sesi JP E. Tahap Evaluasi Sesi JP 

1. Studi Lapangan;  15 45 1. Seminar Laboratorium 
Kepemimpinan; 

4 12 

2. Rencana Aksi 
Perseorangan;  

12 36 2. Evaluasi; 1 3 

Jumlah  288 Jumlah   315 
Sumber : Perkalan No. 8 Tahun 2011 dan Perkalan No. 12 Tahun 2013 

Berikut ini adalah gambaran ringkas setiap tahapan dalam penyelenggaraan diklatpim Diklat 

Kepemimpinan terdiri atas 6 tahap, yaitu; 

a. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi 

Tahap ini merupakan tahap penentuan area organisasi yang akan mengalami perubahan. Pada 

tahap ini, peserta dibekali dengan kemampuan mendiagnosa organisasi sehingga mampu 

mengidentifikasi area dari strategi organisasi yang perlu direformasi. 

b. Tahap Taking Ownership (Breakthrough 1) 

Tahap pembelajaran ini mengarahkan peserta untuk membangun organisasi learning atau 

kesadaran bersama akan pentingnya mereformasi area organisasi yang bermasalah. P eserta 

diharapkan untuk mengkomunikasikan permasalahan organisasi tersebut kepada 

stakeholdernya dan mendapat persetujuan untuk mereformasinya, terutama dari atasan 

langsungnya. Pada tahap ini, peserta juga diminta mengumpulkan data selengkap mungki 

untuk memasuki tahap pembelajaran selanjutnya. 

c. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim 

Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan membuat rancangan 

perubahan yang komprehensif menuju kondisi ideal dari strategi organisasi yang dicita-

citakan. Disamping itu, peserta juga dibeali dengan kemampuan mengidentifikasi stakeholder 
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yang terkait dengan rancangan perubahannya, termasuk dibekali dengan berbagai teknik 

membangun tim yang efektif untuk mewujudkan perubahan tersebut. 

d. Tahap Seminar Rencana Aksi Perubahan Organisasi 

Tahap pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengkomunikasikan 

rencana aksi yang telah dirancangnya, sebagai langkah awal dalm membangun kesadaran 

bersama untuk mewujudkan kondisi ideal organisasi. Dalam presentasi ini, kehadiran atasan 

langsung peserta diklat dan stakeholder stratejik lainnya sangat dibutuhkan untuk memberi 

masukan dan dukungan terhadap implementasi rencana aksi ini. 

e. Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II) 

Tahap pembelajaran in mengarahkan peserta untuk menerapkan dan menguji kapasitas 

kepemimpinanannya. Dalam tahap ini, peserta kembali ke tempat kerjanya dan memimpin 

implementasi Rencana aksi perubahan organisasinya yang telah dibuatnnya. 

f. Tahap Evaluasi 

Tahap pembelajaran ini merupakan tahap berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam 

memimpin implemtasi rencana aksi perubahan organisasi. Kegiatan berbagai pengetahuan 

dilaksanakan dalam bentuk seminar implementasi rencana aksi perubahan orgsisasi. Hanya 

peserta yang berhasil mengimplementasikan rencana aksi perubahan organisasi yang 

dinyatakan telah memiliki kompetensi kepemimpinan. Sedangkan yang tidak berhasil diberi 

sertifikat mengikuti Diklat Kepemimpinan. 

b. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

Tujuan yang ingin dicapai didalam penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan tingkat IV 

adalah pemimpin yang mampu menjalankan operasional dalam membuat perencanaan dan 

memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan pada instansi masing-masing. Dalam 

melaksanakan tugas kepemimpinan tingkat IV maka kurikulum terus dikembangkan untuk dapat 

menyesuaikan kebutuhan instansi pemerintah.   

Kurikulum tahun 2011 ada 336 Jam Pelajaran (JP) belum termasuk pembukaan, dinamika 

kelompok dan Muatan Teknis Subtantif Lembaga (MTSL) jika ditambahkan maka JP secara 

keseluruhan berjumlah 336 Jam Pelajaran. Struktur kurikulum diklatpim tahun 2011 lebih banyak 

menggunakan metode pembelajaran klasikal sedangkan studi lapangan merupakan satu-satunya 

metode pembelajaran non-klasikal. Ada lima agenda yang menjadi pembelajaran dari kurikulum 

diklat tahun 2011 yang terdiri dari 18 mata diklat.  

Kurikulum tahun 2013 terdiri dari 285 JP atau 32 hari kerja untuk pembelajaran klasikal, 

dan 585 JP atau 65 hari kerja untuk pembelajaran non-klasikal dan diberikan kegiatan penunjang 

kesehatan jasmani/mental sebanyak 24 JP. Kurikulum 2013 terdiri dari 5 tahapan pembelajaran 
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dengan 12 mata diklat. pembelajaran dilaksanakan dikelas dan pembelajaran ditempat kerja 

peserta. Pembelajaran dikelas dilakukan sebanyak 2 tahapan dan diselingi dengan kembali 

ketempat kerja.   

Tabel 2.2 Perbandingan Kurikulum Diklatpim IV Tahun 2011 dan Tahun 2013 

Kurikulum Tahun 2011 Kurikulum Tahun 2013 

A. Agenda Integritas dan 
Etika 

Sesi JP A. Tahap Diagnosa 
Kebutuhan Perubahan 

Sesi JP 

1. Kepemerintahan 
Aparatur 
Pemerintahan 

12 36 1. Pilar-pilar Kebangsaan 6 18 

2. Sistem Administrasi 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

4 12 2. Integritas;  6 18 

   3. Standar Etika Publik 6 18 

   4. Sistem Administrasi 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

3 9 

   5. Pembekalan Isu Aktual 
Substantif Lembaga 

3 9 

   6. Diagnostic Reading  6 18 

   7. Penjelasan Proyek 
Perubahan  

1 3 

   8. Kecerdasan Emosi 6 18 

B. Agenda Manajemen 
Strategi Sesi JP 

B.Tahap Taking Ownership 
(Breaktrough I) Sesi JP 

Pembentukan Pola Pikir 
Aparatur Pemerintah;  

9 27 1. Coaching;  
 

6 18 

2. Counselling;   6 18 

C. Agenda Kemampuan 
Manajerial 

 
Sesi JP 

C.Tahap Merancang 
Perubahan dan 
Membangun Tim 

Sesi JP 

1. Inovasi Kegiatan Tata 
Kelola Pemerintahan dan 
Pembangunan;  

12 36 1. Kecerdasan Emosi;  6 18 

2. Perancang dan 
Pelaksanaan Kegiatan ;  

2 6 2. Pengenalan Potensi Diri; 6 18 

3. Hukum Administrasi 
Negara;  

3 9 3. Berpikir Kreatif dan 
Inovasi;  

6 18 

4. Teknik Analisis 
Manajemen;  

12 36 4. Koordinasi dan Kolaborasi;  3 9 

5. Operasionalisasi 
Pelayanan Prima;  

3 9 5. Membangun Tim Efektif;  6 18 

6. Prinsip dan Teknik 
Koordinasi; 

5 15 6. Benchmarking ke Best 
Practice;  

12 36 

7. Teknik Penulisan 
Laporan;  

2 6 7. Merancang Proyek 
Perubahan;  

6 18 

8. Teknik Motivasi;  
 

3 9 8. Seminar Presentasi Proyek 
Perubahan;  

4 12 
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9. Teknik Komunikasi dan 
Human Relation;  

 

3 9 9. Pembekalan Implementasi 
Proyek Perubahan;  

2 6 

D. Agenda Pemberdayaan Sesi JP 
i. Tahap Laboratorium  

Kepemimpinan 
(Breaktrough II) 

Sesi JP 

1. Teknik Pengelolaan 
Keuangan;  

4 12 1. Coaching;  12 36 

2. Teknik Pengelolaan 
Materiil ;  

4 12 2. Counselling;  12 36 

3. Teknologi Informasi  
Komunikasi dalam 
Pelayanan;  

4 12    

4. Budaya Kerja Produktif;  3 9    

E. Aktualisasi  Sesi JP ii. Tahap Evaluasi Sesi JP 

1. Studi Lapangan;  15 45 1. Seminar Laboratorium 
Kepemimpinan; 

4 12 

2. Rencana Aksi 
Perseorangan;  

12 36 2. Evaluasi; 1 3 

Jumlah  336 Jumlah   387 
Sumber : Perkalan No. 9 Tahun 2011 dan Perkalan No. 13 Tahun 2013 

Kurikulum diklat tahun 2015 terdiri dari 893 Jam Pelajaran (JP) dengan rincian 290 JP 

untuk pembelajaran klasikal dan 603 JP atau 67 hari untuk pembelajaran non klasikal. Pada saat 

pembelajaran klasikal, peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang kesehatan 

jasmani/mental sebanyak 24 JP. Adapun struktur kurikulum tahun 2015 sebagai berikut; 

Tabel 2.3 Kurikulum Diklatpim IV Tahun 2015 

Tahapan Agenda dan Mata Diklat 

A. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan 

 

1. Agenda Inovasi ; Berpikir Kreatif dan Inovatif (18 JP), 
Pengenalan Potensi Diri (9  JP), Benchmarking ke Best 
Practice (27 JP) 

2. Agenda Self Mastery ; Pilar-pilar kebangsaan (18  JP), 
integritas (18 JP), standar etika public (18), SANKRI (9 JP). 

3. Agenda Diagnosa Perubahan Organisasi; Isu-isu strategis (9 
JP), Diagnostic reading (18 JP),  

4. Agenda Proyek Perubahan 

B. Tahap Membangun Komitmen Bersama 

 
Agenda Proyek Perubahan; Mata Diklat Pembimbingan 
(coaching dan mentoring) 

C. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim 

 

1. Agenda Inovasi; Berpikir kreatif dan inovatif (18 JP), 
pengenalan potensi diri (9 JP), benchmarking ke best 
practice (27 JP) 

2. Agenda Tim Efektif; kecerdasan emosional (18 JP), 
koordinasi dan kolaborasi (9 JP), membangun tim efektif 
(18 JP), 

3. Ageda Proyek Perubahan; proyek perubahan (47 JP),  

D. Tahap Laboratorium  Kepemimpinan 



 

Page | 17 

 

 

 

 

 

Diklat pola baru diharapkan melahirkan pemimpin yang dapat membawa perubahan 

dengan ide-ide baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ide baru yang dimiliki setidaknya 

dapat mempengaruhi organisasi di unit kerja para alumni. ide baru berupa proyek perubahan 

diharapkan melahirkan ide baru atau mendorong unit kerja untuk mendorong ide-ide baru 

tersebut.   

2. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat 

Menurut Ralph Tyler bahwa evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan 

program dicapai. Evaluasi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan 

dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan, dan fungsi sumatif evaluasi dipakai untuk 

pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan (Tayibnapis, 2000). Evaluasi yang dilakukan 

oleh penyelenggara program umumnya digunakan untuk mengukur sejauh mana program tersebut 

berjalan dan apakah tujuan program masih sesuai. Evaluasi dapat juga dilakukan diluar penyelenggara 

program untuk mendapatkan informasi terkait dengan program.  

Menurut suharsimi arikunto dan cepi safruddin abdul jabar (Arikunto, 2009), terdapat perbedaan yang 

mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut; 

1. Dalam kegiatan penelitian, penelitian ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian 

hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui 

seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data 

yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. 

2. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui 

jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanan ingin mengetahui 

ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai 

sebagaiman ditentukan, pelaksanan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.  

Model evaluasi yang oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah Krikpatrik (1998) dalam mencakup empat 

level evaluasi, yaitu level 1 reaction, level 2 learning, level 3 b behavior dan level 4 result (ulfiarahmi, 

2012). 

Level 1 reaction pada level ini mengukur bagaimana peserta diklat bereaksi terhadap diklat yang 

diikuti, atau dengan kata lain mengukur kepuasan peserta diklat (costomer satisfaction). Reaksi 

 
Agenda Proyek Perubahan; Mata Diklat Pembimbingan 
(coaching dan mentoring) 

E. Tahap Evaluasi 

 1. Pembimbingan (36 JP) 
2. Evaluasi Laboratorium Kepemimpinan 
3. Evaluasi Kepemimpinan Peserta 

Sumber : Perkalan No.   2015 
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dimaksud dapat berupa perasaan, pemikiran, dan keinginan peserta tentang pelaksanaan diklat, 

narasumber dan lingkungan diklat. Level 2 learning mengukur proses belajar dalam diklat, yaitu 

terjadinya transfer pengetahuan (transfer of learning), dengan kata lain mengukur sejauh mana 

pembelajaran terjadi. Beragam teknik dapat digunakan untuk menentukan apakah tujuan 

pembelajaran sudah dicapai. Jenis-jenis penilaian level kedua diantaranya penilaian kinerja, simulasi, 

studi kasus, drama, dan latihan-latihan. Juga sangat dimungkinkan untuk mengembangkan pre-test 

dan post-test untuk mengukur evaluasi level ini untuk melihat apakah peserta menunjukkan 

penguasaan yang sebenarnya terhadap topic pembelajaran sebelum dan setelah mengikuti pelajaran. 

Level 3 Behavior evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan 

diterapkan dalam pekerjaan. Evaluasi level ini tidak bisa dilakukan sebelum evaluasi level pertama dan 

level kedua dilakukan. Bahkan ketika indeks kepuasan sangat bagus dan tujuan pembelajaran 

terpenuhi atau tercapai, transfer pengetahuan menjadi perilaku mungkin saja tidak terjadi. 

Level 4 results dapat diartikan sebagai hasil akhir yang terjadi setelah peserta mengikuti diklat. Hasil 

akhir bisa berupa kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan tingkat 

kesalahan. Mengenali hasil akhir program diklat penting, sebagai alas an untuk membuat program 

diklat tersebut.  

Menurut Shelton dan Alliger bahwa model evaluasi krikpatrick mengasumsikan bahwa keberhasilan 

pelatihan yang diukur di suatu level akan menjadi dasar keberhasilan di level selanjutnya.  Jadi jika 

sejak level reaksi seorang partisipan sudah mengalami ketidak puasan, maka tidak mungkin ia bias 

menghasilkan kinerja yang baik bagi dirinya dan organisasi dikaitkan dengan materi yang disampaikan 

dalam pelatihan. Selain itu juga, jika suatu pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang dapat dilihat 

pada kinerja organisasi, maka level  4 pun tidak dapat dilakukan. Demikian juga level 3 memberikan 

bukti akan adanya transfer pengetahuan, keterampilan dan sikap pada pekerjaan. Jika transfer tidak 

terjadi, maka level 4 tidak dapat menunjukan hasil apapun.  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat, sehingga 

diperlukan referensi untuk membedakan antara penelitian dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan 

metode evaluasi diklat. Evaluasi merupakan bagian dari teknik dalam melakukan penelitian, sehingga 

penelitian cakupannya lebih luas untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan evaluasi. Evaluasi bentuknya lebih formal dan terbatas untuk mendapatkan informasi terkait 

obyek yang akan dievaluasi.   

Menurut suharsim dan cepi Abdullah ada dua evaluasi perilaku yang sering digunakan untuk mengukur 

keberhasilan suatu program kegiatan yaitu; 

1. Membandingkan perilaku kelompok control dengan perilaku peserta  training 

2. Membandingkan perilaku sebelum dan sesudah mengikuti training 
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Selain dikenal evaluasi terhadap peserta yang terlibat didalam program (training), diperlukan juga 

untuk mendapatkan informasi dari para pelatih atau pihak-pihak yang terlibat langsung didalam 

pelaksanaan program. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari proses latihan adalah 

survey atau interview dengan pelatih, atasan maupun bawahan peserta training setelah mereka 

kembali ketempat kerja. 

Dalam evaluasi pasca diklat dilakukan dengan 5 indikator yang dinilai yaitu : 

a. Tingkat pemanfaatan alumni diklat dalam jabatan struktural. 

b. Perkembangan perubahan yang telah dilaksanakan 

c. Rencana perubahan yang telah dilaksanakan  

d. Tingkat peningkatan kinerja alumni 

e. Tingkat peningkatan kinerja instansi unit organisasi alumni. 

Informasi yang didapatkan dalam proses pelaksanaan program akan dimanfaatkan perancang 

program (training/diklat), untuk melengkapi kekurangan atau mengubah model program yang sudah 

berjalan sehingga tujuan pembuatan program menjadi tepat sasaran. 

B. Pemimpin Perubahan 

Defenisi kepemimpinan menurut Sondang P. Siagian adalah keterampilan dan kemampuan seseorang 

mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi, setingkat maupun yang lebih 

rendah dari padanya, dalam berpikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistik 

dan ego – sentrik berubah menjadi perilaku organisasional (Siagian, 1988). Dalam defenisi tersebut 

digambarkan bagaimana proses yang dialami oleh setiap pemimpin dalam menjalankan sebuah 

organisasi. Seorang pemimpin mempunyai peran yang aktif dan senantiasa ikut campur tangan dalam 

segala masalah yang berkenaan dengan kebutuhan kelompoknya (Anoraga, 2003). Pemimpin memiliki 

tanggungjawab yang besar terhadap keberhasilan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi. 

Menurut Mifta Thoha bahwa pada hakikatnya kepemimpinan mempunyai pengertian yang lebih luas 

dibandingkan manajemen (Thoha, 2001). Studi terhadap kepemimpinan sangat luas mencakup peran, 

organisasi, individu dan pengikut/bawahan. Sudah banyak penelitian yang dilakukan terhadap 

kepemimpinan diantaranya adalah pendekatan yang dominan terhadap kepemimpinan (The great 

man theory/ “orang besar”). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa para pemimpin besar dilahirkan 

seperti itu, memiliki karakteristik atau sifat personal yang membuat mereka efektif dalam memimpin.  

Pada tahun 1945 Ralph Stogdill menemukan bahwa para pemimpin sesunggunnya secara umum 

sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan rata-rata orang kebanyakan, namun perbedaanya tidak 

signifikan; perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat prediksi yang memadai untuk 

kepemimpinan (Sashkin, 2003).  Jadi penelitian kepemimpinnan bergeser dari “siapa mereka” menjadi 

“apa yang mereka kerjakan”. Studi kepemimpinan dengan pendekatan perilaku (tingkah laku) guna 

mengeksplorasi pemikiran bahwa bagaimana perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan 
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kepemimpinan seseorang. Berikut ini adalah hasil studi terhadap perilaku kepemimpinan yang 

dilakukan oleh University of Michigan dan Ohio State University;  

1. Pemimpin yang berfokus pada tugas pekerjaan ; dengan menerapkan pengawasan yang ketat, 

sehingga bawahan melakukan tugasnya dengan menggunakan prosedur yang ditentukan. 

Pemimpin ini mengandalkan kekuatan paksaan, imbalan dan hukum untuk mempengaruhi 

sifat-sifat dan prestasi pengikutnya. 

2. Pemimpin yang berfokus pada bawahan: mendelegasikan pengambilan keputusan pada 

bawahan dan membantu pengikutnya dalam memuaskan kebutuhan dengan cara 

menciptakan lingkungan kerja yang suportif. 

3. Membentuk struktur: melibatkan perilaku dimana pemimpin mengorganisasikan dan 

mendefinisikan hubungan dalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran 

komunikasi yang jelas dan menjelaskan cara mengerjakan tugas yang benar. 

4. Konsiderasi; melibatkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya, 

menghargai, kehangatan, dan komunikasi antara pimpinan dan pengikutnya. Pemimpin yang 

memiliki konsiderasi tinggi menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan partisipasi 

(Rewansyah, 2011).  

Perilaku pimpinan menjadi studi yang menarik karena membuka peluang yang besar kepada setiap 

orang untuk menjadi seorang pimpinan. Studi terhadap perilaku dan tipe seorang pemimpin bagi 

organisasi pemerintah semakin berkembang, didukung dengan model organisasi pemerintah semakin 

mengarah ke model organisasi perusahaan.   

Tuntutan terhadap pemimpin untuk selalu membawa hal-hal yang baru terhadap organisasi 

merupakan harapan bagi setiap individu dalam organisasi. Pemimpin perubahan yang menjadi jargon 

pada diklatpim pola baru bukan hanya sebagai ungkapan tetapi dalam diklat pola baru tersebut setiap 

peserta diharapkan dapat mempresentasikan proyek yang mampu membawa perubahan ditempat 

kerja. 

Pemimpin membutuhkan orang lain untuk mewujudkan perubahan yang dikehendaki antara 

membawa perubahan pada unit organisasi yang dipimpinnya dalam mewujudkan perubahan tersebut 

setiap pemimpin membutuhkan kemampuan mendiagnosis. Pra-anggapan yang disusun oleh Sodang 

P. Siagian saat membangun argumentasi mengenai pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk semua tingkat, pangkat, jabatan dan jenis 

pekerjaan (Siagian, 1988) merupakan salah satu titik tolak dari pendidikan bagi para manajer/pejabat 

struktural dikalangan ASN. Kepemimpinan organisasi dapat diperkaya melalui pendidikan dan 

pelatihan bukan semata-mata pada The great man theory/ “orang besar”. 

Pemimpin harus memiliki kredibilitas dan reputasi yang hebat, ia mampu memberikan inspirasi dan 

motivasi kepada setiap orang. Memotivasi dan menginspirasi setiap orang dalam setiap detik di 

kehidupan mereka, untuk bersemangat dan bangkit bersama dengan perubahan baru. Dan membuat 
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setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting, untuk mengubah hal-hal yang tertinggal zaman 

dengan hal-hal baru yang sesuai peradaban.  

Beragam defenisi dan konsep kepemimpinan yang ditemukan dalam berbagai bahan , pustaka yang 

masing-masing berbeda dalam penekanan arti. Richard L. Daf mendefenisikan kepemimpinan 

(leadership) adalah suatu pengaruh yang berhubungan antara para pemimpin  (followers). Kemudia 

Gibson menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya menggunakan pengaruh untuk 

memotivasi orang-orang guna pencapaian suatu tujuan. Masih berhubungan dengan pengaruh, Ken 

Blanchard yang dikutip oleh Marcelene caroselli mengatakan bahwa kunci untuk kepemimpinan hari 

ini adalah “pengaruh” bukan “kekuasaan” selanjutnya ia mengatakan para pemimpi tahu bagaimana 

mempengaruhi orang-orang dan membujuk mereka untuk suatu tuntutan pekerjaan tinggi.  

C. Konsep Inovasi 

Kata inovasi berasal dari kata latin In dan Novare yang bermakna membuat sesuatu yang baru, untuk 

merubah. Menurut kamus bahasa Inggris Encharta Word English Dictionary, inovasi memiliki beberapa 

terminology yang dapat digunakan untuk menjelaskan kata inovasi dalam bahasa Indonesia (a) 

Innovate (verb) sebagai kata kerja yang artinya memperkenalkan cara baru untuk melakukan sesuatu 

atau sebuah alat baru, (b) innovation (noun)sebagai kata benda yang memiliki arti sebuah kegiatan 

atau sebuah proses penciptaan atau memperkenalkan sesuatu yang baru diciptakan atau cara baru 

dalam melakukan sesuatu (c) innovative (adj) sebagai kata sifat yang berarti memiliki arti baru dan 

orisinil atau sebuah pendekatan baru dan orisinil (microsoft, Encarta, Word English Dictionary, 1999). 

Inovasi sangat erat dengan makna kebaharuan baik pada input, proses, output dan bahkan outcome 

dari suatu produk. Bentuk-bentuk inovasi menjangkau hampir seluruh jenis produk dan layanan yang 

diberikan, inovasi dilakukan untuk memperbaiki produk atau untuk meningkatan produksi. Pada 

sektor pemerintahan mulai diperkenalkan dengan berbagai bentuk perubahan layanan/sistem guna 

mempercepat atau mempermudah pelayanan kepada masyarakat.   

Menurut Zaltman dan Axtell yang dikutip Djamaluddin Ancok didalam bukunya membagi inovasi 

kedalam dua tahapan yakni tahapan pemunculan gagasan (Initiation) dan tahapan implementasi 

gagasan (implementation) . Pada tahap pemunculan gagasan, proses inovasi dilakukan dengan cara 

meminta masukan atau mengumpulkan gagasan inovatif dari para karyawan/pegawai yang dapat 

memberikan manfaat bagi organisasi dan karyawan/pegawai. Selanjutnya pada tahap implementasi, 

gagasan yang telah terkumpul akan diseleksai secara kritis oleh untuk mencari gagasan yang 

mempunyai landasan kuat untuk diimplemtasikan dan memberikan nilai positif pada organsiasi dan 

pengguna/stakeholder. Nilai positif yang dimaksud dapat berupa manfaat baik dari segi ekonomi 

maupun sosial (Ancok, 2012). Dua tahapan inovasi yang digambarkan oleh zaltman dan axtell 

merupakan model yang sering digunakan pada sektor swasta, inovasi merupakan cara untuk 
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mempertahankan perusahaan tetap bertahan pada persaingan produksi yang ketat. Tahapan 

menggali gagasan pada organisasi pemerintah sangat memungkinkan dilakukan oleh jabatan 

administrator, pengawas dan pelaksana (Jabatan Struktural). Organisasi dapat menggali ide dari para 

PNS tentang cara atau bentuk pelayanan yang lebih mudah dan terjangkau oleh masyarakat. 

Pengalaman dalam memberikan pelayanan akan sangat membantu mendapat ide baru terkait dengan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Tantangan yang dihadapi inovasi dalam menjalankan ide-ide yang telah dijaring melalui para pemberi 

layanan, beberapa tantangan tersebut dijelaskan didalam bahan ajar diklatpim III disadur dari 

pendapat Armound De Mayer dan Sam Gang (dalam bukunya Inspire to Innovate, 2005). Para 

penggerak inovasi harus memahami adanya faktor penghalang inovasi serta prinsip-prinsip inovasi. 

Penghalang inovasi meliputi 

1. Kelangkaan sumber daya manusia untuk inovasi. Pola pikir yang lebih menekankan pada 

efesiensi pencitaan nilai baru, berpikir berorientasi pada produk sehingga menghasilkan 

produk tingkat kualiitas rendah. Sedangkan untuk mencitakan nilai tinggi menuntut 

perubahan aturan main, perubahan model bisnis yaitu mengubah secara konsisten target 

konsumen, nilai yang diberikan kepada konsumen. Bagaimana menciptakan nilai guna untuk 

konsumen. 

2. Pasar yang merangsang inovasi secara geografis berjarak jauh secara kultural berbeda. Sedikit 

pengetahuan tentang bagaimana membangun merk, mengembangkan saluran distribusi dan 

promosi yang canggih. Jarak pembeli dan konsumen yang jauh, kurangnya pengetahuan 

tentang pasar untuk mengembangkan produk, proses dan layanan terbarukan. Data pasar 

kurang dan riset data pasar yang tidak akurat. 

3. Kebijakan industrial (pola pikir persaingan, pola pandang makro-industri). Kecenderungan 

menganaemaskan perusahaan-perusahaan public, perusahaan dan pengusaha tertentu. 

Pengusaha di Indonesia data tahun 2014 memprihatinkan karena untuk memulai usaha 

dibutuhkan waktu 151 hari, masalah perizinan, administrasi. Sementara di singapura hanya 

membutuhkan waktu enam hari. 

4. Organisasi memiliki budaya menolak inovasi yang berkonsekuensi dari mentalitas 

keterbelakangan dan organisasi hierarkis-birokratik yang menghambat kreativitas. Ini di 

tandai oleh perusahaan Asia budaya kekeluargaann yang kuat sehingga menimbulkan 

rendahnya ragam berpikir dan pengetahuan tidak produktif dan tidak inovatif. Adanya cap 

bahwa barang-barang produk asia hasil kerja karyawan barang murahan, biaya upah murah, 

nilai kualitas barang rendah dan buruknya citra perusahaan asia. Penciptaan nilai rendah 

mendominasi pada kegiatan perdagangan. 
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5. Kekurangannya penghargaan. Membangun merk sering diabaikan. Kurangnya kemampuan 

mendesain yang baik dan rendahnya jumlah paten yang diberikan kepada warga asia serta 

rendahnya royality dan pendapatan lisensi yang diterima. 

Kelima penghalang inovasi yang dikemukakan diatas merupakan hasil riset yang dilakukan pada 

perusahaan di Asia. Dari lima penghalang inovasi yang paling berpotensi pada organisasi pemerintah, 

budaya organisasi sebagai pendorong inovasi dan kelangkaan sumberdaya manusia yang dapat 

memikirkan cara yang lebih efesin dan efektif pada pemberian layanan. Inovasi harus dibiasakan 

melalui kepercayaan dan keterbukaan dalam mengemukakan ide pada setiap rapat untuk mendorong 

ide-ide kreatif.  

Dalam manajemen inovasi yang dikemukakan oleh Armound De Mayer dan Sam Gang pada point 

pertama menyebutkan adanya peran pimpinan  dalam inovasi “kepemimpinan perlu menentukan 

sasaran inovasi organisasi.” Dalam kurikulum baru tahun 2015 Diklapim III dan IV diajarkan 

perencanaan dan pelaksanaan inovasi yang dikemas dengan istilah proyek perubahan. Proyek 

perubahan tersebut dirancang oleh para peserta sejak mengikuti diklat sampai pada tahap 

mempertahankan proyek perubahan (ujian). Pada proses ujian para penguji akan mengukur sejauh 

mana proyek perubahan yang dirancang dapat berjalan sampai pada tujuan akhir dari proyek 

perubahan.       
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam Kajian Sustainabilitas Inovasi Alumni Diklatpim III dan IV, adalah jenis penelitian kualitatif yang 

menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut  penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah dimana peneliti adalah sebagai instumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukkan 

secara purposive, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (sugiono, 2009).  

Menurut sugiono bahwa pendekatan deskripsi pada penelitian kualitatif adalah penilaian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu varibel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (sugiono, 2012). Penelitian 

kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistic, memposisikan manusia sebagai alat 

penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil 

penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subyek peneliti. 

B. Penentuan Fokus, Lokus Penelitian dan Unit Analisis 

1. Fokus Penelitian.  

Adapun fokus penelitian dalam kajian ini adalah sustainibilitas inovasi dan kepemimpinan 

perubahan alumni Diklat Pim III dan IV serta faktor penghambat dan pendukungnya. 

2. Lokus Penelitian. 

Adapun lokus penelitian ini terdiri dari:  

a. Prov. Sulawesi Barat merupakan daerah baru yang dianggap perlu oleh Tim Peneliti untuk 

dikaji terkait penyelenggaraan diklat, sehingga perlu dilakukan evaluasi. 

b. Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten yang berada didaerah Provinsi Sulawesi Selatan 

yang saat ini penyelenggaraan diklatnya dikerjasamakan dengan Badan Diklat Provinsi, 

sehingga Tim Peneliti perlu mengkaji bagaimana potret penyelenggaraan diklat eksternal LAN.  

c. Kabupaten Mimika merupakan daerah yang berada di Provinsi Papua Barat, yang menjadi 

binaan LAN dalam penyelenggaraan diklat. Untuk mewakili penyelenggaraan Diklat yang ada 

di Wilayah Papua Barat.  

 

3. Unit Analisis. 

Pada penelitian ini menggunakan unit analisis individu dan organisasi dengan teknik purposive 

sampling. Unit analisis individu terdiri dari semua alumni diklatpim III dan IV yang tersebar di Provinsi 
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Sulawesi Barat, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Mimika. Selanjutnya unit analisis organisasi terdiri 

BKD, Dinas Pendidikan. Unit analisis organisasi adalah Badan Kepegawaian Daerah atau Badan 

Kepegawaian dan Diklat Daerah. 

C. Sumber Data dan Teknik Analisis Data 

1. Sumber Data 

Data primer adalah data yang didapatkan dari lokasi penelitian meliputi wawancara melalui 

informan yang terdiri dari ;  

a. Prov. Sulawesi Barat : Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 3 Orang  dan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 31 Orang. 

b. Kab. Barru : Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 3 Orang  dan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 11 Orang. 

c. Kab. Mimika : Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 5 Orang  dan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 26 Orang. 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari peraturan dan dokumen, yang terkait dengan 

judul penelitian. 

2. Teknik Analisis Data 

Data yang didapatkan melalui lokasi penelitian akan dianalisis melalui metode trianggulasi. 

Analisis diawali dengan melakukan coding terhadap data mentah yang diperoleh, Selajutnya 

dilakukan kategorisasi data yang diperoleh dari semua instrumen penelitian. Langkah 

berikutnya data dikonstruksi dan korelasikan untuk menghasilkan kesimpulan dan 

rekomendasi penelitian.  
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BAB IV 

HASIL KAJIAN 

A. Pembahasan Lokus Kabupaten Barru 

Alumni terdiri dari 7 orang yang tersebar kedalam 6 SKPD Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas 

Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas 

Kelautan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan. Alumni terdiri dari Diklat PIM III 3 orang dan Diklat PIM IV 4 orang. 

Selain wawancara dengan alumni diklatpim, dalam penelitian ini juga melibatkan tim efektif dan 

mentor yang membantu dalam mewujudkan proyek perubahan alumni. Mentor dan Tim efektif 

akan memberikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan capaian proyek perubahan. 

Proyek perubahan bukan satu-satunya informasi yang digali dalam penelitian, meskipun 

penelitian ini terfokus pada sustainable inovasi alumni. Alumni sebagai pemimpin perubahan 

merupakan salah satu agenda dari diklat kepemimpinan pola baru. Untuk mendapatkan informasi 

pemimpinan perubahan setiap alumni maka beberapa pertanyaan seputar pekerjaan alumni 

disertakan didalam penelitian ini. 

Tabel. 4.1 Informan Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Kab. Barru 

No Nama 
Unit 

Kerja/SKPD 
PIM Jabatan 

Posisi 
Informan 

Judul Proyek 
Perubahan 

Penyeleng-
gara Diklat 

1. Saparuddin Badan 
Pemberday

aan 
Masyaraka

t Desa 

III Kabid. 
Ketahanan 
Masyaraka

t 

Alumni Membangun 
sinergitas 

stakeholder 
dalam rangka 
peningkatan 

kualitas 
penyusunan 
profil desa 

Badan Diklat 
Provinsi Sulsel 

2. Arkil, S.Ag, 
M.Pd 

Dinas 
Pendidikan 

III Kabid. 
Pendidika

n Luar 
Sekolah 

Alumni Pengembangan 
PAUD secara 
Holistik dan 
Terintegrasi 

Badan Diklat 
Provinsi Sulsel 

3. Amos 
Lobo, S.Sos 

Dinas 
Kependudu
kan dan 
Catatan 
Sipil 

III Kabid. 
Kependu

dukan  

Alumni Percepatan  
penerbitan 
akta kelahiran 
berbasis 
teknologi 
informasi  

Pusat 
Pendidikan 

dan Pelatihan 
Kementerian 
Dalam Negeri 

Regional 
Makassar 

4. Andi 
Tamara 
Jaya, ST 

Dinas 
Pertambang
an dan 
Energi 

IV Kasi. 
Pengawas

an dan 
konservasi 
lingkungan 

Alumni Penyaringan 
Air Sungai Hasil 
Penambangan 

Rakyat 

Badan Diklat 
Provinsi Sulsel 

5. Andi Dewi 
Astuty 

Dinas 
Kelautan 
dan 
Perikanan 

IV Kasubag. 
Keuangan 

Alumni Optimalisasi 
Penyusunan 
Laporan Fisik 

dan Keuangan  

Badan Diklat 
Provinsi Sulsel 
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6. Ridwan N, 
S.Sos 

BKBPP IV Kasubid. 
Fasilitasi 

Kelembag
aan 

Pengarus
utamaan 
Gender 

Alumni Peningkatan 
keterampilan 
ibu rumah 
tangga di 
Kecamatan 
Balusu Desa 
Madello 

 

Badan Diklat 
Provinsi Sulsel 

7. Virqana, 
SIP 

Dinas 
Pertanian 
Tanaman 
Pangan 

IV Kasi. 
Pembinaa

n 
Kemitraa

n dan 
kelembag

aan  

Alumni Pemenuhan 
sarana alat 
dan mesin 
pertanian 
bidang 
tanaman 
pangan bagi 
kelompok tani 
melalui skala 
prioritas 
berdasarkan 
data 
kepemilikan 
alat dan 
mesin 
pertanian 

 

8. Fatmawaty 
Lebu 

BKBPP III Kabid. 
Pengarusu

tamaan 
Gender 

Mentor   

9. Andi 
Ratnawaty, 
ST. M.Si 

Dinas 
Pertambang

an dan 
Energi 

III Kabid. 
Pertamba

ngan 
Migas dan 

Energi 

Mentor   

10. Andi 
Rahmawat
y,  

Dinas 
Kependuduk

an dan 
Pencatatan 

Sipil 

II Kepala 
Dinas 

Mentor   

11. Rahman Dinas 
Kependuduk

an dan 
Catatan Sipil 

- - Mentor   

12. Ina 
Mauwiyah 

BPMD - Staff Tim 
Efektif 

  

13. Dr. 
Kamaruddi
n, S.Ag, 
M.Pd 

Diknas III Sekretaris 
Dinas 

Pendidika
n  

Tim E 
fektif 

  

14. Nurmayasa
ri 

BKBPP IV - Tim 
Efektif 

  

15. Arniati Dinas 
Kelautan 

dan 
Perikanan 

- Bendahara 
Barang 

Tim 
Efektif 
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16. Fitriani 
Ahmad 

Dinas 
Kependuduk

an dan 
Catatan Sipil 

- Operator 
SMS 

Tim 
Efektif 

  

17. Amanda Dinas 
Pertanian 
Tanaman 
Pangan 

- Staff Tim 
Efektif 

  

18. Usman 
Arsyad 

BKBPP II Kepala 
Badan 

Tim 
efektif 

  

Sumber: Data Primer 2016 

1. Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV 

Proyek perubahan diklatpim III titik beratnya pada membangun/memperbaiki sistem sehingga 

membutuhkan koordinasi antara SKPD. Tema yang diangkat bukan hanya pada kualitas 

produk tetapi bagaimana semua unit yang terkait dengan proyek perubahan dapat 

bekerjasama dalam proyek perubahan. Tercermin dari tiga judul yang diangkat oleh alumni 

dari Kab. Barru yaitu 1. Pengembangan paud secara holistic dan terintegrasi,  2. membangun 

sinergitas stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas profil desa, 3. Percepatan  

penerbitan akta kelahiran berbasis teknologi informasi. Keberhasilan proyek perubahan 

diukur dengan sejauh mana proyek perubahan tersebut berjalan sebagai program yang 

dibangun oleh alumni.  

Proyek perubahan alumni diklatpim IV menampilkan proyek perubahan yang berfokus pada 

output. Untuk mengukur keberhasilan dari proyek perubahan apakah program yang dibuat 

oleh alumni menghasilkan produk. Pada setiap tujuan yang ingin dicapai dalam proyek 

perubahan, alumni menggambarkan dengan jumlah/cakupan stakeholder. Tujuan jangka 

pendek, menengah dan panjang diharapkan dapat meningkat jumlah yang stakeholder 

mendapatkan manfaat dari proyek perubahan. Ada 4 alumni diklatpim IV yang ada di Kab. 

Barru mengangkat judul proyek perubahan sebagai berikut; 1. Penyaringan Air Sungai Hasil 

Penambangan Rakyat, 2. Optimalisasi Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan, 3. 

Peningkatan keterampilan ibu rumah tangga di Kecamatan Balusu Desa Madello, 4. 

Pemenuhan sarana alat dan mesin pertanian bidang tanaman pangan bagi kelompok tani 

melalui skala prioritas berdasarkan data kepemilikan alat dan mesin pertanian. 

a. Alumni Lanjutan 

1. Evaluasi Keberlanjutan Proyek Perubahan 

Pada tujuan jangka pendek alumni diklatpim IV menggunakan program yang lebih terukur 

dan mudah diamati seperti, data realisasi keuangan, pembuatan kolam penjernihan, 

distribusi alsimtan. Pada tujuan jangka pendek alumni diklatpim III bukti capaiannya 

diukur dengan berjalannya koordinasi dengan para stakeholder sampai kepada 

terwujudnya satu program seperti terbentuknya paud atau satu profil desa. 
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Pada tujuan jangka menengah alumni diklatpim IV menampilkan proyek perubahan 

dampak dari proyek perubahan jumlah realisasi proyek perubahan semakin luas misalnya 

penambahan jumlah kolam penjernihaan, bertambahnya desa fasilitasi keterampilan 

menjahit, atau penambahan jumlah kelompok tani yang mendapatkan alsimtan, realisasi 

laporan keuangan yang tepat waktu.  Pada tujuan jangka menengah alumni diklatpim III 

membuktikan dengan proyek perubahan sudah dapat dikoordinasikan dengan 

stakeholder. 

Pada tujuan jangka panjang alumni diklatpim IV menampilkan capaian proyek perubahan 

cakupannya lebih luas dari tujuan jangka panjang beberapa alumni mentargetkan bahwa 

proyek perubahannya dapat dirasakan semua stakeholder yang ada di wilayah 

kerjanya/Kabupaten Barru. Pada tujuan jangka panjang alumni diklatpim III proyek 

perubahan sudah berada pada tahap berjalannya proyek perubahan.  

Tim efektif menerangkan bahwa proyek perubahan alumni diklatpim III tidak berlanjut di 

pada tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Target yang ada pada tujuan 

jangka menengah tidak dapat direalisasikan disebabkan tidak berjalannya lagi tim efektif 

baik pada internal maupun eksternal. 

2. Faktor Pendukung Internal 

Ada dua alumni PIM IV mengusung proyek perubahan yang bersumber dari program 

nasional yaitu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahterah dan alat 

mesin pertanian (alasintan) untuk mendorong kedaulatan pangan. Pengadaan alsintan 

secara nasional membuat proyek perubahan alumni dapat terus berjalan karena 

dukungan bantuan dari pusat. Dukungan kebijakan terhadap proyek perubahan menjadi 

salah satu factor yang mendorong alumni dapat menjalankan proyek perubahan.   

Pada tingkat kebijakan internal organisasi juga membawa dampak positif terhadap proyek 

perubahan. Permasalahan pelaporan keuangan yang sering dihadapi SKPD membuat 

internal organisasi secara tidak langsung memiliki presepsi yang sama terhadap 

pentingnya perubahan pada pelaporan keuangan. Salah satu alumni diklatpim IV 

mengangkatnya sebagai judul proyek perubahan, sehingga dengan mudah para unit 

bergerak untuk mendukung proyek perubahan “optimalisasi penyusunan laporan fisik dan 

keuangan” Dukungan dari teman-teman unit juga sangat mempengaruhi proyek 

perubahan, apalagi data-data yang dibutuhkan berasal dari unit-unit teknis untuk 

kelancaran pelaporan keuangan. Dalam menjalankan proyek perubahan yang berbasis 

perbaikan laporan tidak membutuhkan anggaran, karena menggandalkan tim kerja untuk 

berkomintmen mengimput laporan dengan tepat waktu. Komitmen tim menjadi unsur 

utama dalam. 
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Pada proyek perubahan yang berbasis Teknologi Informasi di SKPD Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil bukan merupakan proyek nasional, hanya alat TI tersebut merupakan 

alat yang diadakan untuk mendukung pengolahan data kependudukan dan catatan sipil 

serta program ini dari tahun ketahun anggarannya naik. Dalam wawancaran alumni 

memberikan keterangan saat ditanya mengenai anggaran, ”dari tahun ketahun, naik atau 

turun? Dari tahun ketahun naik”. Dukungan dari tim yang sudah terbentuk “ada teman-

temanlain yang bisa melanjutkan disana termasuk operator dan kurir. Kemudian dibantu 

oleh ADB” 

Pada dukungan anggaran proyek pengadaan alsintan berasal dari pusat, sedangkan kolam 

penjernihan sudah dijalankan dengan arisan kelompok para penambang yang berada 

disekitar sungai. proyek perubahan yang  berbasis aplikasi TI dan laporan realisasi fisik 

tidak membutuhkan dana. 

3. Faktor Pendukung Eksternal 

Stakehoder Eksternal Bappeda dan BPKAD merupakan SKPD yang paling berkepentingan 

didalam pelaporan keuangan. Meskipun stakeholder eksternal tidak dilibatkan didalam 

persentasi tetapi reformer sering berhubungan dengan Bappeda dan BPKAD terkait 

dengan pengumpulan laporan keuangan.  Reformer mendapat keluhan keterlambatan 

laporan keuangan dari BPKAD. Informasi penting dari BPKAD mendorong reformer 

mengangkat masalah pelaporan keuangan fisik menjadi proyek perubahan. 

Stakeholder yang terkait langsung dengan proyek perubahan sebaiknya dilibatkan 

didalam melaksanakan proyek perubahan. Peran stakeholder eksternal akan memberikan 

dampak yang lebih baik didalam proyek perubahan. Kemampuan alumni didalam 

melibatkan atau memanfaatkan peran stakeholder eksternal akan memberikan nilai 

tambah, sekaligus akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proyek 

perubahan yang dikerjakan mendahulukan kesuksesan.  

Ada tiga alumni diklatpim IV yang proyek perubahannya bersentuhan langsung dengan 

masyarakat. alumni merasakan bahwa dukungan para stakeholder dalam proyek 

perubahan. Sejauh mana kebutuhan masyarakat bersentuhan langsung dengan proyek 

perubahan menjadi sangat penting.  

Dukungan dari bupati untuk mancapai target Bupati dalam mensukseskan program 

kepemilikan akte kelahiran. “program pak bupati juga ini bahwa kita tahun 2020 kita 

semua masyarakat baru memiliki akte kelahiran”, dukungan ekternal seperti program-

program yang berkaitan dengan program nasional kepala SKPD memberikan pernyataan 

bahwa  “kalau kepala dinas seiringka dengan apa yang kita anu. Karena klop sekaliki 

dengan maunya juga menteri” 
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4. Tantangan/Hambatan 

Dalam menjalankan proyek perubahan masing-masing alumni menerangkan bagaimana 

menjalankan proyeknya. Hambatan yang alumni rasakan bergantung pada proyek 

perubahan yang mereka lakukan. Untuk proyek perubahan yang berhubugan langsung 

dengan masyarakat adalah mengumpulkan para penambang untuk memberikan 

keyakinan bahwa proyek perubahan akan memberikan dampak positif. 

Sedangkan untuk proyek perubahan yang berbasis pada program perbaikan sistem 

internal organisasi tantanganya mengajak unit lain untuk melakukan pengimputan data 

pelaksanaan kegiatan dengan tepat waktu. Membangun komunikasi yang baik dengan 

unit kerja untuk memberikan laporan dengan tepat waktu, alumni harus. Ada alumni 

diklat IV yang tidak memiliki Fungsional umum/staff sehingga diperlukan Fungsional 

Umum di Unit lain untuk membantu yang membantu dalam mengumpulkan data 

kelompok tani.  

Pada umumnya alumni diklatpim IV yang mengerjakan proyek-proyek fisik tantangan 

pada umumnya bagaimana mewujudkan proyek perubahan sehingga dapat terus 

berlanjut, upaya yang dilakukan oleh alumni adalah mengajukan proyek perubahan ke 

dalam anggaran SKPD sebagai kegiatan rutin dilaksanakan.  “Saya rasa kalau inovasi tetap 

ada, Cuma kadang-kadang biasa katakanlah inovasi ini kadang-kadang biasa tidak berjalan 

dengan baik karena tadi ituu kan kita pahami bahwa APBD itu kan agak terbatas”. 

5. Dampak Proyek Perubahan. 

Proyek perubahan yang dikerjakan diluar organisasi memberi dampak kepada internal 

organisasi dengan meniru semangat dari alumni untuk mewujudkan proyek perubahan. 

Proyek perubahan yang dikerjakan dalam internal organisasi memberi dampak perbaikan 

terhadap kinerja organisasi dan individu “tidak naik mi namata bahwa selalu terlambat, 

jadi sebelum batas jatuh tempo sudah adami laporan ta masuk”. Kesadaran antara unit 

untuk menyusun laporan keuangan dengan tepat waktu bisa terbangun.  

Pada proyek perubahan pembuatan kolam penjernihan air alumni memberikan 

keterangan bahwa seksi pengawasan konservasi lingkungan dapat membuat program 

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penambang. Proyek ini dapat menginspirasi 

teman-teman kantor untuk membuat proyek-proyek perubahan yang lebih bersentuhan 

dengan masyarakat. Proyek pembuatan penjernihan juga memberikan dampak pada 

terjalinnya koordinasi dengan pihak-pihak yang selama ini terkait dengan perbaikan 

lingkungan. 

Menurut alumni bahwa dampak proyek perubahannya berdampak pada perbaikan 

pelayanan pengadaan alat-alat pertanian seperti yang dikemukakan“Dulunya itu, 
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kelompok memasukkan proposal, kan harus ada proposal dulu awalnya kalau mau minta 

alsimtan. Bertampung-tampung semua di sekertaris”. Ada perbaikan pada mekanisme 

pembagian alat-alat pertanian, selama ini permohonan dimasukkan melalui sekretaris 

akhirnya dialihkan ke seksi pembinaan kemitraan dan kelembagaan.   

b. Alumni Tidak Berlanjut 

Proyek perubahan alumni yang tidak lanjut berasal dari alumni pim III. Hambatan terbesar dari 

proyek perubahan alumni berada pada tujuan jangka menengah; pada tujuan jangka 

menengah proyek perubahan membutuhkan koordinasi antara SKPD. Pada rancangan awal 

proyek perubahan integrasi paud di lingkup SKPD dimasukkan sebagai bagian dari proyek 

perubahan, tetapi tidak sampai pada desain program kegiatan dimasing-masing SKPD yang 

terlibat tersebut. Integrasi paud yang melibatkan SKPD belum berhasil melahirkan program 

yang dapat saling mendukung, padahal integrasi paud ditujuan jangka menengah berisi 

program kesehatan gizi, perlindungan dari kekerasan, pendidikan anak. Tujuan jangka 

menengah dari proyek perubahan harusnya dapat diaplikasikan jika perencanaan pada awal 

kegiatan dapat dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.   

1. Faktor Penghambat Internal 

Pencapaian tujuan jangka pendek akses dan kualitas layanan meningkatnya 

pengembangan anak dalam perkembangannya agak lambat karena pembentukan paud 

sebagai wadah juga lambat. Pada tujuan jangka menengah adalah mengintegrasikan 

antara paud dengan pendidikan anak. “informan bahwa proyek perubahan yang dilakukan 

oleh reformer idealnya jadi rencana yang disingkronkan dengan bappeda – informan 

memberikan informasi bahwa belum dilakukan singkronisasi dengan bappeda.” 

Proyek perubahan yang dijalankan oleh reformer belum nyambung dengan program dari 

SKPD lain, padahal program ini merupakan program nasional. Alokasi anggaran untuk 

menjalangkan proyek perubahan tidak ada sehingga proyek perubahan alumni tidak 

berjalan. “Kalau untuk yang mau mencontoh, memang banyak teman-teman yang ingin 

tertarik. Cuma kadang-kadang  dari faktor dana yang menjadi kendala”. 

2. Faktor Penghambat Eksternal 

Dukungan dari para stakeholder dianggap belum maksimal untuk mendukung proyek 

perubahan stakeholder seperti SKPD yang menjadikan desa sebagai sumber informasi 

belum dapat memberikan kesadaran bahwa data desa sangat penting. “Profil desa itu 

disusun tidak bisa jadi kalau hanya kepala desa saja dan perangkatnya. Maka dia 

membutuhkan orang lain (stakeholder), dia membutuhkan SKPD terkait sebagai pemilik 

dan penanggungjawab data”. 
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2. Tim Efektif  

a. Proyek Perubahan 

1. Bentuk Keterlibatan 

Umumnya tim efektif terlibat didalam perencanaan dan pelaksanaan seperti rapat atau 

dalam melakukan tugas untuk mengimput. saya yang datang dari PPK maksudnya 

kelompok mana yang rencana mau masuk. Tim efektif yang terlibat mampu menjelaskan 

apa peran dan bagaimana proyek perubahan dijalankan oleh para alumni. saya sebagai 

operator yang terima sms, maksudnya sebelumnya saya terima sms kan ada dari 

puskesmas, ada bidan, ada petugas administrasi sama pelapor. Alumni yang gagal dalam 

menjalankan proyek perubahannya informan menjelaskan bahwa mereka tidak 

dilibatkan. Alumni pim III yang dimutasi ke bidang yang berbeda tim efektifnya pembagian 

tugas antara tim efektif lebih jelas dan terfokus sehingga tim nya dapat bekerja dengan 

efektif untuk melaksanakan peran didalam tim efektif. “Dia terima sms terus itu kan sudah 

ada formatnya memang pak. Semisal ada 11 puskesmas di Kabupaten Barru yang ikut 

dalam tim kerja ini, ada yang 01”  

2. Cerminan Proyek Perubahan 

Informan menjelaskan bahwa proyek yang dibuat oleh reformer masih berjalan. Informan 

menjelaskan bahwa tugas pokok dari reformer berhubungan dengan pelayanan 

masyarakat desa. Informan menjelaskan bahwa laporan keuangan sering menjadi 

masalah, informan menjelaskan informasi lain terkait dengan keterlambatan laporan 

dikarenakan pribadi bendahara. 

Reformer mengangkat judul proyek perubahan berdasarkan masalah yang dihadapi di sub 

bidang pengarus utamaan gender program itu dikenal dengan istilah programnya P2WKSS 

(peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera). Kalau judul proyek 

perubahannya ibu .. memang sudah itu yang dialami di keuangan bu? Iya… yang diangkat 

adalah masalah yang dihadapi dikantor ini. . apa … kalau disini terkendala. 

Masalahmi memang ini proyek perubahan yang diangkat oleh ibu Vir memang masalah di 

bidangta memang? Karena kebutuhan. Kita kan harus tau kalau misalnya tidak dilaporkan 

atau tidak di evaluasi sama bu Nana kadang ka nada petani yang bisa minta dua, minta 

lebih tapi kan bu Virqana kan evaluasi. Dia cari yang belum pelaporan keuangan, mungkin 

SPJnya. 

Oya menurut saya sih pak memang sangat dibutuhkan karena kenapa pak? Sekarang itu 

masyarakat tak perlu lagi ke capil untuk mendapatkan akte kelahiran. Dia cuman laporkan 

ke bidan, melahirkan. Bidan yang smskan ke kantor. Dia tidak perlu lagi pak datang ke 

kantor untuk urus itu aktenya. 
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b. Perubahan Pasca Diklat 

1. Perubahan Alumni Pasca Diklat 

Tim efektif 01 memberikan informasi bahwa pada sikap/perilaku yang ditunjukkan alumni 

adalah “memberikan ketentuan” dan pada motivasi/semangat berprestasi alumni adalah 

“taat pada jam kerja”. Sikap kerja “memberikan ketentuan” merupakan ketentuan atau 

standar yang harus dipenuhi didalam menjalankan program/kegiatan.  Motivasi kerja 

alumni yang taat pada jam kerja sangat membantu untuk menyelesaikan 

program/kegiatan sesuai dengan perencanaan. Taat pada jam kerja menurut tim efektif 

01 ditunjukkan dengan intensitas rapat yang dilaksanakan di sub bagian dibawah 

koordinasi alumni 01. Tim efektif 01 memberikan informasi bahwa alumni 01 sering 

melayani aparat desa yang mau berkonsultasi dikantor atau diluar jam kerja. Aparat desa 

yang berkonsultasi terkait dana desa yang akan diberikan pemerintah pusat. Dalam 

menjalankan tupoksi alumni 01 sudah menggunakan jam kerja yang lebih untuk 

memperlancar program/kegiatan yang ada dibawah tanggungjawab alumni 01.   

Alumni 01 memiliki motivasi dan sikap kerja yang dapat mendorong kinerja organisasi 

menjadi lebih baik. Motivasi dan sikap kerja yang ditunjukkan alumni 01 adalah semangat 

yang diharapkan kepada para alumni diklat kepemimpinan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Motivasi dan sikap tersebut patut dicontoh setiap jabatan fungsional 

umum dan para kepala sub bagian yang berada dibawah koordinasi alumni 01. 

Tim efektif 03 memberikan informasi  “dia-kan(alumni) selalu aktif pak, aktif memang 

orangnya” alumni 03 memang memiliki individu yang aktif dalam bekerja. Proyek 

perubahan alumni 03 menggambarkan karakteristik individu yang aktif dalam 

menjalankan program/kegiatan. Proyek perubahan peningkatan keterampilan ibu rumah 

tangga melalui pelatihan menjahit membutuhkan tindakan aktif untuk menghubungi 

pelatih, aparat desa serta ibu rumah tangga. Alumni 03 mampu mengadakan pelatihan 

kepada ibu rumah tangga, sekalipun belum didukung dana dari kantor.  

Informasi mengenai sikap kerja, tim efektif memberikan jawaban bahwa “ yang 

bersangkutan cukup bagus” ungkapan cukup bagus dari tim efektif sangat umum untuk 

menggambarkan sikap kerja dari alumni. Tim efektif 03 merupakan salah satu kepala sub 

bagian yang jabatannya setara dengan jabatan alumni 03. Ungkapan cukup bagus 

merupakan pengakuan dari rekan kerja bukan ungkapan dari jabatan fungsional umum. 

Kinerja alumni 03 patut dicontoh oleh rekan kerja lainnya dan jabatan fungsional umum 

yang berada dibawah bidang pengarus utamaan gender.    

Tim efektif 04 memberikan informasi bahwa “sekarang tidak ada” jawaban dari tim efektif 

menggunakan keterangan waktu “sekarang” artinya tim efektif masih menunggu adanya 
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perubahan yang dilakukan oleh alumni dimasa yang akan datang. Tim efektif memberikan 

informasi tambahan bahwa “pastilah ada perubahan”, tim efektif menggap bahwa 

perubahan pasti terjadi setelah alumni mengikuti diklat. Perubahan yang dimaksud oleh 

tim efektif tidak dapat diamati dalam bentuk sikap dan motivasi. Dalam menggali 

pertanyaan lanjutan terkait dengan adanya perubahan seperti ide, jawaban dari tim 

efektif 04 adalah “ide baru sih”. Tim efektif mengamati adanya perubahan pada ide yang 

dimiliki oleh alumni 04. Ide alumni 04 dapat diamati melalui komunikasi yang dilakukan 

dengan tim efektif.  

2. Ide Baru Dalam Penyelesaian Masalah  

Dalam menjawab pertanyaan terkait dengan ide baru, tim efektif tidak memberikan 

jawaban yang jelas. Tim efektif belum menemukan ide baru para alumni.  Dalam panduan 

wawancara ide baru yang dimaksud dalam penelitian ini sangat luas, sehingga 

memungkinkan tim efektif menemukan perilaku/sikap “ide baru” yang ditunjukkan oleh 

para alumni.  

Tim efektif 06 memberikan informasi “Saya kan dulu orang tidak biasa kerja dan tidak tau. 

Cuman bu Nana itu kayak misalnya kalau ada masalah, ikuti dulu dari awal biar bisa 

diselesaikan di akhirnya”. Informasi yang diberikan oleh tim efektif mengenai cara alumni 

06 didalam mengajari tim efektif untuk mendapatkan pengalaman didalam pekerjaan. Ide 

baru yang ditangkap oleh tim efektif dari alumni 06 adalah transfer pengetahuan, tim 

efektif memperoleh pengetahuan mengerjakan proyek perubahan yang dikerjakan secara 

bersama. Alumni 06 mengajak tim efektif untuk terlibat didalam proses kegiatan, sampai 

tim efektif tahu apa yang akan dikerjakan didalam proyek perubahan. 

c. Dampak Proyek Perubahan 

1. Terhadap Organisasi 

Tim efektif 03 Apakah ada manfaat yang dirasakan oleh teman-teman pada unit ini? Saya 

kira ada dampaknya. Khusus di bidang PUG, tujuannya memang untuk memberdayakan 

perempuan dalam berbagai aspek termasuk dalam aspek keterampilan. Dampaknya 

cukup besar, karena juga disamping dibidang kami ini tugas dan fungsi kami juga 

kesejahteraan masyarakat di desa Madello bisa terangkat. Intinya sebenarnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan di masyarakat desa Madello, meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan sehingga pendapatan ekonomi masyarakat bisa naik. 

Dalam bidang kami, itu sangat meringankan tugas pokok dan fungsi. Karena melalui 

proyek perubahan, tugas dan fungsi itu juga bisa terlaksana. 

Tim efektif 06 memberikan informasi “Karena kan dulu petani kan kurang terbuka pak toh. 

Jadi semenjak alumni 06 kasi, apa mauta. Maksudnya dia ajak sharing”. Informasi yang 
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diberikan oleh tim efektif 06 tidak menggambarkan dampak proyek perubahan terhadap 

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Informasi tersebut menjelaskan bagaimana 

keterbukaan informasi yang diberikan petani kepada alumni 06. Petani tidak lagi melihat 

jabatan struktural alumni 06 sebagai pejabat yang perlu dihindari atau disegani, tetapi 

alumni 06 merupakan mitra yang dapat membantu petani didalam mengatasi masalah 

alsimtan. Informasi yang diperoleh alumni 06 semakin banyak sehingga mempermudah 

pemetaan kebutuhan alsimtan bagi petani. 

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan selama ini terkendala dengan data alsimtan yang 

dimiliki oleh petani, Sehingga program pengadaan alsimtan mengalami kendala. 

Kelompok tani yang tidak memiliki alsimtan merupakan masalah yang harus diatasi oleh 

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Keterbukaan informasi yang terjalin didalam 

proyek perubahan alumni 06 diharapkan dapat mengatasi masalah yang selama ini 

dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Bukan hanya program pengadaan 

alsimtan tetapi program pertanian yang menyentuh langsung dengan petani dapat 

berjalan dengan baik.  

2. Terhadap Stakeholder 

Tim efektif 04 memberikan informasi “pengimputan laporanku itu harus dulu dari ibu haji, 

kalau sudah dikerjakan saya juga harus imput, misalnya saya selesaikan dulu baru saya 

input diaset. Jadi semakin tau kita kerjaan apa”. Dalam penjelasan yang diberikan oleh tim 

efektif tergambar bahwa proyek perubahan alumni 04 merupakan dokumen yang saling 

terkait antara satu unit dengan unit yang lain. Unit kerja yang menggunakan 

uang(membelanjakan) akan memberikan informasi penggunaan uang (realisasi) 

kemudian di sub bagian keuangan yang akan memberikan laporan kuangan. Semakin baik 

laporan realisasi fisik yang diberikan dari unit kerja akan mempengaruhi kualitas laporan 

penggunaan anggaran bagi Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Tim efektif 07 informasi yang diberikan “kalau yang stakeholdernya, ada yang ibu liat yang 

tadi di kecamatan merasakan manfaat dari proyek perubahan, memang terbukti yah? 

Terbukti pak. Kan dulunya yang sedikit sms, sekarang sudah banyak, seperti itu”. 

Kecamatan memperoleh manfaat dari layanan sms pengajuan penerbitan akta kelahiran. 

Fungsional umum/staff yang ada dikecamatan tidak lagi menghubungi operator yang ada 

di dinas kependudukan dan catatan sipil cukup dengan sms, operator akan memproses 

penerbitan akta kelahiran. Tugas dan fungsi pengurusan akta kelahiran yang ada 

dikecamatan menjadi lebih mudah dengan proyek perubahan alumni 07.  

Dalam wawancara tim efektif 07 memberikan informasi “Bidan yang smskan ke kantor. 

Dia tidak perlu lagi pak datang ke kantor untuk urus itu aktenya”. Dari informasi diatas 
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bukan cuma kecamatan yang dapat mengirim sms untuk mengurus akta kelahiran tetapi 

juga Puskesmas. Proses kelahiran yang terjadi dipuskesmas juga dapat dilaporkan melalui 

sms ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Proyek perubahan alumni 07 juga 

membantu masyarakat yang melakukan proses kelahiran di puskesmas. Meskipun bidan 

tidak memiliki tugas dan fungsi untuk melaporkan kelahiran, tetapi dengan adanya proyek 

perubahan 07 bidan dapat membantu masyarakat untuk melaporkan kelahiran. Bidan 

atau staff puskesmas hadir sebagai informan baru didalam proses penerbitan akta 

kelahiran. Selama ini, bidan membantu proses persalinan tetapi dengan proyek 

perubahan alumni 07 bidan memiliki peran didalam memberikan infomasi kepada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil. 

3. Terhadap Stakeholder sampai saat ini 

Tim Efektif 06 memberikan informasi “Ee terasa, Karena kan dulu petani kan kurang 

terbuka pak toh. Jadi semenjak ibu  alumni 06 kasi, apa mauta. Maksudnya dia ajak 

sharing”. Tim efektif 06 menceritakan semenjak proyek perubahan dilaksanakan oleh 

alumni 06. Dalam proses pengumpulan data, alumni 06 intens berkomunikasi dengan para 

petani. Komunikasi yang terjalin dengan para petani, memudahkan alumni dalam 

mengumpulkan data. Petani juga nyaman berkomunikasi dengan alumni 06, sehingga 

pertukaran informasi antara petani dan alumni 06 jadi lancar.  

Data kepemilikan dan kebutuhan alsimtan kelompok tani, dikumpulkan melalui 

komunikasi yang dibangun dengan terbuka. Petani merasa nyaman berkomunikasi 

dengan alumni 06, karena alumni 06 ingin mendengarkan keluhan yang dirasakan oleh 

petani. Kebutuhan alsimtan petani dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam daftar 

pengadaan alsimtan. Dari daftar yang telah dibuat oleh alumni 06 maka dibuatkan daftar 

proritas pengadaan alsimtan. Proyek perubahan alumni 06 dijalankan melalui daftar 

proritas pengadaan alsimtan bagi kelompok tani. 

Metode komunikasi serta pengelolaan data alsimtan kelompok tani dirasakan sangat 

membantu para petani dalam pengadaan alsimtan. Kelompok tani yang belum 

mendapatkan alsimtan juga terwadahi dengan model komunikasi yang dibangun oleh 

alumni 06. Permohonan pengajuan alsimtan petani lebih jelas alur prosesnya, tidak ada 

lagi istilah permohonannya tercecer dimeja administrator.   

Tim efektif 07 memberikan informasi bahwa “Kalau yang merasakan paling pastinya 

masyarakat pak”. Informasi yang diberikan oleh tim efektif bahwa stakeholder masih 

merasakan dampak Proyek perubahan alumni. stakeholder yang dimaksud oleh tim efekti 

sangat umum yaitu masyarakat. Didalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan bentuk 

dampak proyek perubahan yang dirasakan masyarakat. Dalam wawancara tim efektif 
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sempat memberikan penjelasan mengenai semakin meningkatnya sms permohonan 

penerbitan akta kelahiran. Peningkatan jumlah sms tersebut merupakan salah satu 

indikator bahwa proyek perubahan alumni 07 memberikan manfaat bagi masyarakat. 

4. Klasifikasi Stakeholder 

Stakeholder yang terlibat didalam proyek perubahan terdiri dari masyarakat dan aparat 

pemerintah, keterlibatan stakeholder dalam proyek perubahan juga mempengaruhi 

kesuksesan proyek perubahan. Bentuk keterlibatan masyarakat didalam proyek 

perubahan “peningkatan keterampilan ibu rumah tangga” dan “penyaringan air sungai 

hasil tambang rakyat” sedikit berbeda. Pada  “peningkatan keterampilan ibu rumah 

tangga” yang memiliki peran banyak dalam mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan 

ada pada ketua-ketua RT sedangkan pada “penyaringan air sungai hasil tambang rakyat” 

yang terlibat banyak adalah para kelompok tambang air sungai. Inisiatif para kelompok 

tambang untuk memperbaiki air sungai cukup tinggi. Berikut ini adalah stakeholder yang 

terlibat didalam proyek perubahan.   

Inisiatif yang tinggi juga terjadi pada proyek perubahan “alsimtan”, petani sangat antusias untuk 

mendapatkan pembagian alat pertanian. Keinginan untuk memperoleh alat pertanian tersebut, 

mendorong para petani untuk mengumpulkan data kepemilikan alat-alat pertanian segera dapat 

tercapai.   

Tabel. 4.2 Peta Stakeholder Proyek Perubahan 

No Judul Proyek Perubahan Stakeholder 

1. Membangun sinergitas stakeholder dalam rangka 
peningkatan kualitas penyusunan profil desa 

- Perangkat Desa 
- RT/RW 
- BPS  

2. Pengembangan PAUD secara Holistik dan 
Terintegrasi 

- Kelompok PAUD 
- Perangkat Kecamatan 

3. Percepatan  penerbitan akta kelahiran berbasis 
teknologi informasi 

- Bidan Desa 
- Perangkat Puskesmas 

4.  Penyaringan Air Sungai Hasil Penambangan 
Rakyat 

- Kelompok Penambang 
Pasir 

- Pemerhati Lingkungan 
- Badan Lingkungan Hidup 

5. Optimalisasi Penyusunan Laporan Fisik dan 
Keuangan 

- BPKAD 
- Bappeda 
- Para Kepala Seksi/Sub 

Bagian 

6. Peningkatan keterampilan ibu rumah tangga di 
Kecamatan Balusu Desa Madello 

- Kelompok Ibu-ibu 
- Perangkat Desa 

7. Pemenuhan sarana alat dan mesin pertanian 
bidang tanaman pangan bagi kelompok tani 
melalui skala prioritas berdasarkan data 
kepemilikan alat dan mesin pertanian 

- Kelompok Tani 

Sumber Data : Diolah Tim Peneliti 
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3. Mentor 

Ada 6 mentor dari tujuh alumni yang berhasil diwawancarai, satu diantaranya sedang ada 

tugas. Umumnya yang bertindak sebagai mentor adalah atasan langsun para alumni. 

beberapa mentor memberikan keterangan berdasarkan panduan wawancara, sebagian 

diantaranya tidak memberikan informasi atau informasi yang diberikan sangat singkat. 

Mentor yang tidak memberikan informasi yang ditanyakan tidak dimasukkan kedalam sub bab 

pembahasan. Dalam pembahasan sub bagian tidak semua mentor memberikan jawaban 

sehingga yang dibahas adalah jawaban yang diberikan oleh mentor. 

a. Proyek Perubahan 

1. Keterlibatan Mentor 

Mentor 02 memberikan informasi sebagai berikut “Mentor dilibatkan didalam kelanjutan 

pelaksanaan PP; proses diawal yang kurang bagus”. mentor 02 belum menjelaskan bentuk 

keterlibatan mentor didalam proyek perubahan. Dari wawancara yang dilakukan, 

informasi yang didapat bahwa mentor memberikan saran kepada alumni 02 untuk 

mengsingkronkan proyek perubahannya dengan Bappeda. Usulan yang diberikan oleh 

mentor 02 adalah bentuk keterlibatan mentor didalam perencanaan proyek perubahan.  

Mentor 03 memberikan informasi sebagai berikut “terlibat / pertemuan di lokus Kec. 

Balusu terlibat rapat sebanyak 4 kali, terlibat dalam pemilihan 4 judulkan, serta rapat  

didesa madello, saya terlibat dua kali”. Mentor 03 terlibat didalam perencanaan tema 

sampai penentuan judul. Pada saat pelaksanaan pemberian keterampilan didesa madello 

mentor juga terlibat diskusi sebanyak 2 kali pertemuan. Bentuk keterlibatan mentor 03 

didalam proyek perubahan sangat baik sehingga proyek perubahan dapat berlanjut. 

Mentor 05 memberikan informasi “Kami yang mengajukan pengusulan proyek perubahan 

seperti itu, serta kami selalu berkunjung kesana, mulai dari sosialisasi”. Mentor 05 

melaksanakan peran didalam merencanakan judul, sosialisasi dengan para stakeholder 

serta berdiskusi dengan alumni 05. Keterlibatan mentor didalam proyek perubahan 

merupakan dukungan moril bagi alumni 05. Selain saran yang diberikan, mentor 05 juga 

bertanggungjawab untuk mensukseskan proyek perubahan sebagai bagian dari unit kerja 

bidang.  

Mentor 06 memberikan informasi “Iya, jadi selama ini kan dalam hal proyek perubahan 

ini semua rencana kegiatannya itu dikonsultasikan dengan saya dan saya arahkan sesuai 

dengan tupoksi yang melekat pada seksinya”. Mentor 06 dilibatkan didalam 

mendiskusikan rencana proyek perubahan, serta memberikan masukan terhadap tupoksi 

yang melekat pada jabatan alumni 06. Mentor 06 belum menceritakan bentuk 

keterlibatannya didalam pelaksanaan proyek perubahan. 
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2. Keberlanjutan Proyek Perubahan 

Mentor 02 menjawab sebagai berikut “tidak untuk proyeknya; yang diurus yang lain 

secara kultural jalan/ secara structural jalan”. Dari pernyataan tersebut dengan jelas 

mentor 02 mengatakan bahwa proyek perubahan alumni 02 tidak berjalan. Selanjutnya 

mentor 02 memberikan keterangan bahwa proyek perubahannya berjalan dengan 

struktural. Karena proyek perubahan dilakukan oleh pejabat strukutral maka program 

integrasi dan holistik paud berjalan melalui pendekatan jabatan struktural alumni 02. 

Mentor 02 menggap bahwa program integrasi dan holistik paud yang masih berjalan 

dikarenakan program tersebut berada pada unit organisasi yang dipimpin alumni 02. 

Program integrasi dan holistik paud merupakan program nasional yang dikenal dengan 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Sebagai program nasional 

sejak tahun 2015 PAUD HI dilengkapi dengan pentunjuk teknis penyelenggaraan. Dengan 

petunjuk tersebut maka program integrasi dapat berjalan dengan baik. Program integrasi 

dan holistic paud yang dibuat oleh alumni 02 merupakan program nasional yang ingin 

diterapkan di Kabupaten Barru. Dalam pelaksanaanya proyek perubahan alumni 02 juga 

memiliki hambatan pada pengintegrasian. Proyek perubahan alumni tidak dapat berjalan 

tetapi program Paud Holistik Integratif masih ada di bidang yang dipimpin oleh alumni 02.  

Mentor 03 memberikan informasi sebagai berikut “masih berlanjut bukan mi kursus 

menjahitnya, tetapi pembinaan bagaimana pemasarannya, bagaimana meningkatkan 

kualitasnya” Dari informasi yang diberikan proyek perubahan alumni 03 masih berlanjut 

dengan melakukan pembinaan pemasaran dan menjaga kualitas jahitan. Dalam tujuan 

jangka menengah alumni 03 pemberian pelatihan kepada ibu rumah tangga sudah pindah 

ke desa lain untuk mencapai target seluruh desa se-Kecamatan Balusu. Pemberian 

pelatihan kepada ibu rumah tangga sudah berakhir tetapi pembinaan terhadap produk 

jahitan masih tetap berlanjut.  

Untuk melanjutkan proyek perubahan alumni 03, alumni sudah dipersiapkan. Mesin jahit 

hasil pengadaan pelatihan di desa madello, dipersiapkan sebagai alat bagi peserta 

pelatihan keterampilan selanjutnya. Mesin jahit masih terbatas jumlahnya sehingga untuk 

melakukan kegiatan pelatihan harus menunggu pengadaan. Alumni 03 menunggu sampai 

mesin jahit yang digunakan oleh peserta sebelumnya, sudah dapat diganti dengan mesin 

jahit yang baru oleh peserta sebelumnya atau menunggu anggaran pengadaan dari 

BKBPP. 

Mentor 05 memberikan informasi sebagai berikut “Berlanjut ,  dibuatkan anggaran untuk 

pembuatan proyek pembuatan kolam untuk anggaran 2016”. Proyek perubahan alumni 

05 masih berlanjut dengan anggaran pembuatan kolam yang dicantumkan pada tahun 
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2016. Anggaran pembuatan kolam tahun 2016 untuk satu kolam merupakan kelanjutan 

dari tujuan jangka menengah dari proyek perubahan. Tujuan jangka panjang dari proyek 

perubahan alumni 05 berada pada jernihnya sungai disekitar tambang pasir.  

Tujuan jangka panjang alumni 05 sudah diantisipasi dengan membangun kelompok arisan 

pembuatan kolam penjernihan. Dana yang terkumpul akan disisihkan untuk pembuatan 

kolam penjernihan. Selain arisan faktor yang mendukung dari kelanjutan proyek 

perubahan alumni 05 adalah terbentuknya kesadaran masyarakat akan dampak dari 

kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir. 

Mentor 06 memberikan informasi sebagai berikut “Iya, apa yang diprogramkan dulu 

dalam proyek perubahan itu dilanjutkan, ditindaklanjuti karena memang saya liat di 

tupoksi dari ibu Virqana ini dalam hal prasarana dan sarana pertanian ini itukan kita mau 

sempurnakan administrasinya”. Mentor menjelaskan bahwa proyek perubahan alumni 06 

sudah berjalan dimulai dari perbaikan data kepemilikan alsimtan. Dukungan data pada 

proyek perubahan alumni 06 dapat memudahkan untuk menyebarkan alsimtan kepada 

petani. Menurut mentor 06 selama ini untuk melakukan pengadaan alsimtan petani harus 

membuat proposal. Proposal yang diajukan oleh petani sering tercecer di meja 

administrasi sehingga permohonan petani tidak terealisasi. Data kelompok tani serta 

kepemilikan alsimtan yang sudah tertata akan membantu unit kerja alumni 05 untuk 

melakukan pengadaan alsimtan. Proposal yang diajukan oleh petani tetap digunakan 

sebagai bahan pertimbangan didalam pemberian alsimtan. 

3. Kemampuan Kepemimpinan Alumni dalam Merealisasikan Proyek Perubahan. 

Mentor 02 memberikan informasi bahwa “Inisiatif yang kurang bagus” kalimat yang 

digunakan pesangat sederhana. Sehingga kurang memberikan informasi mengenai 

kemampuan alumni 02 dalam merealisasikan proyek perubahan.  Dalam wawancara 

mentor 02 beberapa kali memberikan informasi kendala yang dihadapi oleh alumni 02 

seperti pada proses perencanaan yang tidak bagus, konsentrasi alumni 02 yang tidak 

memperhatikan proyek perubahan setelah diklat. Informasi positif yang ditambahkan 

mentor 02 adalah motivasi manajerial alumni 02 bagus. Saat pewawancara menanyakan 

peran alumni terhadap organisasi, mentor menjawab bahwa alumni 02 memiliki motivasi 

manajerial.  Bentuk motivasi manajerial belum dijelaskan secara detail oleh mentor 02. 

Alumni 02 memiliki potensi untuk mengembangkan paud secara holistic dan terintegrasi. 

Tetapi potensi tersebut kurang maksimal dilakukan sehingga beberapa hambatan yang 

dihadapi proyek perubahan tidak dapat diatasi. Kemampuan motivasi manajerial yang 

dimiliki oleh alumni 02 tidak mampu mengatasi hambatan koordinasi dalam 

mengintegrasikan paud dengan kesehatan dan perlindungan anak.  
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Mentor 05 memberikan informasi sebagai berikut “Baguskan cara komunikasinya dengan 

masyarat/ cara pendekatannya bagus itu komunikasinya, ia bahkan mau membentuk 

arisan” komunikasi yang dilakukan oleh alumni 05 sangat baik, karena mampu mengajak 

masyarakat untuk membentuk arisan. Dengan arisan tersebut, dana yang terkumpul akan 

dijadikan modal pembuatan kolam penjernihan. Komunikasi alumni 05 tidak hanya 

dilakukan terhadap masyarakat tambang pasir, tetapi juga dilakukan untuk mengajak 

Badan Penanggulangan  Bencana dan pemerhati lingkungan terlibat didalam proyek 

perubahan. Adapun bentuk kerjasama badan penanggulangan bencana dengan 

melakukan uji laboratorium tingkat kekeruhan air sungai.  

Komunikasi berhasil dibangun oleh alumni 05 dengan para stakeholder. Komunikasi yang 

dibangun oleh alumni 05 menjadi faktor penting didalam keberhasilan proyek perubahan. 

Bentuk komunikasi yang dibangun berhasil memberikan kesadaran serta keinginan untuk 

membuat kolam penjernihan air. Stakeholder merasakan adanya perubahan terhadap air 

sungai yang disaring melalui kolam penernihan. Alumni 05 juga berhasil membangun 

jalinan stakeholder yang bersentuhan langsung dengan pencemaran lingkungan.   

4. Tahap Proyek Perubahan 

Mentor 05 memberikan informasi sebagai berikut “3 sampai 4 tahun tercapai, 

penjernihan air sungai, pembuatan kolam adalah prosesnya supaya air sungai jernih”. 

Tujuan jangka panjang proyek perubahan alumni 05 memerlukan waktu 3 sampai 4 tahun, 

menurut mentor tujuan proyek perubahan masih berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. Anggaran untuk pengadaan kolam sudah dianggarkan setiap tahun di Dinas 

Pertambangan dan Energi. Disamping itu pengadaan kolam secara swadaya melalui arisan 

sudah berjalan. Mentor 05 tidak memberikan informasi yang tegas mengenai proyek 

perubahan berada ditahap mana. Keyakinan mentor terhadap pencapaian tujuan jangka 

pangjang sedang dalam proses.  

Mentor 03 memberikan informasi sebagai berikut“untuk 2016 masih berlanjut … bukan 

mi kursus menjahitnya, tetapi pembinaan bagaimana pemasarannya, bagaimana 

meningkatkan kualitasnya”. Mentor 03 tegas memberikan jawaban bahwa proyek 

perubahan alumni 03 masih berlanjut. Kelanjutan proyek perubahan alumni 03 dilakukan 

dengan melakukan kunjungan ke Desa Madello. Kunjungan tersebut untuk memantau 

perkembangan hasil kursus menjahit, apakah ibu-ibu sudah mendapatkan orderan dan 

bagaimana kualitas jahitan. Komunikasi yang dilakukan oleh alumni 03 dengan ibu-ibu 

yang telah mengikuti kursus merupakan cara untuk menjaga agar proyek perubahan 

masih berjalan.   
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Adapun tujuan jangka menengah dari proyek perubahan “Peningkatan keterampilan ibu 

rumah tangga di Kecamatan Balusu Desa Madello” adalah seluruh desa di Kecamatan 

Balusu. Sedangkan tujuan jangka panjangnya seluruh desa se-Kabupaten Barru 

mendapatkan pelatihan keterampilan ibu rumah tangga. Dari tujuan proyek perubahan 

yang direncanakan alumni 03, pelaksanaan proyek perubahan berada ditujuan jangka 

pendek. Proyek perubahan masih berjalan untuk diprogramkan   

Mentor 06 memberikan informasi sebagai berikut “Alhamdulillah sudah Nampak hasil-

hasil dari pengembangan pengadmnistrasian. Alsimtan yang diberikan kepada kelompok 

tani mulai dari tahun 2013 sampai saat ini sudah tercatat dengan baik sehingga nanti kalau 

ada bantuan-bantuan selanjutnya itu bisa kita distribusikan sesuai dengan yang 

membutuhkan karena disinikan sudah kelihatan” mentor 06 menceritakan pengelolaan 

data yang sudah dilakukan oleh alumni 06. Data kelompok tani yang menerima alsimtan 

sejak tahun 2013 sudah tercatat kembali. Dengan data tersebut diharapkan adanya 

pemerataan penyebaran alsimtan kepada kelompok-kelompok tani. Mentor belum 

menginformasikan secara detail proyek perubahan alumni 06 berada ditahap apa. Dari 

informasi yang diberikan mentor 06 tahap pendataan sangat penting untuk menjelaskan 

bahwa alumni 06 sudah menjalankan proyek perubahan sesuai dengan tujuan jangka 

panjang.    

Dengan data kelompok tani yang menggunakan alsimtan memudahkan  untuk 

merencanakan pengadaan alsimtan bagi kelompok tani yang belum memperoleh 

alsimtan. Setiap tahun pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian melakukan 

pengadaan alsimtan bagi para petani. Proyek pengadaan alsimtan harus didukung dengan 

data kepemilikan alsimtan yang ditingkat Kabupaten/Kota, untuk memudahkan 

pemerintah melakukan pengadaan alsimtan. Proyek perubahan yang di jalankan oleh 

alumni 06 tujuan jangka pangjannya adalah seluruh kelompok tani yang ada di Kab. Barru 

memperoleh alsimtan.  

5. Latar Belakang Pengajuan Proyek Perubahan 

Mentor 03 memberikan informasi sebagai berikut “karena kan perempuan banyak yang 

tidak ada penghasilannya, terus dilihat menjahit itu sangat potensial dibanding pekerjaan 

lain, jarang itu penjahit yang tidak banyak orderannya” informasi diatas menggambarkan 

bahwa profesi menjahit sangat potensial bagi ibu rumah tangga di desa madello. Alumni 

03 mampu melihat peluang keterampilan menjahit sebagai profesi yang dapat 

memberikan penghasilan bagi ibu rumah tangga.  

Alumni 03 menjabat sebagai kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan 

Gender memahami bahwa ibu rumah tangga yang ada didesa madello tidak memiliki 
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penghasilan. Berdasarkan tupoksi dan pengalaman alumni 03 didalam Pengarusutamaan 

Gender (PUG) maka sangat wajar proyek perubahan peningkatan keterampilan ibu rumah 

tangga dijalankan oleh alumni 03. Mentor 03 terlibat didalam mendiskusikan rencana 

proyek perubahan alumni. Dalam diskusi tersebut ada 4 judul yang disampaikan, tetapi 

diputuskan untuk memilih peningkatan keterampilan ibu rumah tangga. Judul ini penting 

bagi alumni 03 sebagai tupoksi dan Badan Kelurga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan (BKBPP) sebagai wujud program nasional pengarusutamaan gender. 

Mentor 05 memberikan informasi sebagai berikut “Pengawasan penambangan pasir 

disungai. Program ini adalah hasil dari pekerjaan. benar bahwa air yang tadinya kotor 

menjadi bersih kembali. Ini keruh diolah melalui kolam”. Menurut mentor 05 seksi 

Pengawasan dan konservasi lingkungan tupoksinya adalah mengawasi kegiatan tambang. 

Dalam melakukan pengawasan kegiatan tambang, alumni 05 harus mengunjungi dimana 

aktifitas tambang yang sedang berjalan. Salah satu diantaranya tambang pasir sungai, dari 

kegiatan pengawasan tambang pasir sungai yang memunculkan ide alumni 05 untuk 

membuat kolam pencernihan air. 

Aktifitas tambang pasir sungai yang menurut alumni 05 dapat mengganggu fungsi sungai 

sebagai air yang dikonsumsi masyarakat disekitar sungai. Pasir yang dipompa dari dasar 

sungai kemudian dialirkan ke bak penampungan, setelah itu pasir dipisahkan dari air di 

bak penampungan. Proses pemisahan air dan pasir tidak melalui penyaringan sehingga air 

yang terbuang kesungai menjadi keruh. aktifitas tambang tidak dapat dicegah karena 

merupakan pendapatan penduduk, tetapi air keruh yang mencemari sungai dapat 

diminimalisir dengan membuatkan kolam penjernihan. Proses munculnya ide pembuatan 

kolam pencernihan selanjutnya didiskusikan dengan mentor 05 dan akhirnya disetujui. 

Bahkan mentor 05 tertarik sampai harus turun terlibat didalam rapat dengan penambang 

pasir.  

Mentor 07 dalam menginformasikan mengenai latar belakang pembuatan proyek 

perubahan alumni 07 sebagai berikut “Ee terkait kan. Memang kita punya misi yah. Itu 

kan percepatan, kita punya item percepatan penerbitan akte. Jadi secara tidak langsung, 

kita mencari kira-kira sistem atau metode apa yang bisakita gunakan untuk percepatan”. 

Dari informasi yang di kemukakan oleh mentor 07 bahwa pencepatan penerbitan akte 

kelahiran merupakan salah satu misi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada 

proses tersebut alumni 07 membangun sistem atau metode untuk mempercepat 

penerbitan akte kelahiran dengan menggunakan teknologi sebagai sarana. Teknologi yang 
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digunakan alumni 07 adalah sms dan pengelolaan berbasis Administrator Database 

Penduduk.  

Masyarakat yang melakukan persalinan di puskesmas, pihak puskesmas akan 

mengirimkan SMS ke operator yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai 

dengan format. Operator SMS yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SMS 

langsung dari Komputer sehingga memudahkan untuk memidahkan datanya dari format 

SMS ke Dokumen. 

Dalam wawancara mentor 07 memberikan informasi terkait dengan target Dukcapil 

didalam penerbitan akta lahir secara nasional sebagai berikut “jumlah masyarakat 171 

juta lebih, kita itu menargetkan 77% harus sudah semua punya akte kelahiran”. Target 

nasional yang dikemukakan oleh mentor 07 merupakan informasi  yang berkaitan dengan 

tuntutan organisasi didalam menerbitkan akta lahir. Target nasional yang diamanatkan 

kepada Dukcapil mendorong alumni 07 untuk mengangkat proyek perubahan. 

6. Hambatan Dalam Melanjutkan Proyek Perubahan 

Hambatan yang umum dihadapi oleh alumni diklatpim IV adalah tidak adanya fungsional 

umum/staff di unit kerja yang mereka pimpin. Ada tiga mentor yang memberikan 

keterangan terkait dengan tidak adanya fungsional umum/staff tersebut, yaitu Mentor 

03, 05 dan O6. Ketiga mentor tersebut menjelaskan bahwa hambatan yang dihadapi oleh 

alumni adalah tidak adanya fungsional umum/staff. Meskipun ada hambatan yang 

dihadapi oleh ketiga alumni tetapi proyek perubahan mereka tetap berjalan.    

Menurut mentor 02 bahwa “persamaan kepentingan antara mentor, coach dan 

reformer”. Dalam menjalankan proyek perubahan mempertemukan keinginan antara 

mentor, coach dan reformer juga menjadi faktor yang paling penting. Dalam mengusulkan 

proyek perubahan bisa jadi kepentingan mentor untuk menjadikan proyek perubahan 

bagian dari program organisasi yang telah direncanakan. Sedangkan pada sisi lain alumni 

memiliki keinginan yang berbeda didalam menjalankan proyek perubahan. Dalam 

memberikan bimbingan coach juga memiliki pandangan yang berbeda didalam 

menjalankan proyek perubahan.  

Proyek perubahan alumni 02 berjudul “Pengembangan PAUD secara Holistik dan 

Terintegrasi”. Dari judul tersebut memang menarik perhatian mentor dan coach untuk 

memberikan masukan atau saran. Masing-masing mentor dan coach memiliki ide yang 

membuat alumni perlu mengakomodir didalam melaksanakan proyek perubahan. Salah 

satu ide yang dikemukakan oleh mentor 02 adalah Pengembangan PAUD secara Holistik 

dan Terintegrasi harus diintegrasikan dengan Bappeda. Tetapi pada tahap perencanaan 
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belum sempat dilakukan oleh alumni 02. Alasan singkronisasi proyek perubahan alumni 

02 yang membuat programnya tidak dapat berlanjut. 

7. Kemampuan Mengaplikasikan Proyek Perubahan 

Mentor 07 memberikan jawaban bahwa “Barangkali kalau itu mungkin agak susah. Karena 

kalau seperti KK, KK kan mungkin dalam satu keluarga ada 10. Sedangkan mungkin dalam 

1 KK kan kita harus cek apakah betul 10 orang ini betul memang tinggal di kabupaten 

Barru”. Mentor 07 memberikan contoh Kartu Keluarga apakah dapat diterapkan 

percepatan penerbitan yang berbasis teknologi. Penjelasan yang dikemukakan mentor 07 

terkait Kartu Keluarga masih susah diterapkan seperti pada percepatan penerbitan Akta 

kelahiran.  

Salah satu alasannya ada pada kartu keluarga yang memuat banyak individu, jadi 

membutuhkan kroscek data dengan beberapa unit kerja. Untuk memastikan apakah 

individu yang termuat didalam keluarga masih berdomisili ditempat atau sudah pindah 

domisili, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membutuhkan keterangan dari 

Kelurahan/Desa dan Kecamatan. Dalam penjelasan mentor 07, masih dibuka 

kemungkinan untuk dapat menerapkan proyek perubahan akta kelahiran pada kartu 

keluarga. Asalkan keterangan pindah domisili dari Kelurahan/Desa dan Kecamatan 

datanya tersedia dan akurat, sehingga individu yang ada didalam Kartu Keluarga jelas 

statusnya. 

Penerapan proyek perubahan alumni 07 dapat diterapkan pada setiap kasus penerbitan 

kartu atau keterangan. Syarat yang diajukan oleh mentor 07 menjadi tantangan setiap 

calon reformer/alumni dalam menjalankan proyek perubahan. Tantangan yang dihadapi 

oleh calon reformer dan alumni membutuhkan seni didalam kepemimpinan. 

Mentor 06 memberikan jawaban bahwa “Kalau menurut saya bisa, yang penting orangnya 

mau. Toh orangnya mau, punya keterampilan, punya waktu, itu saja. Adakan orang 

misalnya punya kemampuan tapi dia tidak mau tidak ada waktunya”. Proyek perubahan 

alumni 06 dapat diadopsi ketempat yang berbeda dengan syarat individu yang ingin 

menjalankan program tersebut memiliki keulatan yang sama dengan alumni 06. Syarat 

yang disebutkan mentor 06 ditekankan pada waktu, bagaimana alumni 06 menggunakan 

banyak waktu dalam melaksanakan proyek perubahan. Dalam mengumpulkan data 

kelompok tani yang sudah memiliki alat pertanian atau alat pertanian yang dibutuhkan 

oleh para petani memerlukan waktu yang banyak. 

b. Dampak Proyek Perubahan 

1. Dampak Proyek Perubahan pada Unit Kerja Eselon IV/III atau Organisasi secara 

keseluruhan 
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Mentor 07 menjawab “dia sering mengontrol. Jadi dia kalau tidak ada tugas, sering 

mengontrol di operator” Dampak dari proyek perubahan alumni 07 adalah memberikan 

pengawasan yang lebih sering kepada operator. Alumni 07 lebih disiplin dalam 

mensukseskan pembuatan akta kelahiran secara elektronik. Dengan control tersebut 

fungsional umum yang mengerjakan tugas sebagai operator akan lebih disiplin dalam 

mengelola data.    

Mentor 03  “Ia, yaitu memberikan keterampilan bagi perempuan, kita kan pemberdaayan 

perempuan jadi membantu lah. Pendapatan terhadap perempuan, ini kan ada teman-

temaannya pak ridwan yang juga ikut diklatpim”. Dampak yang dapat terlihat dari proyek 

perubahan alumni 03 adalah teman-temannya juga belajar didalam menjalankan proyek 

perubahan. Mentor belum menjelaskan dampak yang dapat ditimbulkan dari organisasi 

terkait dengan proyek perubahan secara umum.   

Mentor 05 “semua seksi di pertambangan mengerjakan proyek fisik, ia kalau 

dipengeboran ia mengerjakan proyek pengeboran. Kebetulan seksinya alumni 05 

pengawasan dampak lingkungan. jadi lumrah itu mengerjakan proyek – proyek fisik yang 

dianggarkan langsung”. Mentor 05 memberikan informasi mengenai proyek-proyek fisik 

yang dikerjakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Tantangan yang dihadapi oleh 

Dinas Pertambangan dan Energi adalah bagaimana proyek-proyek fisik tersebut dapat 

diswadayakan dengan masyarakat.  

Proyek perubahan alumni 05 akan memberikan pengaruh kepada unit kerja lainnya 

bahwa proyek fisik tidak mesti menggunakan anggaran dari Dinas tetapi dapat 

diswadayakan dengan masyarakat. Mentor 05 juga menceritakan bahwa “selama ini kan 

kita mengelola pompa isap,  ada kendala yang kita lihat,  dampak yang kita lihat yaitu 

dampakk air sungai yang tercemar” jadi pengalaman pengadaan pompa alat isap bagi para 

penambang pasir di unit kerja mentor justru menimbulkan pencemaran lingkungan. 

Dengan proyek perubahan yang dikerjakan oleh alumni 05 memberikan perhatian khusus 

terhadap kondisi lingkungan disekitar tambang. 

2. Kemampuan Proyek Perubahan dalam Memberikan Inspirasi bagi tumbuhnya Inovasi 

ditempat Kerja 

Dalam memberikan jawaban Mentor 07 sebagai berikut “Iya. memberikan Inovasi. Saya 

liat dia begitu. Permasalahan banyak terselesaikan di bidang”. Jawaban mentor tidak 

secara spesifik membahas tentang proyek perubahan yang diajukan alumni 07, hanya 

menjelaskan bahwa alumni 07 mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul 

dibidang. Informasi mengenai percepatan penerbitan akta kelahiran berbasis teknologi 

tidak dijelaskan apakah proyek perubahan ini alumni dapat menumbuhkan inpirasi di unit 
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kerja. Dalam wawancara mentor 07 banyak menceritakan invidu alumni yang disiplin dan 

kepemimpinannya bagus. Perhatian mentor terhadap karakter individu alumni 07 

dianggap dapat memberikan inspirasi terhadap PNS yang berada di unit kerja.  

Mentor 05 menjawab bahwa “ini memberikan inovasi kepada masyarakat, inovasi apalagi 

yang akan dibuat harus kamu terapkan jangan bermasa bodo saja, kita selalu berikan 

semangat kepada adek-adek”. Proyek perubahan yang dikerjakan oleh alumni 05 

memberikan inspirasi kepada masyarakat, karena dengan proyek perubahan tersebut 

penambang pasir dapat memperoleh pengetahuan tanggungjawab memelihara 

lingkungan. Selain pengetahuan kelompok penambang juga terlibat didalam membuat 

kolam sehingga akan tau bagaimana mengatasi keruhnya air sungai.  

Dalam pernyataan kedua mentor 05 “inovasi apalagi yang akan dibuat harus kamu 

terapkan jangan bermasa bodo saja, kita selalu berikan semangat kepada adek-adek” 

merupakan pernyataan yang diungkapkan kepada staffnya mentor agar ketika mengikuti 

diklat tidak bermasa bodoh dan serius mengerjakan proyek perubahan seperti yang 

dilakukan oleh alumni 05. Proyek perubahan pembangunan kolam penjernihan 

merupakan proyek fisik yang menggunakan anggaran tetapi dengan bersama-sama 

masyarakat biaya pembangunan kolam dapat ditekan. 

3. Dukungan Tim Efektif  

Mentor 07 memberikan gambaran mengenai kondisi tim efektif dari alumni 07 sebagai 

berikut “Cuma sudah ada yang pindah. Seperti pak Hendra kan sudah pindah lagi dispenda 

tingkat 1. Itu teman-teman tim yang dulu masih mendukung, termasuk Teman-teman di 

ADP ini”. Mentor 07 menjelaskan bahwa salah satu tim efektif dari proyek perubahan 

alumni  sudah pindah tugas, tetapi proyek perubahannya masih berjalan.  

Ada tiga alumni yang tidak memiliki fungsional umum atau staff sehingga ketiga alumni 

tersebut menggunakan tenaga diluar lingkup kerjanya. Adapun alumni yang tidak memiliki 

fungsional umum sebagai berikut; Alumni 03 mengatasinya dengan melibatkan sub bagian 

lain untuk menjadi tim efektif, bahkan ada kepala sub bagian yang terlibat untuk turun 

sosialisasi proyek perubahan alumni 03. Alumni 05 mengatasi fungsi tim efektif dengan 

melibatkan pemerhati lingkungan untuk mendiskusikan permasalahan air sungai yang 

keruh serta Badan Lingkungan Hidup untuk menguji lab tingkat kekeruhan air sungai. 

Alumni 06 mengatasi peran tim efekti dengan melibatkan fungsional umum diseksi lain 

dibawah Bidang yang sama. 

Ketiga alumni yang tidak memiliki staff tersebut proyek perubahannya masih berjalan 

karena dukungan tim efektif yang berasal dari luar unit kerja maupun dari dalam unit kerja 
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(internal dan eksternal). Dorongan internal dan eksternal organisasi sangatlah penting 

untuk mewujudkan proyek perubahan yang diusung oleh para alumni. 

Mentor 02 menjelaskan bahwa “tim efektif pada saat diklat, saat ini sudah hilang” padahal 

peran tim efektif untuk bekerja mensukseskan proyek perubahan sampai ke tujuan jangka 

panjang harus tetap didukung. Proyek perubahan alumni 02 terhambat pada tim efektif 

yang harus bergerak untuk menjalankan peran koordinasi antara unit kerja. Koordiinasi 

antara unit kerja sangat penting untuk mengintegrasikan antara pendidikan dan 

kesehatan pada paud (Pendidikan Anak Usia Dini). 

4. Dampak Proyek Perubahan bagi Stakeholder 

Mentor 03 memberikan jawaban bahwa “Ia, yaitu memberikan keterampilan bagi 

perempuan, kita kan pemberdaayan perempuan jadi membantu lah. Pendapatan 

terhadap perempuan”. Jawaban mentor 03 menceritakan berjalanannya proyek 

perubahan. Proyek perubahan alumni ingin mengatasi masalah pendapatan yang selama 

ini dialami oleh perempuan. Upaya yang dilakukan oleh alumni tidak hanya sampai pada 

pemberian keterampilan menjahit tetapi sampai dengan bagaimana memasarkan produk.   

Rangkaian informasi yang diberikan oleh mentor 03 adalah upaya untuk menjelaskan 

bagaimana alumni 03 menjalankan proyek perubahan. Mentor 03 menggambarkan 

dampak yang diperoleh stakeholder secara tidak langsung dari proyek perubahan. Cara 

mentor menjelaskan dampak dari kursus menjahit dengan menggambarkan proses 

berjalannya proyek perubahan. Proses ini dapat dilihat dari tujuan jangka pendek proyek 

perubahan alumni 03 adalah memberi keterampilan menjahit kepada perempuan/ibu di 

Desa Madello, dari tujuan jangka pendek proyek perubahan stakeholder sudah menerima 

manfaat yaitu pendapatan tambahan dari kursus menjahit. 

Pada proyek perubahan alumni 05 mentor tidak menggambarkan dampak yang diperoleh 

oleh stakeholder hanya dalam menjelaskan proses proyek perubahan mentor 

menggambarkan bahwa “indikatornya adalah pendekatannya terhadap masyarakat 

bagus. Karena masyarakat mau membuat  upaya sendiri. Tidak diasarkan pada bantuan 

yang ada dari pemda”. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk membentuk arisan 

pengadaan kolam penjernihan merupakan dampak yang ditimbulkan dari proyek 

perubahan alumni 05. Arisan kelompok perlu dibentuk untuk mempercepat terbentuknya 

kolam penjernihan, air sungai yang jernih akan mendapatkan manfaat lebih bagi 

masyarakat disekitar sungai seperti budidaya ikan dan pemanfaatan air sungai untuk 

kebutuhan sehari-hari.  

Mentor 06 memberikan jawaban terhadap dampak dari proyek perubahan bagi 

stakeholder sebagai berikut “Karena kan dulu petani kan kurang terbuka pak toh. Jadi 
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semenjak alumni 06 kasi, apa mauta. Maksudnya dia ajak sharing. jadi sekarang apa-apa 

petani sharing, saya kekurangan ini, ada masalah ini”. Dampak yang diperoleh stakeholder 

atau petani adalah semakin terbuka untuk memberikan informasi kepada Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan. Keterbukaan petani untuk memberikan informasi akan membantu 

mereka memperoleh alat-alat pertanian.    

B. Pembahasan Lokus Kabupaten Mimika 

Pengumpulan data kajian Sustainabilitas Inovasi Alumni Diklatpim Tingkat III dan IV di Kabupaten 

Mimika dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 24 April 2016. Tim kajian berhasil mewawancarai 15 

(lima belas) informan. Sesuai dengan tujuan kajian yang ingin melihat sustainabilitas inovasi 

alumni dari berbagai sudut pandang, ke-15 informan tidak seluruhnya merupakan alumni  

diklatpim. Beberapa diantaranya merupakan mentor yang juga alumni peserta Diklatpim. 

Beberapa lagi merupakan tim efektif alumni. Semua informan merupakan alumni Diklatpim dari 

LAN Makassar.   

Tim kajian mewawancarai 11 (sebelas) alumni diklatpim III dan IV, 2 (dua) mentor dan 2 (dua) tim 

efektif. Tabel di bawah menunjukkan informan alumni diklat kepemimpinan Tingkat III dan IV 

Kabupaten Mimika. 

Tabel 4.3   Informan Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Kabupaten Mimika 

No Nama 
Unit 

Kerja/SKPD 
PIM Jabatan 

Posisi 
Informa

n 

Judul Proyek 
Perubahan 

Penyeleng
-gara 
Diklat 

1 Anton 
Bugaleng. 
S.Sos 

Sekretariat 
Daerah Kab. 

Mimika 

III Kabid Bina 
Sosial 

Keagamaan 

Alumni Penyelenggar
aan Kegiatan 

Sosialisasi 
Diklat Teknis 

Jabatan 
Fungsional di 
Jenjang SKPD 

dan 
Stakeholder 
pada Pemda 

Mimika 

LAN 

2 Ayub Howay. 
S.Ip, M.Si 

Sekretariat 
Daerah Kab. 

Mimika 

III Kabag 
Perekonomia

n 

Alumni Peningkatan 
Evaluasi 

Penyelenggar
aan Diklat 

Kab. Mimika 

LAN 

3 Dr. Evelyn Sm 
Pasaribu. 
M.Kes 

RSUD Kab. 
Mimika 

III Direktur 
RSUD Kab. 

Mimika 

Alumni Menjemput 
Asa Di ujung 

Raga 

LAN 

4. Yulianus 
Amba 

Dinas 
Pendapatan 

Daerah 

III Kabid Pajak 
Dinas 

Alumni Pemberdayaa
n Koperasi 
Pedesaan 

LAN 
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Pabuntu, Se. 
M.Si 

Pendapatan 
Daerah 

Sebagai Pasar 
Rakyat 

5. Dominggus 
Kapiau S.Sos, 
M.Si 

 III  Alumni Pelestarian 
Tari Suku 

Komoro pada 
Anak-Anak 

Usia Sekolah 
Dasar Melalui 

Pelibatan 
Sanggar Tari 

di Distrik 
Mimika Baru 

LAN 

6. Richard 
Nelson 
Wakum 

Kelurahan 
Dingo 

Narama 

IV Lurah Dingo 
Narama 

Alumni Normalisasi 
Fungsi 

Drainase dan 
Pembentuka

n Forum 
Peduli Banjir 

(FPB) 

LAN 

7.  Deetje Lejlej, 
Sh 

Dinas 
Tenaga 
Kerja, 

Transmigras
i dan 

Perumahan 
Rakyat 

IV Kasi 
Pengupahan 

dan 
JAMSOSTEK 

Alumni Pengawasan 
Pengupahan 

dengan 
Pelibatan 

Serikat 
Pekerja 
Seluruh 

Indonesia 
(SPSI) dan 

APINDO Kab. 
Mimika 

LAN 

8. Ave. Pauline 
Hegemur, 
S.Stp 

Kelurahan 
Otomona 

Distrik 
Mimika 

Baru 

IV Lurah 
Otomona 

Distrik 
Mimika Baru 

Alumni Menghadirka
n Loket 

Pelayanan 
Pembuatan 

E-KTP di 
Kantor 

Kelurahan 
Otomona 

Distrik 
Mimika Baru 

LAN 

9. Muh. Jambia 
Wadan Sao, 
Sh 

Sekretariat 
Daerah Kab. 

Mimika 

IV Kasubag 
Produk 
Hukum 

Alumni Penyederhan
aan Alur 

Koreksi dan 
Koordinasi 

Tata Naskah 
Dinas 

(Keputusan) 
Bupati 

LAN 

10. Federika 
Yatam 

Kesbangpol  
Kab. Mimika 

IV Kasubid 
Ketahanan 

Sosbud 

Alumni Membangun 
Gotong 
Royong 

LAN 
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Masyarakat 
Untuk 

Meningkatka
n Keamanan 

  

11. Florida Ende 
Maniagasi, St 

Bappeda  IV  Alumni  Penamaan 
Sungai-

Sungai di 
Kab. Mimika 

LAN 

12. Sri Wahyuni 
Eka Putri Sh, 
M.Si 

Dinas 
Tenaga 
Kerja 

Transmigras
i dan 

Perumahan 

 Sekretaris 
Dinas Tenaga 

Kerja 
Transmigrasi 

dan 
Perumahan 

Rakyat 

Mentor    

13. Johana. A.B. 
Arwam, S.Pd 

Distrik 
Mimika 

Baru 

 Kepala Distrik 
Mimika Baru 

Mentor    

14. Yosephina 
Howay, Sh 

Bagian 
Umum 

Setda Kab. 
Mimika 

 Staf  Tim 
Efektif  

  

15. Yulianus Yulit 
Ilela 

Badan 
Kesbangpol 
Kab. Mimika 

 Staf Tim 
Efektif  

  

Sumber : Data Primer, 2016 
Berdasarkan pengklasifikasian informan sebagaimana terlilhat dalam tabel di atas, instrument 

wawancara juga dibuat terpisah antara alumni, tim efektif, dan mentor.  Jawaban ketiga kelompok 

tersebut dapat dilihat secara rinci pada bagian di bawah ini. 

1. Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV 

Terdapat 11 informan alumni diklatpim III dan IV di Kabupaten Mimika. Dari ke-11 informan 

tersebut, 5 orang diantaranya merupakan alumni diklatpim III dan 6 alumni diklatpim IV.  Tidak 

seluruh alumni berhasil melanjutkan proyek perubahan mereka. Tercatat hanya 7 (tujuh) 

diantaranya yang bisa tetap mempertahankan proyek perubahannya berjalan. Sementara 4 

(empat) lainnya terpaksa berhenti. Penyebabnya bermacam-macam.  Salah satu diantaranya 

adalah promosi dan non job jabatan. 

Di bawah ini merupakan penjabaran dari alumni yang melanjutkan dan yang tidak 

melanjutkan proyek perubahannya. Alumni lanjutan pada bagian (1) di bawah adalah alumni 

yang melanjutkan proyek perubahannya, sementara alumni tidak lanjut pada bagian (2) 

adalah alumni yang tidak lagi melanjutkan proyek perubahannya. 
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a. Alumni Lanjutan 

1. Evaluasi terhadap Keberlanjutan Proyek Perubahan 

Pencapaian tujuan jangka pendek dari proyek perubahan sejatinya telah dilaksanakan 

pada saat alumni masih mengikuti diklat kepemimpinan. Dengan demikian, tujuan jangka 

pendek dalam kajian ini tidak diulas panjang lebar, dan lebih mengarah pada tujuan jangka 

menengah dan jangka panjang.  

Sebagian besar responden mengakui bahwa tujuan jangka menengah telah terlaksana, 

sebagian lagi masih dalam tahap in progress. Pencapaian tujuan jangka menengah 

sebagian kecil menggunakan anggaran daerah dan sebagian lagi menggunakan dana 

sendiri bahkan ada juga bekerjasama dengan masyarakat setempat. 

Salah seorang alumni mengakui bahwa keberlanjutan proyek perubahannya sangat 

diapresiasi oleh pemerintah daerah oleh karena proyek tersebut sangat membantu 

masyarakat dalam pelayanan kesehatan, proyek itu dilakukan dengan melibatkan 

masyarakat yang mempunyai kendaraan sendiri untuk dijadikan ambulance agar 

masyarakat tidak perlu lagi ke rumah sakit untuk meminta ambulance akan tetapi 

masyarakat sendiri yang mempunyai kendaraan yang dijadikan ambulance untuk 

mengantar langsung ke rumah sakit. Namun kendaraan tersebut tidak gratis karena biaya 

operasional kendaraan dianggarkan ke pihak pemerintah daerah. 

Proyek perubahan alumni tersebut akhirnya tercapai sesuai yang diharapkan, akan tetapi 

setelah setahun alumni di promosi ke tingkat kabupaten, namun proyek perubahan 

alumni tersebut masih berjalan sampai sekarang dan berharap proyek itu akan berjalan 

selamanya. Bahkan menurut alumni ini bahwa proyek perubahan yang telah dilakukan di 

distrik akan dilanjutkan ditempat kerja yang baru dengan pertimbangan bahwa di 

kabupaten juga masih kekurangan ambulance, hanya saja alumni akan lebih memperluas 

cakupan proyek tersebut mengingat skop daerah adalah kabupaten.  

Pada tujuan jangka panjang, keberlanjutan proyek perubahan dapat dilihat di rencana 

kerja (renja). Proyek perubahan alumni dapat terus berlanjut hingga ke tujuan jangka 

panjang karena proyek perubahan dibuat berdasarkan program prioritas daerah. Terlebih 

proyek perubahan tersebut sangat diapresiasi oleh masyarakat. Hal ini menguntungkan 

alumni karena dengan demikian proyek perubahannya dapat terus dilaksanakan.  

Alumni lainnya memaparkan bahwa pada dasarnya keberlanjutan proyek perubahan 

untuk jangka panjang tinggal menunggu dukungan anggaran dari pemerintah daerah, 

alumni berharap bahwa proyek yang dilakukan mendapatkan anggaran APBD untuk tahun 

yang akan datang. 
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Alumni lainnya sangat antuasias menjalankan proyeknya dikarenakan pelaksanaannya 

sangat didukung oleh masyarakat disekitarnya walaupun anggarannya tidak terlalu besar 

akan tetapi dilakukan dengan swadaya masyarakat , masyarakat sangat terbantu dengan 

adanya proyek tersebut seperti menghadirkan loket pelayanan pembuatan E-KTP di 

Kantor Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru dan normalisasi fungsi drainase dan 

Pembentukan Forum Peduli Banjir (FPB). Masyarakat berharap bahwa proyek ini akan 

terus berjalan walaupun pemimpinnya berubah. 

2. Faktor Pendukung Internal 

Beberapa faktor pendukung internal yang mempelancar keberlanjutan proyek perubahan 

alumni adalah sebagai berikut: 

- Kebijakan. Keberhasilan proyek perubahan alumni salah satunya dipengaruhi oleh 

kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan pun tidak terlepas dari tugas pokok dan 

fungsi organisasi sehingga mendapat dukungan. Seperti dipaparkan salah satu alumni 

yang mengakui bahwa proyek tentang pelestarian tari suku komoro pada anak-anak 

usia sekolah dasar melalui pelibatan sanggar tari di distrik mimika baru sangat 

diapresiasi oleh pimpinan agar budaya di mimika baru tidak punah walaupun budaya 

lain masuk di daerah mereka. 

Melalui komunikasi yang intens dengan pimpinan dapat mengetahui manfaat proyek 

perubahan bagi organisasi. Keterlibatan pimpinan dalam proyek perubahan berdampak 

terhadap terbukanya peluang untuk melaksanakan setiap tahap proyek perubahan. Hal 

ini penting mengingat proyek perubahan yang digagas alumni melibatkan biaya yang 

cukup besar.  

- Teman sejawat/staf/stakeholder. Salah seorang alumni memaparkan bahwa proyek 

perubahannya melibatkan banyak stakeholder utamanya masyarakat disekitarnya. 

Dukungan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan proyek 

perubahan, karena proyek perubahan tersebut memang membutuhkan peran dan 

kerjasama dari masyarakat sebagai pengguna proyek tersebut. 

- Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan 

proyek perubahan selain sarana dan prasarana dari pemerintah daerah namun lebih 

banyak menggunakan swadaya masyarakat. 

- Anggaran. Berlanjutnya proyek perubahan para alumni tidak dipungkiri sangat 

terbantu dengan kucuran anggaran. Beberapa proyek perubahan alumni dimasukkan 

dalam DPA sejak tahun 2015, seperti yang terlihat di Dinas Pendidikan. 
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3. Faktor Pendukung Eksternal 

- Kebijakan di luar SKPD. Proyek perubahan alumni didukung oleh beberapa lembaga 

adat yang ada di Kabupaten Mimika Baru. 

- Stakeholder. Peran stakeholder mendukung terus berjalannya proyek perubahan 

alumni. Salah seorang alumni menuturkan bahwa stakeholder proyek perubahan yang 

dimilikinya berada di masing-masing kabupaten, terutama masyarakat disekitarnya. 

Para stakeholder tersebut sangat mendukung proyek perubahan alumni. Hal ini tentu 

saja tidak terlepas dari program prioritas daerah yang diangkat alumni sebagai proyek 

perubahan, sehingga melanjutkan proyek perubahan sama artinya dengan melakukan 

program prioritas daerah. 

4. Faktor Penghambatan 

Proyek perubahan alumni tetap berjalan. Meski demikian tetap ada kendala yang 

dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah Sumber daya untuk menjalankan 

proyek perubahan masih sangat terbatas. Pelaksanaan proyek perubahan alumni untuk 

jangka menengah dan panjang hanya dibantu beberapa orang dari SKPD hanya orang-

orang tertentu yang mau ikut melakukan proyek tersebut. Keterbatasan sumber daya 

tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan agar dapat ditindaklanjuti. 

5. Dampak Proyek Perubahan 

Proyek perubahan alumni yang terkait dengan alur koreksi dan koordinasi tata naskah 

dinas untuk pembuatan SK Bupati, memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. 

Alur koreksi dan koordinasi tata naskah dinas sangat membantu pegawai dalam 

pembuatan tata naskah dinas yang akan diberikan langsung ke Bupati untuk dikoreksi. 

Data kepegawaian yang secara manual telah tersimpan di lemari arsip discan dan 

disimpan dalam folder-folder yang telah disusun secara sistematis dalam computer. Hasil 

scan akan menyimpan seluruh data kepegawaian. Proyek perubahan yang diusung alumni 

tersebut paling tidak akan meminimalisir hilangnya dokumen kepegawaian. Bagi pegawai 

dan penanggung jawab data kepegawaian, proyek perubahan alumni memudahkan 

mereka dalam mengakses data. Disamping itu pegawai tidak perlu lagi menyerahkan data 

yang sama pada saat dokumen kepegawaian dibutuhkan. 

b. Alumni Tidak Lanjut 

Hambatan yang dirasakan alumni diklatpim di Kab. Mimika adalah mutasi dilingkungan 

pemerintah yang sering dilakukan. Proyek perubahan yang seharusnya dapat dijalankan oleh 

alumni tidak dapat berjalan. Salah satu alumni mengalami mutasi setelah dua bulan 

menyelesaikan rangkai proses diklatpim. Mutasi yang tidak mempertimbangkan alumni yang 

baru selesai diklatpim bukan hanya menghambat keberlanjutan proyek perubahan tetapi 
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mempengaruhi semangat alumni. semangat untuk menjalankan proyek perubahan yang 

sudah dipertahankan selama diklat menjadi mundur.  

Misi proyek perubahan yang dilanjutkan oleh para alumni merupakan tujuan diprogramnya 

diklat pola baru. Alumni juga harus dapat melahirkan proyek perubahan yang baru setelah 

kembali ketempat kerja. Atau mendorong lahirnya proyek perubahan ditempat kerja. Motifasi 

dan kemampuan untuk mengenali lingkungan kerja selama diklat merupakan bekal yang 

cukup bagi para alumni. alumni yang dimutasi seharusnya dapat memanfaatkan pengalaman 

selama diklat untuk menciptakan proyek perubahan yang baru (inovasi) dilingkungan kerja. 

Lingkungan kerja yang terdiri dari budaya dan kebiasaan merupakan tantangan bagi para 

alumni. Mutasi yang dialami para alumni tidak membuat alumni untuk segera mengenali 

lingkungan kerja baru. Proses untuk mengenali lingkungan baru memerlukan waktu, alumni 

yang telah dimutasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Mimika umumnya menyalahkan proses 

mutasi yang datang secara tiba-tiba.   

Kondisi internal organisasi alumni salah satunya menghambat jalannya proyek perubahan 

adalah koordinasi yang belum lancar antara unit-unit kerja. Program kerja yang melibatkan 

beberapa unit sering terhambat karena unti lain menggap bukan program kerja yang harus 

dikerjakan secara bersama. Tanggung jawab belum dirasakan oleh semua unit organisasi. 

Faktor internal yang menghambat keberhasilan proyek perubahan adalah dukungan staff 

(jabatan fungsional umum) yang berada dibawah eselon IV. Pola pembagian kerja antara Jfu 

belum jelas sehingga dukungan tim efektif bagi proyek perubahan tidak berjalan.  

2. Tim Efektif 

Tim efektif yang terdiri dari pejabat fungsional umum dan pejabat struktural sangat lah 

penting didalam menjalankan proyek perubahan. Dukungan tim efektif seperti keterlibatan 

didalam memberikan saran dan masukan saat berjalannya proses pelaksanaan proyek 

perubahan.  Keterlibatan tim efektif juga merupakan ukuran bahwa proyek perubahan yang 

disusun oleh alumni merupakan bagian dari program organisasi. 

Kemampuan alumni untuk mempengaruhi tim efektif akan sangat mendukung keberhasilan 

proyek perubahan. Keterbatasan Jabatan fungsional umum menjadi tantangan tersendiri bagi 

reformer untuk menjalankan proyek perubahan. Proyek perubahan yang sudah berjalan 

dilingkungan kerja alumni sebagian besar mendapat dukungan oleh tim efektif yang solid. 

Pekerjaan teknis dijalankan oleh tim efektif seperti peran bidan dan dokter didalam proyek 

perubahan menjemput asah diujung raga. Proyek perubahan menghadirkan program e-ktp di 

Kelurahan Otomona membutukan tim efektif yang mampu menjalankan proses e-ktp. 



 

Page | 57 

Setiap proyek perubahan  memiliki stakeholder. Stakeholder proyek perubahan dapat bersifat 

internal organisasi, namun tidak menutup pula kemungkinan berasal dari internal dan 

eksternal. Tabel di bawah memperlihatkan peta stakeholder beberapa proyek perubahan. 

Tabel  4.4 Peta Stakeholder Proyek Perubahan 

No Tema Besar Proyek Perubahan Stakeholder 

1 Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi 
Diklat Teknis Jabatan Fungsional di 
Jenjang SKPD dan Stakeholder pada 
Pemda Mimika 

• BKD 

• Seluruh SKPD 

2 Peningkatan Evaluasi Penyelenggaraan 
Diklat Kab. Mimika 

• BKD 

• Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian di Lingkup 
Pemerintah Kab. Mimika 

3 Pemberdayaan Koperasi Pedesaan 
Sebagai Pasar Rakyat 

 

4 Menjemput Asa Di ujung Raga • Bidan 

• Dokter spesialis 

• Tenaga medis lainnya 

5 Pelestarian Tari Suku Komoro pada 
Anak-Anak Usia Sekolah Dasar Melalui 
Pelibatan Sanggar Tari di Distrik Mimika 
Baru 

• Tokoh Masyarakat 

• Guru SD 

6 Normalisasi Fungsi Drainase dan 
Pembentukan Forum Peduli Banjir (FPB) 

• Cipta Marga  

• Bappeda 

7 Pengawasan Pengupahan dengan 
Pelibatan Serikat Pekerja Seluruh 
Indonesia (SPSI) dan APINDO Kab. 
Mimika 

• Instansi, seperti BKD, Bagian 
Ortala 

8 Menghadirkan Loket Pelayanan 
Pembuatan E-KTP di Kantor Kelurahan 
Otomona Distrik Mimika Baru 

•  Masyarakat 

•  

9 Penyederhanaan Alur Koreksi dan 
Koordinasi Tata Naskah Dinas 
(Keputusan) Bupati 

•  

10 Membangun Gotong Royong 
Masyarakat Untuk Meningkatkan 
Keamanan  

• Kelompok tani Santri  

11 Penamaan Sungai-Sungai di Kab. Mimika • Kepala Suku 

(Sumber : Hasil Wawancara, 2016) 

Stakeholder merupakan tujuan dibangunnya proyek perubahan. Masyarakat atau aparatur 

pemerintahan dapat menjadi bagian dari stakeholder yang menikmati keberhasilan proyek 

perubahan. Keterlibatan stakeholder dalam memberikan masukan terkait proyek perubahan 

akan sangat menentukan kualitas dari proyek perubahan.  
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3. Mentor 

Beberapa mentor yang ditemui dalam penelitian ini terlibat mulai dari tahap asistensi sampai 

dengan pelaksanaan. Dukungan dari para mentor dalam menjalankan proyek perubahan 

cukup penting. Ada dua mentor yang sempat tim temui pada saat pengambilan data di 

Kabupaten Mimika. Mentor untuk proyek perubahan dengan judul “Pengawasan Pengupahan 

dengan Pelibatan Serikat Pekerja” memberikan informasi “sedikit banyak saya mendorong 

yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan program tersebut, memang masalah upah 

adalah masalah yang kursial harus ada keterlibatan dari berbagai macam pihak terutama 

pekerja”. Dukungan yang diberikan oleh mentor sangat besar karena upah merupakan salah 

satu masalah yang paling urgen bagi Dinas Tenaga Kerja. Pengetahuan mentor terhadap 

penetapan UMK sangat baik, dengan menunjukkan keterlibatan didalam melaksanakan 

proyek perubahan.  

Keterlibatan dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi alumni diklat, saran dan masukan 

diberikan seperti dari pernyataan “kami yang mendorong ibu harus seperti ini, kalau planing 

A tidak bisa planing B kita pakai kalau planing B tidak bisa kita pakai planing C, ada beberapa 

solusi yang di tawarkan seperti itu” solusi yang diberikan mentor sangat membantu alumni 

untuk menjalan proyek perubahan. Kemampuan mentor untuk memberikan alternatif solusi 

menunjukkan keseriusan mentor untuk menjalankan secara bersama proyek perubahan 

pengupahan.  

Mentor pada proyek perubahan  “Loket Pelayanan Pembuatan E-KTP” mentor memberikan 

informasi mengenai banyak masalah yang dihadapi didalam memberikan pelayanan E-KTP  

menceritakan “ibu kami bolak-balik kadang kalau di sana lampu padam, belum lagi kalau 

petugasnya tidak ada atau sistem lagi terganggu, berapa uang ojek yang sudah kami 

keluarkan, oleh sebab itu ibu ave berupaya bagaimana mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat”. Pelayanan KTP masih bermasalah di tingkat kelurahan sehingga mentor 

menggap bahwa proyek perubahan yang diangkat alumni sangat penting. Dukungan yang 

diberikan oleh mentor sangat baik, terlibat didalam melakukan sosialisasi perekaman E-KTP.  

Peran mentor untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi oleh alumni, berupa saran 

dan masukan. Mentor yang paham dengan proyek perubahan yang diangkat oleh alumni akan 

mendapatkan dukungan. Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasaran serta kondisi geografis 

yang sangat luas menjadi tantangan dalam proyek perubahan loket pelayanan pembuatan E-

KTP. Menurut mentor bahwa dengan proyek perubahan tersebut banyak masyarakat yang 

dapat terlayani “jumlah penduduk padat sekali, waktu itu bukan hanya warga yang di 

kelurahannya ibu ave saja tapi diluar kelurahan lain pun datang kesitu melakukan 
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perekaman”. Dukungan mentor dalam mewujudkan proyek perubahan pembuatan loket KTP 

cukup baik, karena tugas kelurahan untuk melakukan KTP sudah dapat diwujudkan. 

C. Pembahasan Lokus Provinsi Sulawesi Barat 

Pengumpulan data kajian Sustainabilitas Inovasi Alumni Diklatpim Tingkat III dan IV di Provinsi 

Sulawesi Barat dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 24 April 2016. Tim kajian berhasil 

mewawancarai 19 informan. Sesuai dengan tujuan kajian yang ingin melilhat sustainabilitas 

inovasi alumni dari berbagai sudut pandang, ke-19 informan tidak seluruhnya merupakan alumni  

diklatpim. Beberapa diantaranya merupakan mentor satu atau dua alumni diklatpim. Beberapa 

lagi merupakan tim efektif alumni. Informan yang merupakan alumni diklat pun berasal dari 

alumni diklatpim yang berbeda. Sebagian besar alumni mengikuti diklatpim di LAN, sementara 

beberapa lagi di Pusdiklat Regional Makassar.   

Tim kajian mewawancarai 11 (sebelas) alumni diklatpim III dan IV, 6 (enam) tim efektif, dan 3 (tiga) 

mentor. Dari 6 tim efektif tersebut, satu diantaranya merupakan alumni sekaligus tim efektif.   

Tabel di bawah menunjukkan informan alumni diklat kepemimpinan Tingkat III dan IV Provinsi 

Sulawesi Barat. 

 

 

Tabel 4.5   Informan Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV Provinsi Sulawesi Barat 

No Nama 
Unit 

Kerja/SKPD 
PIM Jabatan 

Posisi 
Informan 

Judul Proyek 
Perubahan 

Penyeleng-
gara Diklat 

1 Rusli, SP., 
M.Si 

Bakorluh III Kabid 
Kelembagaan 

dan 
Ketenagaan 

Alumni Penyusunan Database 
Kelembagaan 

Ketenagaan dengan 
Aplikasi Online 

Pusdiklat 
Regional 
Makassar 

2 Ikhtiar Zain Dinas 
Pertanian 

dan 
Peternakan 

III Ka. UPTB 
BPTPH 

Alumni Pengembangan Benih 
Durian Unggul Lokal 
Pola Terpadu pada 
Desa Mammi Kec. 
Binuang, Polman 

LAN 

3 Audia 
Murphy 

Dinas 
Pertanian 

dan 
Peternakan 

III Ka.UPTB IB Alumni Pemberdayaan 
Kelompok Tani dan 

Santri dalam 
Mengembangkan 

Holtikultura melalui 
Pemanfaatan Lahan di 

Kabupaten Mamuju 

LAN 

4 A. Erieka 
Harianti 

Dinas 
Kesehatan 

IV Kasi Rujukan Alumni Peningkatan 
Pelayanan 

Kegawatdaruratan ON 
melalui Integrated 
Coaching di Kab. 

Mamuju, Kab. Majene, 
dan Kab. Polman 

LAN 

5 M. Tamsil Dinas 
Kesehatan 

IV Kasi Farmasi Alumni Pemutakhiran Data In-
House Training di 

Kabupaten Mamuju 
 

LAN 
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6 Sudirman, 
S.Pi 

Bakorluh IV Kasubid Alumni Penyebaran Materi 
Informasi Penyuluhan 

melalui Mailing List 

 

7 Hj. 
Mahdiana 

Dinas 
Kesehatan 

IV Kasubag 
Keuangan 

Alumni Optimalisasi 
Pelaksanaan 
Penyusunan 

Administrasi Keuangan 
melalui Pemanfaatan 

Buku Pintar 

LAN 

8 Ardi M. Badan 
Diklat 

IV Plt. Kasubag 
kepegawaian 

Alumni Pengelolaan Data 
Arsip Kepegawaian 

berbasis Media 
Teknologi 

Pusdiklat 
Regional 
Makassar 

9 Rahmat 
Kaco 

Badan 
Diklat 

IV Kasubid 
Pengkajian 

dan 
Pengemba-
ngan Diklat 

Alumni Strategi Sistem 
Informasi Manajemen 

Diklat PNS melalui 
Penerapan Direktori 

Diklat  

LAN 

10 Bambang 
Cahyadi 

Dinas PU IV Kasi 
Perencanaan 
Tata Ruang 

Alumni Proyek perubahan 
terkait website tata 

ruang 

 

11 Saldan P. Badan 
Diklat 

IV Kasubid 
Fungsional 

Alumni 
dan tim 
efektif  

Efektivitas 
Penyelenggaraan 
Diklat Teknis dan 

Fungsional melalui 
Pemanfaatan Kartu 

Informasi Kediklatan 
(KID) pada Badan 

Diklat Provinsi Sulbar 

Pusdiklat 
Regional 
Makassar 

12 Heriyanto 
Karim 

Dinas 
Kesehatan 

 Staf 
Keuangan 

Tim 
Efektif  

  

13 Jumail Badan 
Diklat 

 Widyaiswara Tim 
Efektif  

  

14 Endrawaty 
Amrah 

Dinas 
Kesehatan 

 Staf Rujukan Tim 
Efektif  

  

15 Dr. H. 
Darmawiah 

Dinas 
Kesehatan 

 Kasie 
Pelayanan 

Dasar 

Tim 
Efektif  

  

16 Ridwan Badan 
Diklat 

 Staf 
Kepegawaian 

Tim 
Efektif  

  

17 Sumiarti Dinas PU  Kabid Tata 
Ruang 

Mentor   

18 Drs. Farid 
Wajdi, M. 
Pd 

Badan 
Diklat 

 Kepala Badan 
Diklat 

Mentor   

19 Suratman  Badan 
Diklat 

IV Kabid Teknis 
dan 

Fungsional 

Mentor   

(Sumber : Data Primer, 2016) 
Berdasarkan pengklasifikasian informan sebagaimana terlilhat dalam tabel di atas, instrument 

wawancara juga dibuat terpisah antara alumni, tim efektif, dan mentor.  Jawaban ketiga kelompok 

tersebut dapat dilihat secara rinci pada bagian di bawah ini. 

1. Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV 

Terdapat 11 informan alumni diklatpim III dan IV di Provinsi Sulawesi Barat. Dari ke-11 

informan tersebut, 3 orang diantaranya merupakan alumni diklatpim II,I dan 8 alumni 

diklatpim IV.  Tidak seluruh alumni berhasil melanjutkan proyek perubahan mereka. Tercatat 
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hanya 5 (lima) diantaranya yang bisa tetap mempertahankan proyek perubahannya berjalan. 

Sementara 6 (enam) lainnya terpaksa berhenti. Penyebabnya bermacam-macam. Salah satu 

diantaranya adalah promosi. 

Di bawah ini merupakan penjabaran dari alumni yang melanjutkan dan yang tidak 

melanjutkan proyek perubahannya. Alumni lanjutan pada bagian (1) di bawah adalah alumni 

yang melanjutkan proyek perubahannya, sementara alumni tidak lanjut pada bagian (2) 

adalah alumni yang tidak lagi melanjutkan proyek perubahannya. 

a. Alumni Lanjutan 

1. Evaluasi terhadap Keberlanjutan Proyek Perubahan. 

Pencapaian tujuan jangka pendek dari proyek perubahan sejatinya telah dilaksanakan 

pada saat alumni masih mengikuti diklat kepemimpinan. Dengan demikian, tujuan 

jangka pendek dalam kajian ini tidak diulas panjang lebar, dan lebih mengarah pada 

tujuan jangka menengah dan jangka panjang.  

Sebagian besar responden mengakui bahwa tujuan jangka menengah telah 

terlaksana, sebagian lagi masih dalam tahap in progress. Pencapaian tujuan jangka 

menengah banyak yang menggunakan anggaran daerah. Anggaran yang 

dipergunakan adalah anggaran dari APBD pokok, APBD perubahan, bahkan dari hibah. 

Salah seorang alumni mengakui bahwa pencapaian tujuan jangka pendek telah dibuat 

dalam bentuk aplikasi/software. Software tersebut telah digunakan sehingga tujuan 

jangka menengah akhirnya tercapai. Alumni lain juga menuturkan bahwa tujuan 

jangka menengah proyek perubahan terkait integrated coaching masih bersifat in 

progress. Menurutnya, milestone 4, yaitu mewujudkan koloborasi poned dan ponek, 

telah siap dianggarkan di APBD Perubahan 2016. Sebelumnya di tahun 2015, proyek 

perubahan alumni tersebut mendapatkan hibah. Dari hibah tersebut, alumni dapat 

membentuk tim dan membuat SOP. Monev terhadap pelaksanaan integrated 

coaching juga telah dilaksanakan melalui kunjungan ke kabupaten-kabupaten 

pelaksana proyek perubahan.  

Pada tujuan jangka panjang, keberlanjutan proyek perubahan dapat dilihat di rencana 

kerja (renja). Proyek perubahan alumni dapat terus berlanjut hingga ke tujuan jangka 

panjang karena proyek perubahan dibuat berdasarkan program prioritas daerah. 

Terlebih proyek perubahan integrated coaching memiliki Permenkes sebagai dasar 

hukum yang kuat. Hal ini menguntungkan alumni karena dengan demikian proyek 

perubahannya dapat terus dilaksanakan.  

Alumni lainnya memaparkan bahwa keberlanjutan proyek perubahan untuk jangka 

panjang tinggal menunggu dukungan IT dan peralatan. Namun, paparnya, 
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“penyediaan IT dan peralatan sudah dimasukkan dalam anggaran 2017. Kedepannya 

memang harus menggunakan IT, tidak bisa lagi ditawar-tawar”. Proyek perubahan 

alumni baru dimasukkan dalam anggaran 2017 disebabkan instansi alumni masih 

tergolong baru dan banyak kegiatan yang tidak dapat. 

Alumni lainnya, cukup beruntung karena proyek perubahan yang digagasnya cukup 

sederhana; pengelolaan data arsip kepegawaian. Peralatan IT yang dibutuhkannya 

pun sederhana; laptop dan printer yang juga berfungsi sebagai scanner, serta lemari 

arsip. Tiga hal yang dibutuhkan untuk melancarkan proyek perubahannya pun sudah 

tersedia sehingga alumni tidak mendapatkan kendala berat dari ketiga sarana 

prasarana tersebut. Tujuan jangka pendek dan jangka menengah proyek perubahan 

telah terlaksana; data arsip kepegawaian disimpan secara manual dan elektronik. 

2. Faktor Pendukung Internal 

Beberapa faktor pendukung internal yang mempelancar keberlanjutan proyek 

perubahan alumni adalah sebagai berikut: 

- Kebijakan. Keberhasilan proyek perubahan alumni salah satunya dipengaruhi oleh 

kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan pun tidak terlepas dari tugas pokok dan 

fungsi organisasi sehingga mendapat dukungan. Seperti dipaparkan salah satu 

alumni yang mengakui bahwa dulunya pekerjaan yang terkait penyusunan 

database kelembagaan dilakukan secara manual. “’Sekarang menggunakan 

aplikasi online.” 

Kebijakan lainnya adalah proyek perubahan yang dibuat alumni didasarkan pada 

program prioritas daerah sehingga keberlangsungan proyek perubahan dapat terus 

terakomodir oleh daerah. Selain itu proyek perubahan merupakan perpanjangan dari 

pekerjaan sehari-hari yang dulunya manual kini dibuat online. Program dari pusat pun 

terkait database kelembagaan telah online. 

“Saya masuk di perpustakaan ada namanya aplikasi online. Saya coba 
diskusikan dengan pimpinan dan ternyata memang dari pusat sudah 
menggunakan aplikasi online. Kita mencoba membangun komunikasi 
dengan kabupaten, ternyata memang sangat didukung.” 

- Komitmen pimpinan. Proyek perubahan alumni dapat berlanjut salah satunya 

karena adanya dukungan dari pimpinan. Dukungan tersebut tidak terlepas dari 

komunikasi yang intens antara alumni dengan pimpinan. Hal ini disadari betul 

oleh alumni, sebagaimana dipaparkan salah satu alumni, “Saya membangun 

komunikasi dengan pimpinan. …. Proyek perubahan ini sangat didukung 

pimpinan”. Melalui komunikasi yang intens tersebut, pimpinan dapat mengetahui 
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manfaat proyek perubahan bagi organisasi. Keterlibatan pimpinan dalam proyek 

perubahan berdampak terhadap terbukanya peluang untuk melaksanakan setiap 

tahap proyek perubahan. Hal ini penting mengingat proyek perubahan yang 

digagas alumni melibatkan biaya yang cukup besar.  

- Teman sejawat/staf/stakeholder. Salah seorang alumni memaparkan bahwa 

proyek perubahannya melibatkan banyak stakeholder, seperti bidan, dokter 

spesialis, dan beberapa tenaga medis lainnya. Dukungan stakeholder medis akan 

sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan proyek perubahan, karena coaching 

clinic yang menjadi proyek perubahannya memang membutuhkan peran dan 

kerjasama dari beberapa tenaga medis yang menjadi tim ponek dan tim poned. 

- Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan 

proyek perubahan antara lain scanner dan lemari arsip (proyek perubahan data 

arsip kepegawaian),   

Anggaran. Berlanjutnya proyek perubahan para alumni tidak dipungkiri sangat 

terbantu dengan kucuran anggaran. Beberapa proyek perubahan alumni dimasukkan 

dalam DPA sejak tahun 2015, seperti yang terlihat di Dinas Kesehatan dan Bakorluh. 

3. Faktor Pendukung Eksternal 

Kebijakan di luar SKPD. Proyek perubahan alumni didukung oleh adanya pemberian 

peralatan dari pusat. Hal ini diakui oleh salah satu alumni, “pusat memberikan 

peralatan di Wonomulyo, Campalagian, Binuan. Peralatan tersebut membuat data 

menjadi lebih cepat.” 

Stakeholder. Peran stakeholder mendukung terus berjalannya proyek perubahan 

alumni. Salah seorang alumni menuturkan bahwa stakeholder proyek perubahan yang 

dimilikinya berada di masing-masing kabupaten, seperti bidan, dokter spesialis, dan 

beberapa tenaga media lainnya. Para stakeholder tersebut sangat mendukung proyek 

perubahan alumni. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari program prioritas daerah yang 

diangkat alumni sebagai proyek perubahan, sehingga melanjutkan proyek perubahan 

sama artinya dengan melakukan program prioritas daerah.   

4. Faktor Penghambat 

Proyek perubahan alumni tetap berjalan. Meski demikian tetap ada kendala yang 

dihadapi. Kendala-kendala tersebut meliputi : 

- Sumber daya untuk menjalankan aplikasi masih sangat terbatas. Pelaksanaan 

proyek perubahan alumni terkait sistem dan aplikasi online untuk jangka 

menengah dan panjang hanya dibantu satu atau  dua tenaga. Keterbatasan 
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sumber daya tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan agar dapat 

ditindaklanjuti. 

- Permintaan terhadap data kelembagaan ketenagaan masih lambat direspon. 

- Proyek perubahan terkait pengelolaan data arsip kepegawaian belum membuat 

back up data di laptop, flash disc, memori eksternal, dan atau alat penyimpanan 

lainnya. Hal ini mengakibatkan data masih rentan hilang atau tidak dapat diakses. 

Hal ini terbukti saat data terkena virus. Akibatnya alumni mau tidak mau harus 

mengulang kembali dari awal scan dan input data kepegawaian. 

Jaringan internet. Proyek perubahan yang terkait dengan sistem sangat tergantung 

pada ketersediaan dan kelancaran jaringan. Salah satunya jaringan internet. Hal ini 

sesuai dengan pengakuan salah satu alumni. “Aplikasi ini online dengan seluruh 

kabupaten. Password diberikan ke setiap kabupaten.” Sayangnya jaringan internet di 

Sulawesi Barat sangat terbatas. 

5. Dampak Proyek Perubahan 

Dampak proyek perubahan terhadap organisasi adalah sebagai berikut : 

- Proyek perubahan alumni yang terkait dengan pengelolaan data arsip 

kepegawaian memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Data 

kepegawaian yang secara manual telah tersimpan di lemari arsip discan dan 

disimpan dalam folder-folder yang telah disusun secara sistematis dalam 

computer. Hasil scan akan menyimpan seluruh data kepegawaian. Proyek 

perubahan yang diusung alumni tersebut paling tidak akan meminimalisir 

hilangnya dokumen kepegawaian. Bagi pegawai dan penanggung jawab data 

kepegawaian, proyek perubahan alumni memudahkan mereka dalam mengakses 

data. Disamping itu pegawai tidak perlu lagi menyerahkan data yang sama pada 

saat dokumen kepegawaian dibutuhkan. 

Dampak proyek perubahan terhadap stakeholder: 

- Penyuluh pertanian dapat dengan cepat menyampaikan hal-hal yang terkait di 

lapangan, sehingga Bakorluh juga dapat dengan cepat menindaklanjuti laporan 

dari penyuluh.  

- Kelompok tani bisa mendapatkan informasi dan solusi atas berbagai hal yang 

terkait kelembagaan petani 

b. Alumni Tidak Lanjut 

1. Faktor Penghambat Internal 

- Kebijakan. Dua alumni yang tidak lanjut mengeluhkan hal yang sama terkait 

kebijakan. Menurut mereka, para alumni, terutama alumni PIM IV, tidak memiliki 
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wewenang untuk membuat kebijakan yang searah dengan proyek perubahan 

yang dibuat. Proyek perubahan dibuat namun apakah proyek tersebut akan 

berlanjut atau tidak, hal itu sudah di luar kewenangan mereka karena 

bagaimanapun ada kebijakan organisasi yang bermain didalamnya, di samping 

anggaran yang tidak dapat dihindari. “Kita di eselon IV sebenarnya tidak cocok di 

proyek perubahan…. disisi lain proyek perubahan ini memerlukan kebijakan …. 

Kita mendapat proyek perubahan, tapi yah sekedar sampai di situlah”. Alumni 

lainnya menganggap bahwa proyek perubahan yang dibuat sebenarnya tidak 

hanya berbicara terkait kegiatan, melainkan sudah mengarah pada kebijakan, 

“proyek perubahannya lebih mendekati proyek perubahan PIM 3 dibanding 

dengan PIM 4 karena kita sudah bicara ke arah kebijakan, bukan kegiatan saja”. 

- Reformasi kelembagaan. Adanya isu rencana penggabungan BKD dan Badan 

Diklat menjadi salah satu diantara sekian alasan mengapa proyek perubahan 

alumni terkait direktori diklat tidak bisa dilanjutkan. Ada hal yang dianggap lebih 

penting, demikian dugaan alumni saat ditanya alasan tidak lanjut. Hal yang sama 

dipaparkan alumni yang lain. Alumni menduga proyek perubahannya tidak 

didukung secara penuh oleh pimpinan karena ada rencana pemisahan PU dengan 

Tata Ruang. “Tata Ruang kemungkinan akan disatukan dengan Pemukiman”, 

tuturnya. Lebih lanjut dituturkan oleh alumni,  

“Di kementerian, itu Tata Ruang sudah berpisah dari PU. Tata ruang 
masuk di Agraria. Jadi kita bukan program prioritas. Jadi tata ruang 
dianggap bagian SKPD sendiri. Seperti di Sulsel, yang ada Tata 
Ruang dan Pemukiman…. Nanti kan wewenang sendiri. Tidak usah 
dulu kasi anggaran yang banyak…. Sedang pengkajian. Sudah ada 

survey, tinggal tunggu keputusan apakah dipisah atau tidak”. 

- Komitmen pimpinan/penilaian pimpinan terhadap proyek perubahan. Komitmen 

pimpinan turut menjadi penentu keberlangsungan proyek perubahan. Salah satu 

alumni menuturkan komitmen pimpinan pada awal proyek perubahan masih 

tinggi, namun komitmen tersebut memudar seiring dengan wacana kelembagaan. 

“Tadinya pimpinan antusias untuk melaksanakan, tapi dengan adanya rencana 

tata ruang mau bikin SKPD sendiri itu agak kurang.” Alumni tidak ingin 

memaksakan agar proyek perubahannya terus jalan jika anggaran dan kebijakan 

belum mendukung.  

Terkait usulan yang dilontarkan alumni yang lahir sebagai dampak dari keikutsertaan 

alumni dalam diklat terkadang dianggap baik oleh sebagian pimpinan, namun 

dianggap menganggu bagi pimpinan yang lain. Hal ini terlihat dari ungkapan alumni 
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“Kita diminta mengusulkan yah kita mengusulkan.…Ini sudah banyak usulnya…. ada 

pimpinan yang bersedia tapi ada pula pandangan negative…kita harus tahu diri lah.” 

- Sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana turut menjadi 

penghambat keberlangsungan proyek perubahan para alumni. Salah satu alumni 

yang proyek perubahannya terkait kartu informasi kediklatan mengaku kesulitan 

untuk memasukkan pengadaan kartu dalam penganggaran. Hal ini disebabkan 

tidak ada pengadaan ATK pada bagiannya. Salah satu jalan yang bisa ditempuh 

adalah memasukkan pengadaan kartu pada bagian sekretariat. Namun hal 

tersebut juga sulit karena harus dikoordinasikan jauh-jauh hari sebelumnya dan 

juga harus disetujui kepala badan dan kepala bidang. 

- Anggaran. Anggaran yang dialokasikan di tahun 2016 lebih cenderung ke fisik 

sehingga proyek perubahan alumni yang terkait dengan pembuatan website tata 

ruang, kartu informasi kediklatan, maupun direktori kediklatan, secara tidak 

langsung mendapat penolakan. 

2. Faktor Penghambat Eksternal 

- Kebijakan di luar SKPD. Kebijakan di luar SKPD yang menghambat berlanjutnya 

proyek perubahan alumni adalah pemotongan anggaran di luar SKPD. Hal ini 

diakui salah satu alumni, “ada pemotongan anggaran untuk seluruh SKPD”. 

Anggaran menjadi hal yang krusial dalam penyelenggaraan proyek perubahan 

alumni. Banyak alumni terpaksa berhenti di tujuan jangka pendek terkait 

kurangnya, bahkan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk terus melanjutkan 

proyek perubahan yang tengah berjalan. Beberapa alumni mengeluhkan hal 

tersebut. Menurut salah seorang diantaranya, anggaran proyek perubahannya 

yang terkait direktori diklat dicoret oleh DPRD di tahun anggaran 2015 dan 2016. 

“Kepala badan sudah menyetujui untuk memasukkan di tahun anggaran tapi 

akhirnya ditolak.” Saat dikonfirmasi terkait alasan penolakan, alumni menjawab 

bahwa anggaran dicoret karena daerah membutuhkan anggaran lebih untuk 

pemilihan gubernur. Masih ada alasan lain diluar pemilihan gubernur tersebut. 

Meski demikian, alumni tersebut masih optimis proyek perubahannya masih bisa 

terus dilaksanakan. Optimisme tersebut dibangun dari kesadaran bahwa direktori 

diklat yang menjadi proyek perubahan bukan hanya menjadi hal yang sangat 

dibutuhkan Badan Diklat sebagai organisasinya, melainkan juga orang –orang yang 

mempunyai kepentingan terkait informasi kediklatan. Banyak pihak yang 

menyayangkan berhentinya proyek perubahan direktori diklat. Kepala badan dan 

kepala bidang telah menyetujui proyek perubahan alumni dan sampai saat ini tetap 

membantu alumni melalui usulan penganggaran, meski telah ada penolakan di tahun 
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2015 lalu.  Berhentinya proyek perubahan alumni ini secara otomatis mengakibatkan 

tidak adanya informasi kediklatan provinsi yang bisa diakses oleh pengguna. 

Badan Kediklatan Provinsi dapat diakses melalui http://badandiklat.sulbarprov.go.id. 

Profil, berita, regulasi, info kegiatan, galeri, dan kontak merupakan direktori yang 

ditampilkan di website tersebut. Subdirektori “Info kegiatan dan agenda diklat” yang 

terdapat di profil sama sekali tidak menampilkan kegiatan dan agenda diklat yang 

tengah atau yang akan berlangsung. Berita kediklatan pun yang hanya terdiri dari 2 

(dua) halaman seluruhnya hanya memuat satu berita. Itu pun berita yang terkait 

dengan Badiklatda Jabar yang terus menerus diulang. 

Optimisme lainnya adalah proyek perubahan yang diusung alumni searah dengan visi 

dan misi Badan Kediklatan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu terwujudnya pegawai negeri 

sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang professional melalui peningkatkan 

kualitas SDM aparatur melalui diklat aparatur.  

Alumni lainnya yang proyek perubahannya juga tidak diakomodir di DPRD 

mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya target jangka pendek hingga jangka 

menengah adalah pembuatan website dan pemanfaatannya. Website yang akan 

dibuatnya adalah website tentang regulasi tata ruang provinsi/kabupaten/kota, 

RTRW, peta perencanaan tata ruang, dan pengaduan tata ruang. Pada tujuan jangka 

pendek, alumni membuat blogspot secara free. Namun kuota dan waktunya pun 

terbatas. Akhirnya alumni merencanakan membuat website berbayar dengan kuota 

mencapai 5 GB per bulan. Anggarannya mencapai Rp400 juta per tahun. Di tingkat 

seksi dan dinas, penganggaran telah disetujui. Masalah baru dimulai saat pengajuan 

dibawa ke DPRD di tahun anggaran 2015. Anggota dewan tidak menyetujui sehingga 

praktis tidak ada yang dapat dilakukan di tahun 2015 lalu. “Anggota dewan mungkin 

tidak terlalu mengerti…. banyak orang yang belum paham dengan tata ruang. 

Sementara sebenarnya kan tata ruang adalah basic daripada seluruh pembangunan 

yang ada sekarang”, paparnya. 

Di tahun 2016, alumni kembali mengajukan anggaran untuk proyek perubahannya. Di 

tahun ini, proyek perubahan disetujui dengan anggaran Rp200 juta. Anggaran 

tersebut dirasa tidak mencukupi sehingga alumni meminta agar dicoret saja dari 

penganggaran. “Kalau 200 kan nggak cukup, udah sekalian coret aja dulu lah…. 

Masalahnya kami butuh juga tenaga ahli untuk memasukkan” 

- Stakeholder. Proyek perubahan alumni kurang didukung oleh stakeholder 

eksternal. Salah satu alumni yang proyek perubahannya terkait dengan kartu 

http://badandiklat.sulbarprov.go.id/
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informasi kediklatan mengungkapkan bahwa kartu informasi kediklatan yang 

disebarkan di banyak stakeholder kurang dimanfaatkan. Padahal, menurutnya 

dalam kartu tersebut telah dicantumkan diklat-diklat teknis dan fungsional yang 

akan diselenggarakan oleh Badan Diklat sepanjang tahun berjalan. Diharapkan 

melalui kartu informasi kediklatan tersebut, stakeholder telah mengetahui jauh-

jauh hari dan akan menghubungi Badan Diklat untuk informasi lebih lanjut.  

“Diklat yang paling antusias diikuti hanya diklat struktural. Kalau diklat teknis 
atau fungsional tidak cukup pakai kartu, kita harus mengirim bahkan 
mendatangi satu persatu SKPD untuk menanyakan apakah ada peserta yang 
akan ikut atau tidak”, tuturnya.  

Kesulitan lain yang dialami alumni adalah terkait sosialisasi proyek perubahan. 

Sosialisasi hanya dihadiri oleh unsur staf, sementara yang diharapkan hadir dalam 

sosialisasi adalah unsur pimpinan karena merekalah yang akan mempertimbangkan 

kebijakan-kebijakan yang ada dalam internal organisasi mereka. 

- Jaringan internet. Di Provinsi Sulawesi Barat, jaringan internet masih lambat. Hal 

ini mengakibatkan beberapa proyek perubahan alumni yang terkait dengan 

sistem atau aplikasi menjadi terganggu. Hal inilah yang dikeluhkan oleh beberapa 

alumni. Seperti yang dipaparkan salah satu alumni yang mengatakan bahwa 

jaringan internet dalam proyek perubahannya menjadi hal yang sangat krusial 

karena terkait dengan penyebaran materi informasi melalui mailing list. 

Lambatnya jaringan internet dikeluhkan alumni membuat informasi dari 

koordinator penyuluh ke 382 penyuluh menjadi terhambat, bahkan tidak sampai. 

Alumni lain pun mengeluhkan hal yang sama. Sistem informasi kediklatan dan website 

tentang regulasi tata ruang membutuhkan jaringan internet, baik untuk mengupload 

maupun mendownload. Kurang baiknya jaringan internet akhirnya menjadi salah satu 

alasan mengapa proyek perubahan alumni tersebut akhirnya dicoret oleh DPRD. 

Anggota DPRD menganggap proyek perubahan tersebut dianggap belum 

memungkinkan untuk dianggarkan. Meski demikian menurut alumni, masalah 

jaringan bisa diatasi dengan cara berlanggan. “Yang penting kita bisa langganan. Yang 

Indihome saya rasa sudah cukup” 

Setiap SKPD telah diberi kuota internet melalui website propinsi. Namun menurut 

salah satu alumni, kuota yang diberikan terbatas sehingga alumni ingin membuat 

website dan server yang melekat langsung di Tata Ruang Sulbar. Beberapa 

pertimbangan yang mendasari adalah bisa langsung mengupload setiap ada informasi 

baru, tidak tergantung dengan administrator web propinsi, pengguna langsung bisa 
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mengakses ke tata ruang Sulbar dan tidak harus melalui website propinsi terlebih 

dahulu, akses bisa lebih cepat, dan ruang penyimpanan lebih besar karena memiliki 

server sendiri. 

3. Promoso dan Mutasi 

Dua orang alumni yang menjadi informan penelitian menuturkan bahwa mereka tidak 

dapat melanjutkan proyek perubahan mereka karena dimutasi di tempat lain. Mereka 

dimutasi tanggal 31 Desember 2015. Kedua alumni tersebut mengaku pekerjaan yang 

mereka tekuni setelah dimutasi tidak ada kaitannya dengan proyek perubahan 

mereka. “Secara tupoksi sudah beda. Dulu di pertanian, sekarang di peternakan. Saat 

ini focus pada peningkatan populasi dan inseminasi”, tutur salah seorang diantaranya. 

Seorang lagi mengaku sekarang berada di UPTP Perlindungan Tanaman. “Dulu di UPTP 

Balai Benih Induk Holti”. Selain itu tempat mereka sekarang di ibukota propinsi. 

Sebelumnya, mereka ditempatkan di UPTP yang berada di kabupaten sehingga proyek 

perubahan mereka pun berada di areal kabupaten tempat mereka bekerja 

sebelumnya.  

Meski tidak lagi dilanjutkan oleh alumni, namun salah seorang alumni menuturkan 

bahwa proyek perubahannya sudah direplikasi di beberapa desa. Sebelumnya di 

tahun 2015, beberapa orang petani dan perangkat desa yang terdiri dari 20 kelompok 

berangkat dalam rangka studi banding. Anggaran studi banding tersebut berasal dari 

APBD 2015. Mereka inilah yang kemudian menjadi kader di desa masing-masing 

sehingga diharapkan proyek perubahan dapat terus berjalan meski tanpa didampingi 

lagi oleh alumni. Keuntungan lainnya, karena proyek perubahan masih menjadi bagian 

dari tupoksi UPTP, sang alumni optimis pengembangan benih durian unggul lokal pola 

terpadu akan tetap mendapat perhatian dari organisasi. Selain itu proyek perubahan 

alumni sudah berhasil menginspirasi yang lain untuk melakukan hal yang sama. “Salah 

satu staf saya sangat tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut”.  

Alumni lainnya tidak seoptimis rekannya. Proyek perubahannya belum berjalan 

sampai di tataran masyarakat sehingga keberlangsungannya tidak dapat diproyeksi. 

Selain itu, belum ada kader yang diberdayakan pada saat itu. Anggaran APBD pun 

belum berhasil diperjuangkannya. 

2. Tim Efektif 

a. Proyek Perubahan 

1. Bentuk Keterlibatan 

Bentuk keterlibatan tim efektif dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.  Tim 

efektif pada proyek perubahan terkait direktori diklat, misalnya, salah satunya berasal dari 
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widyaiswara. Widyaiswara tersebut menjadi salah satu anggota tim karena antara alumni 

dengan wisyaiswara sering bertukar pikiran terkait direktori diklat. Proyek perubahan 

sang alumni pun rajin dipantaunya. Hal ini terkait dengan jabatannya sebagai widyaiswara 

yang memiliki kepentingan untuk mengetahui diklat apa saja yang akan diselenggarakan 

Badan Diklat Provinsi Sulawesi Barat. Sejak awal, tim efektif ini telah terlibat baik dalam 

diskusi maupun melontarkan ide-ide terkait. Mulai dari tahap perencanaan hingga 

pelaksanaan, tim efektif telah terlibat. Hambatan proyek perubahan pun telah 

diketahuinya secara langsung dari alumni. 

2. Cerminan Proyek Perubahan. 

Proyek perubahan yang digagas alumni rata-rata mencerminkan masalah yang ingin 

diselesaikan. Masalah internal yang ada dalam organisasi, seperti tidak adanya informasi 

diklat yang dapat diakses pengguna, dokumen kepegawaian yang belum lengkap, 

penyampaian realisasi keuangan tepat waktu, kebutuhan akan informasi tata ruang yang 

sangat mendesak, dan beberapa permasalahanm internal lainnya menjadi latar 

munculnya proyek perubahan para alumni. 

Sayangnya, beberapa proyek perubahan hanya terealisasi dalam jangka pendek. Tujuan 

jangka menengah dan jangka panjang masih terus diupayakan keberlanjutannya. Berbagai 

kendala, baik internal maupun eksternal menjadi batu sandungan para alumni. 

Menjalankan proyek perubahan hingga jangka panjang memang bukan hal mudah, karena 

yang terlibat bukan hanya alumni melainkan juga mentor, pimpinan saat ini, serta sistem 

yang diberlakukan di organisasi tempat alumni bekerja. 

b. Dampak Proyek Perubahan  

1. Terhadap Organisasi dan Stakeholder 

Bagi organisasi, proyek perubahan alumni yang terkait dengan pengelolaan data arsip 

kepegawaian memberikan manfaat jangka panjang. Data kepegawaian yang secara 

manual telah tersimpan di lemari arsip discan dan disimpan dalam folder-folder yang telah 

disusun secara sistematis dalam komputer. Hasil scan akan menyimpan seluruh data 

kepegawaian. Proyek perubahan yang diusung alumni tersebut paling tidak akan 

meminimalisir hilangnya dokumen kepegawaian. 

Beberapa dampak proyek perubahan terhadap stakeholder adalah sebagai berikut: 

- Proyek perubahan alumni yang terkait dengan pengelolaan data arsip kepegawaian 

memudahkan para pegawai dan penanggung jawab data kepegawaian dalam 

mengakses data. 

- Meski proyek perubahan yang terkait dengan direktori diklat masih berupa direktori 

lama dan belum mengalami update akibat tujuan jangka menengah tidak dapat 
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dilaksanakan, para stakeholder instansi seperti BKD, Bagian Ortala, dan Lingkungan 

Hidup masih sering mempertanyakan keberlangsungan proyek perubahan tersebut. 

Instansi-instansi tersebut sangat concern dikarenakan kepentingan mereka terhadap 

keberlangsungan direktori diklat sangat besar. 

2. Terhadap Stakeholder hinggga saat ini. 

Proyek perubahan alumni memberikan manfaat tidak hanya pada alumni, organisasi, 

namun juga pada stakeholder. Sebagai contoh, salah satu tim efektif menuturkan bahwa 

buku pintar penyerapan laporan keuangan milik salah satu alumni dirasa memudahkan 

bagi stakeholder, terutama stakeholder internal di bagian keuangan untuk memahami 

dan mengaplikasikan laporan keuangan.  

“Sudah ada petunjuk berupa buku yang diberikan. Contohnya juga tersedia. Selain itu, 

program dibuat di excel, memiliki alur kegiatan, serta pelaksana kegiatan sehingga jadi 

mudah dipahami”, tutur tim efektif. “Melalui buku pintar, pertanggungjawaban bukti 

keuangan maksimal 7 (tujuh) hari sudah diterima bagian keuangan”.  

Buku pintar yang juga sudah direplikasi di tiga kabupaten di Sulawesi Barat (Mamuju 

Utara, Mamuju Tengah, dan Mamuju) tersebut menunjukkan bahwa proyek perubahan 

alumni memang memberikan dampak positif ke beberapa stakeholder. Selain itu, 

stakeholder lainnya, seperti pegawai dari kantor pelayanan pajak, inspektorat, dan biro 

keuangan yang memeriksa penyerapan laporan keuangan menemukan tingkat kesalahan 

yang sudah jauh berkurang dibanding sebelumnya. Badan Pemeriksa Keuangan pun juga 

merespon baik dengan adanya buku pintar yang digagas alumni. Respon yang baik dan 

tingkat kesalahan yang berkurang membuat proyek perubahan alumni mendapatkan 

pujian dari sekda. 

3. Klasifikasi Stakeholder 
Setiap proyek perubahan dipastikan akan memiliki stakeholder. Stakeholder proyek 

perubahan dapat bersifat internal organisasi, namun tidak menutup pula kemungkinan 

berasal dari internal dan eksternal. Tabel di bawah memperlihatkan peta stakeholder 

beberapa proyek perubahan. 

Tabel 4.6 Peta Stakeholder Proyek Perubahan 

No Tema Besar Proyek Perubahan Stakeholder 

1 Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan 
Administrasi Keuangan melalui 
Pemanfaatan Buku Pintar 

• Kantor pelayanan pajak 

• Inspektorat 

• Biro keuangan Provinsi Sulawesi Barat 

• BPK 

2 Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan 
ON melalui Integrated Coaching di Kab. 
Mamuju, Kab. Majene, dan Kab. Polman 

• Bidan 

• Dokter spesialis 

• Tenaga medis lainnya 

3 Penyusunan Database Kelembagaan 
Ketenagaan dengan Aplikasi Online 

• Penyuluh pertanian 

• Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan 
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• Koordinator Penyuluh 

• Kelompok tani 

4 Pemutakhiran Data In-House Training di 
Kabupaten Mamuju 

•  

5 Penyebaran Materi Informasi Penyuluhan 
melalui Mailing List 

• Penyuluh  

• Koordinator Penyuluh 

• Kelompok tani 

•  Bidang Kelembagaan dan 
Ketenagaan 

6 Pengelolaan Data Arsip Kepegawaian 
berbasis Media Teknologi 

• Pegawai 

• BKD 

7 Strategi Sistem Informasi Manajemen 
Diklat PNS melalui Penerapan Direktori 
Diklat  

• Calon peserta diklat 

• Instansi, seperti BKD 

• Pengguna website yang 
membutuhkan data kediklatan 
Propinsi Sulbar 

8 Efektivitas Penyelenggaraan Diklat Teknis 
dan Fungsional melalui Pemanfaatan 
Kartu Informasi Diklat (KID) pada Badan 
Diklat Provinsi Sulbar 

• Calon peserta diklat teknis dan 
fungsional 

• Instansi, seperti BKD, Bagian Ortala 

9 Pengembangan Benih Durian Unggul Lokal 
Pola Terpadu pada Desa Mammi Kec. 
Binuang, Polman 

• Kelompok tani 

• Santri  

10 Proyek perubahan terkait Pembuatan 
Website Tata Ruang 

• Cipta Marga 

• Instansi di lingkup propinsi, kab/kota, 
dan pusat (Bappeda, Kab. Mamuju, 
Dinas Kesehatan, dan lain-lain) 

• Pengguna website yang 
membutuhkan data terkait tata 
ruang Propinsi Sulbar 

11 Pemberdayaan Kelompok Tani dan Santri 
dalam Mengembangkan Holtikultura 
melalui Pemanfaatan Lahan di Kabupaten 
Mamuju 

• Kelompok tani 

• Santri  

(Sumber : Hasil Wawancara, 2016) 

 Stakeholder yang terlibat didalam proyek perubahan terlibat langsung didalam 

pelaksanaan proyek perubahan pada tahap-tahapan yang berbeda. Bentuk keterlibatan 

stakeholder sangat menentukan keberhasilan dari proyek perubahan, pada proses 

perencanaan kelompok tani terlibat dalam memberikan informasi kepada para alumni 

dan tim efektif. 

4. Mentor 

a. Proyek Perubahan. 

Beberapa mentor yang ditemui yang ditemui dalam penelitian ini terlibat mulai dari tahap 

asistensi sampai dengan pelaksanaan. Salah satu mentor bahkan mengawal proyek 

perubahan alumni sampai ke DPRD.  

1. Keberlanjutan Proyek Perubahan. 

Pimpinan salah satu alumni, yang proyek perubahannya belum dapat dilanjutkan karena 

keterbatasan anggaran dan jaringan internet, menuturkan bahwa di tahun 2016 mereka 



 

Page | 73 

berhasil mendapatkan anggaran Rp 50 juta untuk meningkatkan akses jaringan internet 

di lingkup internal organisasi. “Pengadaan jaringan oleh Telkom bisa direalisasikan tahun 

ini. Anggarannya 50 juta…. Proyek perubahan alumni bisa dilaksanakan”, tuturnya. 

Menurut sang pimpinan, dari tiga alumni di instansi ini yang menjadi informan penelitian, 

hanya satu alumni yang proyek perubahannya bisa terus berjalan. “Proyek Pak A 

sederhana…. Hanya didukung oleh scanner dan lemari arsip”.  

Meski proyek perubahan alumni belum bisa dilaksanakan di tahun 2016 ini, namun salah 

satu mentor masih berharap di tahun 2017 proyek tersebut bisa direalisasikan. 

Menurutnya, proyek perubahan tersebut patut diperjuangkan karena kebutuhan akan 

website sangat mendesak.  

“Pak B sudah maksimal perjuangannya untuk melanjutkan proyek 
perubahannya…. Yah mudah-mudahan saja tahun yang selanjutnya 
karena memang betul-betul di harapkan sekali untuk bisa di aplikasikan. 
Kita rencanakan tahun 2017  paling nggak, karena di tahun 2016 ini sudah 
ada lagi kegiatan tapi hanya sebatas sosialisasi, sementara pengadaan 
belum bisa dianggarkan.” 

Latar belakang pengajuan proyek perubahan mayoritas didasarkan pada masalah yang 

terdapat dalam organisasi. Masalah internal, seperti tidak adanya informasi diklat yang 

dapat diakses pengguna, dokumen kepegawaian yang belum lengkap, penyampaian 

realisasi keuangan tepat waktu, kebutuhan akan informasi tata ruang yang sangat 

mendesak, dan beberapa permasalahan internal lainnya menjadi latar munculnya proyek 

perubahan para alumi.  

Selain menjawab permasalahan internal. Proyek perubahan juga muncul dari pengamatan 

inovasi daerah lain. Kartu informasi kediklatan, misalnya, dilatarbelakangi oleh kartu 

informasi yang dimiliki lembaga kediklatan lain, seperti Pusdiklat di Jakarta, Bapelkes, dan 

Diklat Kementerian Keuangan. Hal yang sama terjadi pada website tataruang yang 

terinsipirasi dari keberhasilan teknologi informasi Kota Surabaya. 

2. Hambatan dalam Melanjutkan Proyek Perubahan. 

Beberapa mentor menilai bahwa memang terdapat hambatan bagi alumni dalam 

melanjutkan proyek perubahannya. Beberapa hambatan tersebut antara lain: 

- Anggaran lebih banyak dialokasikan ke sektor fisik dan kurang menyentuh sektor yang 

terkait dengan proyek perubahan alumni. Hal ini didukung oleh pernyataan mentor 

salah satu alumni, “… karena pembahasan itu sebenarnya tergantung pada 

pendanaan. Waktu itu kan rencananya dari tahun kemarin direkomendasikan tapi 

ternyata tidak mencukupi jadi tidak di realisasikan.” Alasan lain yang dikemukakan 

mentor alumni adalah, “Mungkin percepatan infrastruktur yang di utamakan terlebih 
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dahulu…. Dianggap penting sih penting tetapi mungkin ada yang lebih penting dari 

itu, jadi kegiatan ini Insya Allah akan di aplikasikan paling tidak 2017 mendatang.”                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Rencana penggabungan dan pemisahan unit kerja (wacana kelembagaan). Hal ini 

berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan unit kerja yang dinilai masih baru. 

- Efisiensi anggaran. Pelaksanaan pilkada berdampak terhadap berkurangnya anggaran 

dari pusat ke daerah. 

- Jaringan internet. Akses jaringan internet masih sangat lemah sehingga menyulitkan 

alumni untuk melakukan upload dan download data. 

Dalam mengatasi hambatan yang ditemui oleh para alumni ditingkat aplikasi proyek 

perubahan beberapa pendekatan yang dilakukan. Tantang yang dialami alumni diakui 

oleh para mentor sebagai bagian dari proyek perubahan yang perlu diatasi. Alumni yang 

terkendala pada jaringan internet harus bisa mengumpulkan data dengan baik, dengan 

jalan membangun komunikasi dengan para stakeholder yang terlibat didalam pengolahan 

data yang dibutuhkan. Tantangan yang dialami alumni merupakan cara alami yang dimiliki 

manusia untuk dapat keluar dari masalah yang dihadapi. 

b. Dampak Proyek Perubahan  

Menurut salah seorang mentor, keberadaan website yang saat ini menjadi proyek perubahan 

alumni berdampak positif pada unit kerja eselon IV dan organisasi secara keseluruhan. Melalui 

website tersebut, organisasi dapat memasukkan RTRW propinsi, peta tata ruang , serta 

regulasi yang terkait dengan tata ruang. Hal ini didukung oleh pernyataan alumni, 

“Target jangka panjang proyek perubahan ini website bisa dipakai oleh seluruh 
kabupaten di tingkat provinsi. Misalnya Dinas Kelautan. Kelautan kan punya 
regulasi hukum tentang tata ruang. Terus dari dinas kesehatan, mereka bisa pakai 
web kami untuk menentukan dimana titik-titik puskesmasnya mereka dan daerah 
layanan…. Karena sekarang regulasi tata ruang bukan cuma tata ruang yang 
keluarkan termasuk dari cipta karya. Terus dari perumahan itu mereka semua 
mengeluarkan regulasi seperti kawasan kumuh dari bidang perumahan. Terus 
kawasan-kawasan lain dari cipta karya. Bina warga masalah akses-akses jalan, 
jalan nasional, jalan provinsi”. 

Pernyataan alumni di atas juga senada dengan ungkapan mentor yang menyatakan bahwa 

pengadaan website menjadi kebutuhan dinas.  

“Kebutuhan di dinas karena sebagai dinas yang menangani mengenai tata ruang 
provinsi tentu kita harus menjalin link dengan beberapa stakeholder bukan hanya 
untuk kabupaten saja tapi juga pusat.... Kita mau fokus untuk lebih 
mempermudah semua informasi”. 

Proyek perubahan yang diusung alumni bukan hanya berdampak positif terhadap organisasi 

tempat alumni bekerja. Perubahan positif juga dirasakan instansi lain. Proyek perubahan milik 

alumni berupa buku pintar penyerapan laporan keuangan telah replikasi di beberapa tempat. 

“Dinas kesehatan Mamuju Utara, dinas kesehatan Mamuju Tengah, dan dinas kesehatan 
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Mamuju telah mengaplikasi buku pintar laporan keuangan”. Menurutnya, pada tahun 2015 

alumni tersebut mendapatkan undangan untuk melakukan sosialisasi dan bimtek. Selain 

undangan, sang alumni juga memanfaatkan kunjungan dinas untuk melakukan sosialisasi dan 

bimtek di beberapa dinas kesehatan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Barat. Hasilnya, dinas 

kesehatan Mamuju Utara, Mamuju Tengah, dan Mamuju tertarik dan akhirnya 

mengaplikasikan buku pintar hasil dari proyek perubahan alumni. Bukan hanya dinas 

kesehatan di tiga kabupaten tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi pun pernah meminta 

waktu untuk sharing terkait buku pintar alumni. 

Proyek perubahan alumni lainnya yang terkait dengan website tataruang juga membuka ruang 

bagi tumbuhnya inspirasi di tempat lain. Beberapa rekan alumni namun dari instansi yang 

berbeda mencoba untuk membuat aplikasi yang serupa setelah melakukan diskusi dengan 

alumni. 

Menurut mentor, tim efektif juga mendukung kelancaran proyek perubahan. Pimpinan, jika 

tidak menjadi mentor akan menjadi salah satu tim efektif. Peran pimpinan sebagai tim efektif 

menjadi salah satu penentu jalan tidaknya proyek perubahan. Mentor salah satu alumni 

menuturkan bahwa proyek perubahan alumni sudah dikomunikasin dengan pimpinan. “Kita 

sudah membahasakan dengan pimpinan dan pimpinan sudah 100% mensupport”, tuturnya. 

D. Sustainabilitas Inovasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV 

Diklat Kepemimpinan bertujuan menghasilkan pemimpin perubahan yang mampu 

menganalisa permasalahan di intansinya dan menyelesaikannya dalam bentuk inovasi. Perubahan 

yang dihasilkan, diharapkan bersifat transformational change dimana capaiannya tidak hanya 

dirasakan secara jangka pendek melainkan juga secara jangka panjang, serta tidak berhenti pada satu 

inovasi saja (sustaibility). Tranformasional change dapat terjadi apabila Diklat Kepemimpinan mampu 

mendorong perubahan signifikan terhadap cara berfikir dan bertindak para alumninya.  

Menilai tingkat keberhasilan Diklat Kepemimpinan dalam menghasilkan kompetensi 

pemimpin perubahan, menjadi sangat penting bagi Lembaga Administrasi Negara. Ini menjadi ujian 

bagi keberhasilan kebijakan Diklat Kepemimpinan Pola Baru. Dimana Indikator utama keberhasilannya 

terletak pada seberapa besar dampak (impact) yang dihasilkan dari perubahan pola Diklat 

Kepemimpinan, yang diukur dari evaluasi tingkat sustainbilitas proyek perubahan Diklat 

Kepemimpinan Pola Baru. 

Berikut ini hasil penelitian terhadap Evaluasi  Sustainabilitas Proyek Perubahan Alumni Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III dan IV: 
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1. Tingkat Sustainibilitas Proyek Perubahan Alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan 

IV 

Sustainabilitas sebuah proyek perubahan sangat tergantung pada pada kualitas inovasi 

yang dihasilkan. Untuk itu sebuah inovasi harus memiliki keunggulan dan nilai lebih dibandingkan 

dengan cara kerja yang lama. Dimana nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi menjadi ciri yang 

membedakannya sehingga tingkat penggunaanya menjadi sangat dibutuhkan oleh lingkungannya.  

Lembaga Diklat sebagai penyelenggaran dan pemangku kepentingan terhadap 

keberhasilan Diklat Kepemimpinan seharunya membuat evaluasi pasca diklat yang ditujukan 

untuk mengukur keberlanjutan proyek perubahan alumni Diklat. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui lembaga Diklat Daerah belum melakukan evaluasi pasca Diklat sebagaimana yang 

diamanahkan dalam Peraturan Kepala LAN tentang Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Diklat Provinsi Sulawesi Barat, tidak dilakukannya 

evaluasi disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang hanya membatasi kegiatan pada 

penyelenggaraan Diklat Saja sebagai akibat dari belum adanya kesadaran pangambil kebijakan di 

daerah akan nilai pentingnya evaluasi pasca Diklat.  

Penelusuran peneliti dalam menilai ketiadaan evaluasi pasca Diklat oleh lembaga Diklat di 

daerah ditindaklanjuti dalam melihat tingkat kepedulian mereka dalam menyajikan informasi 

kediklatan pada website resmi mereka. Badan Kediklatan Provinsi Sulawesi Barat misalnya, 

website resminya yaitu http://badandiklat.sulbarprov.go.id menampilkan direktori  profil, berita, 

regulasi, info kegiatan, galeri, dan kontak. Dimana sub direktori “Info kegiatan dan agenda diklat” 

yang terdapat di profil sama sekali tidak menampilkan kegiatan dan agenda diklat sedang atau 

akan berlangsung di Tahun 2016. Berita kediklatan yang disajikannya pun yang hanya terdiri dari 

2 (dua) halaman yang seluruhnya hanya memuat satu berita terkait dengan Badin Diklat Daerah 

Jawa Barat. 

 Tidak adanya evaluasi pasca Diklat mengakibatkan, Lembaga Diklat di daerah yang 

menjadi lokus penelitian kesulitan dalam memastikan tingkat keberlanjutan proyek perubahan 

alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV. Hal ini terlihat dari sulitnya mereka menghadirkan 

sampel alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV yang masih melanjutkan proyek 

perubahannya. Pengetahuan Lembaga Diklat Daerah terhadap alumni yang masih melanjutkan 

proyek perubahan hanya berasal dari kedekatan hubungan personal dari pegawai Badan Diklat 

dengan alumni yang ada.  

Hasil penelusuran informasi tingkat sustainbilitas proyek perubahan alumni Diklat 

kepemimpinan III dan IV melalui Lembaga Diklat Daerah juga menemukan adanya pendapat 

bahwa sebagaian besar proyek perubahan alumni Diklat Kepemimpinan di daerahnya tidak lagi 

http://badandiklat.sulbarprov.go.id/


 

Page | 77 

berjalan. Temuan ini juga diperkuat dari hasil wawancara terhadap para beberapa informan kunci 

baik itu alumni, mentor dan para tim efektif. 

Pada dasarnya terdapat dua ukuran dalam menilai tingkat sustainibilitas proyek 

perubahan alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV yaitu: 

1. Tingkat pertama, keberlanjutan proyek perubahan (inovasi) hanya pada tingkat capaian 

pendek atau berhenti pada saat alumni menjadi peserta Diklat. 

2. Tingkat kedua, proyek perubahan (inovasi) berkelanjutan hingga capaian jangka menengah 

dan jangka panjang yang dihasilkan saat alumni menjadi peserta Diklat, dan 

3. Tingkat ketiga, alumni Diklat secara berkelanjutan mengembangkan kompetensi pemimpin 

adaptif yang telah diperolehnya dan diukur dari semangat untuk menghasilkan proyek 

perubahan (inovasi) yang baru. 

Ketiga tingkatan tersebut, kemudian dinilai dengan cara melakukan konfirmasi kepada 

para informan terkait. Hasilnya dapat dilihat dari penilaian kualitatif dengan temuan berikut ini: 

a. Tingkat Sustaibilitas Menurut Lembaga Diklat Daerah 

Dari ketiga tingkatan sustaibilitas sustainibilitas proyek perubahan (inovasi) 

alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV menurut hasil wawancara diketahui bahwa 

sebagaian besar alumni diklat baru mencapai tingkat pertama. Penyebabnya adalah tidak 

adanya kewajiban bagi alumni Diklat untuk mencapai sustainibilitas proyek perubahan 

hingga ketingkat kedua dan ketiga. 

Lembaga Diklat daerah merasa tidak memiliki kewenangan untuk mendorong 

pencapaian yang lebih tinggi karena kewenangan tersebut ada pada masing-masing 

pimpinan atau atasan langsung para alumni. Lembaga Diklat daerah selama ini hanya 

bertindak memberikan anjuran saja bagi para pimpinan SKPD untuk memperhatikan hal 

tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan Lembaga Administrasi Negara. Lembaga 

Diklat Daerah yang secara organisasi juga memiliki TUPOKSI di bidang kepegawaian hanya 

bisa memberikan apresiasi bagi alumni yang proyek perubahannya sampai ke tingkat dua 

dan tiga dengan cara mengusulkan mereka untuk mendapatkan promosi. Menurut 

mereka, proyek perubahan (inovasi) yang mencapai sustainibilitas hingga pada tingkat 

kedua dan ketiga, menurut lembaga diklat daerah, diakibatkan karena proyek 

perubahannya memang benar-benar bagus dan oleh pimpinan daerah diapresisi.  

Kajian ini juga menemukan adanya gejala bahwa alumni Diklat Kepemimpinan 

Tingkat III dan IV yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Daerah memiliki tingkat 

perbedaan kualitas dengan alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV yang 

diselenggarakan oleh LAN. Akibatnya Lembaga Diklat Daerah tidak memiliki keberanian 
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untuk menjamin bahwa alumni terbaik mereka yang masuk ke dalam 5 besar dapat 

dijamin sustainibilitas inovasinya hingga ke tingkatan dua. 

b. Tingkat Sustainbilitas Menurut Alumni dan Mentor Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

dan III 

Menurut para alumni, sebagaimana yang disampaikan oleh Lembaga Diklat 

daerah, memang sebagian besar sustainibilitas proyek perubahan (inovasi) alumni Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III dan IV di daerahnya baru sampai tingkatan pertama. Hal ini 

terjadi karena memang alumni tidak terikat lagi dengan kewajiban yang ada sehingga 

tidak ada lagi momentum yang dapat memotivasi mereka. Alumni menghasikan proyek 

perubahan (inovasi) saat mengikuti Diklat karena adanya oleh motivasi untuk lulus.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan, jika terdapat inovasi yang berlanjut 

ketingkat dua, maka biasanya proyek perubahan (inovasi) tersebut adalah yang ada 

kaitannya dengan dua hal yaitu: 

1. Inovasi yang bersifat teknikal yaitu inovasi yang hanya bersifat perubahan cara kerja 

dari model manual ke model berbasis teknologi informasi. 

2. Inovasi yang ada bersumber dari program-program nasional yang pembiayaanya telah 

disediakan oleh pusat. Contoh dari inovasi ini adalah inovasi terkait  peningkatan 

peranan wanita menuju keluarga sehat sejahterah dan alat mesin pertanian untuk 

mendorong kedaulatan pangan (Kasus Kabupaten Kabupaten Barru), Pelayanan 

Pembuatan E-KTP (Kasus Kabupaten Mimika). 

Selain alasan diatas, keberlanjutan proyek perubahan (inovasi) pada tingkat 

kedua bahkan ketiga juga dapat terjadi apabila proyek perubahan yang dihasilkan adalah 

proyek perubahan yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Ini terlihat pada kasus 

Kabupaten Mimika dimana alumni yang mampu melibatkan masyarakat dalam 

pengadaan Ambulance dengan cara sistem pinjam pakai mobil pribadi menjadi menjadi 

mobil ambulance dengan kompensasi biaya operasional pengantaran yang ditanggung 

oleh pemerintah daerah, mampu mendorong proyek perubahannya bertahan dan 

direplikasi di berbagai tempat. Proyek tersebut bahkan dihadiahi promosi oleh pimpinan 

daerah, dimana alumni akhirnya merasa perlu terus menerus membuat inovasi ditempat 

kerja yang baru. 

2. Faktor-Faktor Pendukung Sustaibilitas Proyek Perubahan Alumni Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III dan IV 

Sustaibilitas proyek perubahan alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV pada setiap 

tingkatan yang ada ditentukan oleh masalah yang muncul baik dari proyek perubahan itu sendiri 
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maupun dari luar. Terdapat 5 faktor utama yang menyebabkan proyek perubahan tidak 

sustainibilitas, yaitu: 

a. Kualitas Inovasi Dalam Melahirkan Dukungan Utamanya Anggaran  

Ketergantungan sustaibilitas proyek perubahan alumni pada adanya dukungan 

anggaran dari SKPD terlihat pada informan kunci di tiga lokus penelitian. Para alumni 

berpandangan bahwa seharusnya proyek perubahan yang mereka hasilkan dibiayai oleh 

APBD, namun banyak stakeholder (terutama atasan dan anggota DPRD) yang menolak. 

Penolakan ini oleh para alumni dijadikan alasan utama tidak berlanjutnya proyek perubahan 

mereka.   

Gejala ketergantungan anggaran, membuat penelitian ini mempertanyakan tingkat 

kualitas proyek perubahan (inovasi) yang dihasilkan. Sebuah proyek perubahan (inovasi) yang 

baik minimal memiliki beberapa atribut yang membuatnya lingkungannya merasa memiliki 

tingkat kebutuhan yang tinggi. Inovasi memiliki beberapa atribut, yang menyebabkan 

penerimaan dan penolakan dari para stakeholder untuk memberikan dukungan terutama 

dalam bentuk anggaran APBD. Atribut ini minimal adalah: 

a) Relative Advantage (Keuntungan Relatif) 

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi 

sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi 

ciri yang membedakannya dengan yang lain. 

b) Complexity (Kerumitan) 

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi 

lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah 

inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada 

umumnya tidak menjadi masalah penting. 

 

c) Triability (Kemungkinan Dicoba) 

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau 

nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus 

melewati fase “uji publik”, dimana setap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk 

mengujii kualitas dari sebuah inovasi. 

d) Observability (Kemudahan Diamati) 

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik. Dengan atribut seperti itu, maka inovasi sebuah inovasi 

merupakan cara baru menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi 
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sesuatu. Namun demikian, inovasi mempunyai dimensi geofisik yang menempatkannya 

baru pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa terjadi 

di tempat lain.  

Inovasi yang memiliki atribut ini, akan memiliki tingkat sustainbilitas yang tinggi. 

Gejala ini terlihat pada beberapa proyek perubahan yang masih berjalan. Sebagai contoh, di 

Lokus Mimika ditemukan salah satu inovasi yang masih berjalan walaupun alumninya sudah 

dimutasikan dari tempat kerjanya saat mengikuti Diklat. Alumni mengakui bahwa proyek 

perubahannya sangat diapresiasi oleh pemerintah daerah karena proyek tersebut sangat 

membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Proyek tersebut melibatkan masyarakat 

yang mempunyai kendaraan sendiri untuk dijadikan ambulance agar masyarakat tidak perlu 

lagi ke rumah sakit untuk meminta ambulance. Dimana namun kendaraan tersebut tidak gratis 

karena biaya operasional kendaraan dianggarkan ke pihak pemerintah daerah. Sehingga 

daerah dapat menghemat biaya operasional ambulance yang selama ini dirasa berat.  

Dampak yang dihasilkan dari baiknya kualitas proyek perubahan alumni tersebut, 

mengakibatkan alumni tersebut di promosikan oleh pimpinan daerah. Bahkan setelah setahun 

meninggalkan SKPD lamanya proyek perubahannya tetap diteruskan oleh pejabat baru 

sekarang. Ini merupakan bukti kualitas proyek perubahan (inovasi) akan melahirkan dukungan 

termsasuk anggaran.  

b. Keberadaan Milestone Capaian Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Proyek Perubahan 

Dalam Rancangan Proyek Perubahan. 

Ketiadaan milestone capaian jangka pendek dan capaian jangka proyek perubahan 

mengakibatkan alumni tidak memiliki gambaran bagaiman sustainbilitas proyek perubahan 

dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan pada saat masih menjadi peserta Diklat, fokusnya 

proyek perubahan yang dihasilkan hanya pada upaya bagaimana menghasilkan inovasi yang 

capaian jangka pendeknya dapat ditunjukkan pada saat seminar evaluasi. Gejala terlihat pada 

alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Kabupaten Barru yang menyatakan capaian jangka 

menengah yang mereka tuliskan dalam laporan tidak dilengkapi dengan desain atau langkah-

langkah untuk mencapainya. 

Penelusuran lebih lanjut terhadap laporan proyek perubahan peserta Diklat 

Kepemimpinan Tingkat IV dan III, menemukan bahwa kewajiban mencantumkan milestone 

pada setiap capaian proyek perubahan memang hanya terbatas pada capaian jangka pendek. 

Hal ini secara tidak langsung menghasilkan persepsi peserta bahwa tidak akan ada evaluasi 

capaian jangka menengah dan capaian jangka panjang. Ketiadaan dorongan sejak menjadi 

peserta untuk juga mampu melihat bagaimana mereka melanjutkan proyek perubahannya 



 

Page | 81 

hingga ke capaian jangka panjang inilah yang berdampak pada ketiadaan dorongan (motivasi) 

untuk melanjutkan proyek perubahannya. 

Guna melengkapi informasi terhadap gejala tersebut, kepada para coach Diklat 

Kepemimpinan Tingkat III dan IV kami juga mengkonfirmasi hal ini. Hasilnya ditemukan adanya 

gejala bahwa peserta Diklat kepemimpinan Tingkat III dan IV pada saat mencantumkan 

capaian jangka menengah dan jangka panjangnya pada proposal proyek perubahannya pada 

umumnya tidak memikirkan sampai detail mengenai bagaimana mereka mencapainya nanti. 

Peserta lebih banyak menghabiskan waktu dan energinya yang terbatas tersebut pada output 

inovasi yang kira-kira mereka bisa mereka capai dan buktikan saja agar mereka dapat 

dinyatakan lulus. Untuk itu para coach harus berkali-kali memberikan motivasi atau tantangan 

pada coacheenya agar mau keluar dari pemikiran bahwa inovasi yang dihasilkan bukanlah 

ukuran dari keberhasilan Diklat Kepemimpinan melainkan dampak dari inovasi tersebutlah 

yang ingin dinilai.  

c. Dukungan pimpinan (mentor) 

Dukungan pimpinan bagi sustaibilitas proyek perubahan Diklat Kepemimpinan 

Tingkat IV berdampak pada motivasi alumni untuk tetap melanjutkan proyek perubahannya 

atau mereplikasi proyek tersebut di unit kerja lain. Dukungan pimpinan atau pengambil 

kebijakan dapat terlihat dari adanya dorongan terhadap alumni untuk tetap melanjutkan 

proyek perubahan hingga capaian jangka menengah dan jangka panjang.  

Pengetahuan mentor tentang adanya capaian jangka menengah dan jangka panjang 

akan lebih mendorong mentor dalam tetap mengawal keberlanjutan inovasi. Hal ini terlihat 

dari hasil wawancara, bahwa yang mentor memiliki keterlibatan secara langsung pada saat 

proyek perubahan dilaksanakan saat alumni masih menjadi peserta akan lebih memahami dan 

mendorong alumni untuk melanjutkan proyek perubahannya.  

Dukungan pasca Diklat ini diberikan dalam bentuk: 

a) Memasukkan proyek perubahan dalam TUPOKSI alumni (Kabupaten Barru). 

b) Mendukung sinkronisasi proyek perubahan dengan agenda pembangunan daerah yang 

disusun di Bappeda (Kabupaten Barru). 

c) Memberikan masukan tentang alternatif solusi jika proyek perubahan tidak berjalan 

sesuai rencana (Kabupaten Mimika dan Provinsi Sulawesi Barat) 

d. Mutasi Jabatan 

Mutasi oleh para alumni juga diangggap sebagai salah satu penyebab sustaibilitas 

proyek perubahan mereka. Mutasi adalah perpindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan 

lainnya. Perpindahan yang dianggap tidak ada kaitannya dengan tema proyek perubahan 
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mengakibatkan mereka tidak melanjutkan capaian jangka menengah dan jangka panjang. 

Alumni mengaku pejabat baru juga tidak melanjutkan karena tidak paham dengan proyek 

perubahan mereka. Sehingga proyek perubahan tidak dapat berlanjut. 

Sustaibilitas proyek perubahan akibat mutasinya pencetus inovasi seharusnya 

tidaklah menjadi masalah apabila inovasi yang dihasilkan “kepemilikannya” proyek perubahan 

(inovasi) ada pada organisasi. Tingkat kepemilikan inovasi yang sangat tinggi pada alumni yang 

menjadi pencetus inovasi berdampak pada tingkat urgensi organisasi untuk melanjutkkannya. 

Kepemilikan organisasi pada proyek perubahan (inovasi) alumni disebabkan oleh: 

▪ Kemampuan alumni menghasilkan proyek perubahan (inovasi) yang benar-benar 

sesuai dengan diagnosa masalah dan kebutuhan organisasi. 

▪ Kemampuan alumni untuk memasukkan proyek perubahan (inovasi) dalam agenda 

setting organisasi (RENSTRA dan RENJA SKPD) 

▪ Kemampuan alumni dalam melibatkan seluruh anggota instansinya dalam 

menciptakan, melaksanakan dan menjaga proyek perubahan (inovasi). 

e. Masa kerja tim efektif proyek perubahan yang berakhir seiring dengan selesainya 

capaian jangka pendek inovasi yang di jalankan oleh para alumni. 

Tim efektif dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek perubahan 

(inovasi). Selain alumni, tim ini menjadi motor utama penggerak proyek perubahan (inovasi). 

Pembentukan tim efektif menjadi salah satu milestone utama dalam proposal proyek 

perubahan yang diajukan alumni saat masih menjadi peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III 

dan IV. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilibatkan sebagai tif efektif, 

diketahui bahwa peranan mereka saat pelaksanaan capaian jangka pendek proyek perubahan 

sangatlah besar, namun kebanyakan dari mereka di tugaskan hanya pada saat itu saja. Surat 

Keputusan (SK) Tim yang dibentuk membatasi masa kerja mereka dan tidak ada perpanjangan 

masa kerjanya. Akibatnya mereka tidak tahu kalau ada kewajiban bagi alumni yang mereka 

bantu untuk tetap meneruskan proyek perubahan (inovasi) mereka.  

Pemahaman peserta tentang “masa kerja” tim efektif ini, menurut hasil kajian 

mempengaruhi gairah untuk melanjutkan proyek perubahan (inovasi). Saat proyek perubahan 

(inovasi) masih digerakkan bersama, alumni merasa tidak sendirian menanggung beban 

proyek perubahan (inovasi) tersebut. Tidak berlanjutnya tim efektif ini dikarenakan dua hal 

yaitu adanya mutasi anggota tim efektif dan tidak adanya SK baru yang memperpanjang “masa 

kerja” tim efektif karena alumni merasa tidak ada lagi momentum untuk membentuk tim 

efektif.    
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 

1. Tingkatan sustainibilitas proyek perubahan (inovasi) alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

dan III pada umumnya hanya mencapai tingkatan pertama yaitu keberlanjutan proyek 

perubahan (inovasi) hanya pada tingkat capaian jangka pendek atau berhenti pada saat 

alumni menjadi peserta Diklat.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan sustainibilitas proyek perubahan (inovasi) alumni 

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan II adalah kualitas dari proyek perubahan, keberadaan 

milestone capaian jangka menengah dan panjang pada proposal rancangan proyek perubahan 

(inovasi) peserta Diklat kepemimpinan Tingkat IV dan III, dukungan pimpinan (mentor), mutasi 

alumni, dan keberlanjutan tim efektif.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang diajukan adalah: 

1. Lembaga Administrasi Negara diharapkan melakukan evaluasi kebijakan pasca Diklat 

Kepemimpinan Tingkat IV dan III, dimana setiap Lembaga Diklat wajib menyampaikan hasil 

evaluasi pasca Diklatnya per angkatan Diklat Kepemimpinan yang diselenggarakan sebagai 

syarat penilaian akreditasi Lembaga Diklat. 

2. Lembaga Administrasi Negara diharapkan memasukkan kewajiban menyusun milestone 

capaian jangka menegah dan jangka panjang dalam rancangan proyek perubahan semua 

peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV. 

3. Lembaga Administrasi Negara diharapkan meninjau unsur kategori penilaian evaluasi 

pelakasanaan proyek perubahan peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV dengan 

melakukan penekanan penilaian penguji pada adanya unsur kemungkinan tingkat 

sustainibilitas proyek perubahan (inovasi) dimasa yang akan datang. 

4. Lembaga Administrasi Negara diharapkan meninjau kembali kebijakan pemberian sertifikat 

Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV dengan mencantumkan adanya kebijakan pencabutan 

sertifikat Diklat bagi alumni yang proyek perubahan (inovasi) tidak berlanjut dalam kurun 

waktu lima tahun sebagaimana pencabutan sertifikat Diklat Penjenjangan Peneliti Tingkat 

Pertama bagi Alumni yang dalam kurun waktu 5 tahun tidak segera mengajukan DUPAK 

Fungsional Peneliti. 

5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Lembaga Administrasi Negara diharapkan 

menetapkan regulasi yang menjadikan alumni Diklat Kepemimpinan proyek perubahannya 
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mencapai sustainibilitas tingkat kedua dan ketiga sebagai pemanggilan mengikuti sekolah 

kader bagi calon pimpinan nasional. 

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara diharapkan menetapkan regulasi yang 

menjadikan alumni Diklat Kepemimpinan proyek perubahannya mencapai sustainibilitas 

tingkat ketiga sebagai dasar pemberian sertifikat kompetensi keahlian. 
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