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A. PENDAHULUAN

 Latar Belakang
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

(ASN), menempatkan ASN (Terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan

perjanjian kerja) sebagai profesi. Pengakuan inilah yang akan mendasari betapa

pentingnya sumber daya manusia yang profesional di lingkungan pemerintah. UU

ASN secara komprehensif mengatur mulai dari persyaratan kompetensi ASN, hak

dan kewajiban, kode etik, cara pengembangan kompetensi sampai penyelenggaraan

akhir dari karir ASN. Atau dengan kata lain, berbagai ketentuan untuk menerapkan

merit system untuk sumber daya manusia di lingkungan pemerintah diatur lebih

konkrit dan rigit dalam UU ASN tersebut.

Untuk membentuk sosok PNS professional seperti tersebut di atas perlu

dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan, Salah satu jenis

pelatihan yang strategis untuk mewujudkan PNS yang professional adalah Pelatihan

Dasar (Latsar).Pelatihan Dasar CPNS adalah Pendidikan dan pelatihan dalam masa

prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas

moral,kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter

kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalime

serta kompetensi bidang Tujuan pelatihan dasar adalah mengembangkan

kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi sehingga peserta mampu

menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri

dalam penerapan dan aktualisasi pada tempat tugas, sehingga dapat merasakan

manfaatnya secara langsung.

Salah satu Kurikulum menurut Perkalan Nomor 12 tahun 2018 terdiri dari

Kurikulum pembentukan karakter, penguatan karakter PNS, Penguatan kompetensi

teknis bidang tugas. Kurikulum penguatan kompetensi adalah agenda sikap dan

prilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar PNS; agenda kedudukan dan peran

PNS dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ; dan agenda Habituasi



Tugas pokok Widyaiswara menurut permenpan 22 tahun 2014 dalam

sebuah Lembaga pelatihan adalah menjalan tugas mendidik, mengajar dan melatih

(Dikjartih) di samping itu Widyaiswara dapat berperan sebagai Coach dalam kegiatan

pelatihan dasar CPNS apabila memenuhi kriteria yang ditentukan.

.

 Tujuan
a. Mengetahui efektifitas rasio coach : coachee terhadap proses coaching

b. Mengetahui gambaran penerapan 5 langkah proses coaching yang dilakukan

coach

c. Mengetahui ketepatan legalitas aspek sebagai coach menurut perkalan yang

berlaku

 Waktu dan Tempat
Pengkajian proses pembelajaran ini dilakukan pada tanggal 14-15 Oktober 2019

pada pelatihan latsar golongan III Angkatan 3 Kementerian Kesehatan Tahun 2019

B. PERMASALAHAN
Setelah menjalani beberapa pengalaman bertugas sebagai pengendali pelatihan

dan coach penulis menemukan beberapa isu permasalahan yang berhasil penulis

identifikasi adalah :

1. Bagaimana gambaran penerapan 5 langkah coaching yang dilakukan coach

menurut persepsi coachee

2. Bagaimana kepuasan peserta latsar terhadap rasio coach : coachee dalam

pembimbingan

3. Apakah bukti fisik sebagai coach sudah diimplementasikan sesuai dengan aturan

perkalan (karenan sampai sekarang masih berdasarkan Surat Tugas dan

Widyaiswara belum membuat laporan coaching dan juga belum ada format standar

dalam pelaporan kegiatan coaching)

C. ANALISIS
Pada pelatihan dasar CPNS ada berapa agenda pelatihan : Agenda



Coaching merupakan suatu proses pengarahan dan pembinaan yang dilakukan oleh

seseorang yang lebih berpengalaman dibidangnya kepada orang yang diberikan

pengarahan secara langsung (coachee) untuk membantu meningkatkan kinerjanya

dalam mengatasi hambatan di tempat kerjanya

Coach ditempat pelatihan adalah mereka yang telah mengikuti ToF ANEKA dan ToF

Latsar serta memahami Teknik coaching. Coach bertugas bertugas dalam membimbing

peserta dalam penulisan Rancangan Aktualisasi dan Laporan Aktualisasi dan Teknik

presentasi untuk seminar

Menurut Pramudianto ada 5 langkah Coaching :

a. Rapport Building (Membangun keakraban)

b. Active Listening (Mendengarkan secara aktif)

c. Clarifying (Mengklarifikasi untuk kejelasan informasi yang diberikan)

d. Specipik Question ( Pertanyaan yang Spesifik)

e. Giving Feedback ( Memberikan Umpan Balik)

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan penulis pada peserta latsar golongan III

Angkatan 3 Bapelkes Cikarang pada 15 oktober 2019 terhadap proses coaching dalam

rangka aktualisasi latsar yang mereka dapatkan dari 4 Coach yang berasal dari

Widyaiswara Bapelkes cikarang adalah

Coach sudah membangun keakraban dengan peserta latsar dengan baik hal ini

sesuai hasil survey 100 persen memberikan nilai baik- sampai sangat baik kepada

variable bagaimana kualitas hubungan antara responden (coachee) dengan coach

masing-masing, coachee merasa dianggap mitra oleh coach nya.

Ketika coachee menyampaikan permasalahan atau informasi semua coachee

menyatakan bahwa coach mereka mau menjadi pendengar atau komunikan yang baik

pada saat komunikasi tatap muka langsung atau pada saat komunikasi secara tidak

langsung menggunakan telepon, sms atau Watsapp atau email, 100 persen menyatakan

baik samapai sangat baik hal ini yang menunjukkan bahwa coach mereka pada

umumnya adalah pendengar yang baik dan aktif.

Menjalin komunikasi dalam proses coaching kadang ada informasi atau data

yang belum disampaikan oleh coachee kepada coach. Hal ini mungkin karena datanya

tidak ada karena peserta pada saat penyusunan rancangan peserta tidak ada waktu

untuk kembali ke instansi pengirim mereka ketika ada data yang dibutuhkan

Pada proses coaching ini peserta menyatakan bahwa dalam komunikasi mereka

dengan coach, 95 persen coachee menyatakan bahwa bahwa selama proses coaching

mereka menerima pertanyaan-pertanyaan spesifik sesuai dengan tugas atau isu aktual

dari coach masing-masing hanya 5 persen yang menyatakan cukup.



Komunikasi yang terjalin antara coach-coachee adalah komunikasi timbal balik

atau komunikasi dua arah, apa yang disampaikan coach di respon balik oleh coachee,

begitu pula sebaliknya itu yang disampaikan hamper semua coachee yang di kaji pada

kesempatan ini ( 100 persen).

Proses Coaching adalah proses bimbingan yang bersifat individual karena setiap

coachee memiliki permasalahan sendiri dan sfesifik, maka komunikasi yang terjalin

antara coach- coachee mestinya harus intens dan bersifat confidential namun karena

terkendala waktu yang terbatas maka secara jumlah waktu para coachee hampir semua

menyatakan mereka mengetahui nama coach mereka pada saat pembelajaran Agenda

III, pertemuaan coach pada pra seminar rancangan, pasca seminar rancangan

umumnya menyatakan bahwa secara frekwensi hanya berlangsung 1-2 kali, ada

beberapa orang yang menyatakan lebih dari 3 kali,

Masih tingginya rasio Coachee yang yaitu 1 coach versus 10 coachee di prediksi

sebagai salah satu yang menyebabkan kurang intensnya komunikasi coaching ini,

kemudian kurang - komunikasi coach-coachee selama mereka menjalankan off campus

juga dinyatakan peserta (coachee) kurang- tidak ada sama sekali (loss contak)

D. ALTERNATIF PEMECAHAN
Ada beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat

1. Proses coaching latsar idealnya menjadi sebagai bentuk kemitraan Bersama

klien (coachee) untuk memaksimalkan potensi pribadi dan professional yang

dimilikinya melalui proses menstimulasi dan mengekplorasi pemikiran dan

proses kreatif (menurut ICF), artinya 5 langkah proses coaching di jalankan

kedepan lebih optimal lagi

2. Peserta latsar idealnya mengetahui nama coachnya pada awal pelatihan

atau agenda pertama sehingga lebih awal terbangun komunikasi yang

intens antara coache dengan coach, coachee dapat mulai mempelajari,

mengkaji issue-isue aktual terkait rancangan aktualisasi dan juga coachee

mulai memberi kesempatan coachee berkomunikasi dengan mentornya.

3. Coaching yang intens bisa lebih optimal apabila rasio coach dengan coachee

tidak terlalu banyak, hal ini sesuai dengan perkalan nomor 26.tahun

2015.tentang Pedoman penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Widyaiswara Menyatakan bahwa kegiatan pembimbing/ coaching yang di

akan dihitung menjadi angka kredit adalah 1 coach : 5 coach per program

4. Untuk legal Aspek sebagai coaching perkalan juga menyatakan bahwa untuk

mengajukan angka kredit dari kegiatan coaching Widyaiwara harus



mendapatkan Surat Keputusan (SK) Coach dari Lembaga pelatihan

terakreditasi, Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan dan membuat

laporan coach

E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Proses coaching latsar gol.3 angkatan 3 secara umum 4 coach yang

bertugas sudah menjalankan 5 langkah coaching, namun ada yang masih

belum memberikan pertanyaan yang spesifik, dan juga harus memperhatikan

waktu coaching dengan baik

2. Sebaiknya nama coach sudah diinformasikan ke peserta pada awal

pelatihan latsar atau pada hari agenda pertama setelah isu komtemporer

diberikan sehingga dari awal pelatihan sudah ada komunikasi antara coach

dengan coachee.

3. Rasio coaching sebaiknya mengikuti perkalan 26 Tahun Tahun 2015 yaitu 1 :

5 sehingga frekuensi dan durasi nya lebih banyak dan berkualitas.

4. Pembuatan laporan coach pada widyaiswara untuk menjadi DUPAK belum

banyak diterapkan,

5. Legal Aspek Widyaiswara sebagai coach agar di buatkan Surat Keputusan

(SK) sebagai Coach, sehingga bukti fisik untuk tugas Coach dapat dilengkapi


