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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penempatan Kerja Pegawai 

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Studi 

Perbandingan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas 

Sosial) serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penempatan kerja 

pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan antar dua instansi tersebut. 

Penelitian ini dilaksanakan di BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. 

Pengumpulan data, yaitu menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan 

dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, 

wawancara dan penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah 

Kepala Badan dan Kepala Dinas, Sub bagian umum, Staf Badan Kepegawaian 

Daerah, Anggota Tim Baperjakat, dan lain yang merupakan staf yang bekerja 

di BPBD  dan Dinas Sosial. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa 

bahwa dalam Pada BPBD belum menentukan adanya syarat kualifikasi 

pendidikan, kecuali yang bersifat teknis. Sedang pada Dinas Sosial 

memerlukan adanya syarat kualifikasi pendidikan karena menyangkut SOP 

kantor mereka yang merupakan acuan sistem unit kerja mereka. Jumlah 

pendidikan formal pada BPBD dengan Dinas Sosial yang terbanyak adalah 

Dinas Sosial. Jumlah pendidikan non formal pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah dengan Dinas Sosial yang terbanyak juga adalah Dinas 

Sosial, masih adanya ketidaksesuaian pendidikan dengan jabatan atau bidang 

tugas yang dimiliki. Adapun yang menjadi persamaan atau perbedaan dari 

penempatan kerja pegawai adalah masing-masing memiliki ciri khas sendiri, 

yaitu ketetapan syarat dalam kualifikasi pendidikan personil. Persamaannya 

adalah sama-sama bekerja untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. 

 

Kata kunci : penempatan kerja pegawai, pendidikan, perbandingan . 
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Pendahuluan   

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan perusahaan maupun instansi. Tercapainya tujuan tersebut 

bergantung pada bagaimana pegawai mengembangkan kemampuannya baik 

dalam bidang manajerial, hubungan antar manusia maupun teknis operasional. 

Kelangsungan hidup perusahaan maupun instansi juga tergantung pada 

bagaimana perusahaan maupun instansi tersebut mampu memanfaatkan segala 

potensi dari sumber daya yang dimilikinya. 

Pegawai memegang peranan utama dalam menjalankan perusahaan 

maupun instansi dan pelaku aktif dalam setiap aktivitas kantor. Hal ini 

dikarenakan manusia berperan sebagai tenaga kerja dalam menjalankan seluruh 

kegiatan operasional dalam perusahaan maupun instansi. Sumber daya yang 

berkualitas merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi perusahaan maupun 

instansi. Pegawai juga merupakan perwujudan dari sumber daya manusia yang 

menduduki tempat penting dalam suatu instansi pemerintah, karena pegawai 

merupakan abdi masyarakat dan abdi negara yang berperan sebagai pemikir, 

perencana, dan pelaksana pekerjaan pembangunan yang menyangakut tugas 

kemasyarakatan dan pemerintah.  

Penempatan kerja harus didasarkan pada job descriptions dan job 

specification yang telah ditentukan serta berpedoman pada prinsip penempatan 

orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang 

tepat untuk jabatan yang tepat. Deskripsi pekerjaan (job descriptions) adalah 

hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun 

dan mengolah informasi mengenai pekerjaan. Sedangkan spesifikasi pekerjaan 

(job specification) adalah karakteristik atau syarat-syarat kerja yang harus 

dipenuhi sehingga dapat melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan (Rivai, 

2003:125). Prinsip penempatan yang tepat harus dilaksanakan secara 

konsekuen supaya pegawai dapat bekerja sesuai dengan 

spesialisasinya/keahliannya masing-masing.  

Pokok-pokok persyaratan yang harus di penuhi oleh seorang pegawai 

negeri sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural termuat dalam 

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang pengangkatan PNS dalam 

jabatan struktural bahwa dalam perencanaan, pengembangan dan pembinaan 

karier serta peningkatan mutu kepemimpinan dalam jabatan pengangkatan 

pegawai negeri sipil dalam peraturan pemerintah. Dalam Peraturan No.100 

Tahun 2000 ini diatur dengan jelas ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi 

oleh ketentuan tersebut, isinya antara lain: 

1. Eselon pegawai negeri yang akan diangkat dalam jabatan struktural. Dalam 

ketentuan di dasarkan berat ringannya tugas dan tanggung jawab, wewenang 

dan hak. 

2. Jabatan Struktural hanya diduduki oleh pegawai negeri sipil. 

3. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam 

dan dari jabatan struktural, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 
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4. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di lantik oleh 

pejabat yang berwenang. 

5. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis fungsional, dan 

kecakapan, serta pengalaman yang diperlukan. 

6. Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi. 

7. Telah memiliki tingkat dan jenis pendidikan formal dan telah mengikuti dan 

lulus pendidikan dan pelatihan struktural yang dipersyaratkan untuk Eselom 

jabatan struktural yang bersangkutan. 

8. Masih dapat dikembangkan kemampuannya. 

9. Sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan. 

Untuk mendapatkan orang-orang yang tepat pemerintah melaksanakan 

fungsi operasional antara lain pengadaan (procurement) pegawai. Pengadaan 

pegawai ini merupakan masalah penting, sulit dan kompleks, serasi serta efektif 

tidaklah semudah membeli dan mendapatkan mesin. Sebelum melakukan 

penempatan kerja pegawai, terlebih dahulu dilakukan rekrut, seleksi dan 

pelatihan pegawai. Semua tugas itu ada dalam rangka meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penempatan 

kerja pegawai yang sesuai pada posisi yang tepat pada sasarannya juga bukan 

hanya menjadi keinginan para pegawai. Dengan demikian pegawai yang 

bersangkutan dapat mengetahui ruang lingkup tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya. Penempatan yang tepat dari seorang pegawai adalah menilai secara 

baik bagaimana wawasan yang dimiliki seorang pegawai itu sangat luas dimana 

hal tersebut menjadi penilaian yang baik pula terhadap efektifitas dan efisiensi 

kerja yang diperoleh dari padanya. 

Dalam observasi tersebut penulis juga melihat ada beberapa pegawai 

yang mengeluh karena tidak bisa mengetik ataupun mengoperasikan komputer 

alasannya ketika sekolah tidak begitu memperhatikan guru saat mengajar 

materi tentang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan ada pula yang 

beralasan bahwa tugas tersebut diluar dari kemampuannya jadi pegawai 

tersebut melimpahkan tugas tersebut kepada pegawai yang lain. Dari hal-hal 

tersebut penulis menyatakan bahwa latar belakang pendidikan tersebut 

merupakan masalah penting dalam keberhasilan suatu SKPD khususnya di 

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Sosial 

Kabupaten Kutai Timur. 

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Sosial 

akan menjadi corong yang unggul apabila orang-orang yang bekerja 

didalamnya adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi bukan hanya dari 

pengetahuan, tetapi juga dari intektualnya terhadap ilmu itu juga tinggi, karena 

hal tersebut bisa menjadi acuan penting bagi SKPD-SKPD lain.  

Faktanya bahwa orang-orang yang ingin masuk dunia sekolah maupun 

perkuliahan saja harus menyeleksi dulu setelah itu memilih anak-anak yang 

prestasi pendidikannya memliki nilai diatas rata-rata dan akhirnya baru bisa 

terpilih untuk menempuh pendidikan ditempat yang dipilihnya. Sama halnya 
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dalam dunia kerja, sebaiknya Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

dengan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur juga tidak asal menempatkan 

pegawai yang kriterianya tidak sesuai  dengan pendidikan dan keahliannya, 

karena penulis melihat ada beberapa pegawai yang masih ditempatkan pada 

bidang yang salah. 

Oleh karena itu menurut penulis, latar belakang pendidikan yang sudah 

ditempuh oleh para pegawai di Kantor Badan Penanggulangan Bencan daerah 

dengan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur seharusnya dipakai dalam dunia 

kerja karena untuk apa pada saat kuliah mereka memilih-milih jurusan-jurusan 

dan kuliah sebaik mungkin apabila pada saat kerja tidak dipakai dan hasilnya 

tidak ada. 

Hal tersebut yang akan mendorong organisasi tersebut dapat mencapai 

tujuan dan sasaran yang diinginkan khususnya demi keunggulan pelayanan 

para pegawai kepada masyarakat pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dengan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Oleh sebab itu penulis 

ingin membandingkan bagaimana penempatan kerja pegawai berdasarkan latar 

belakang pendidikan antara Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

dengan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. 

Kerangka Dasar Teori 

Perbandingan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:75) Perbandingan  adalah 

Perbedaan atau selisih kesamaan, persamaan, serta ibarat sedangkan 

membandingkan adalah menyatakan 2 (dua) benda hal dan sebagainya untuk 

mengetahui persamaan atau selisihnya. Dan perbandingan juga diartikan 

sebagai selisih, kesamaan, ibarat, pedoman pertimbangan kata perbandingan 

berasal dari kata banding, yang artinya timbang yaitu menentukan bobot dari 

sutau obyek atau beberapa obyek. Dengan demikian kata perbandingan dapat 

disamakan dengan kata pertimbangan yaitu perbuatan menentukan bobot 

sesuatu atau beberapa obyek dimana untuk keperluan tersebut obyek atau 

obyek-obyek disejajarkan dengan alat pembandingnya.  

 

Penempatan Kerja 

Konsep penempatan kerja 

Menurut pendapat Rivai (2009:198) bahwa penempatan karyawan berarti 

mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu, hal ini khusus terjadi 

pada karyawan baru. 

 

Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Penempatan Kerja      

 Menurut Siswanto (2001:89-94) faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

dalam penempatan kerja pegawai adalah sebagai berikut:  

1. Faktor akademis 

2. Faktor Pengalaman 
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3. Faktor Kesehatan Fisik dan Mental 

4. Faktor Status Perkawinan 

5. Faktor Usia 

 

Sistem Penempatan Pegawai   

Berkaitan dengan sistem penempatan pegawai Siswanto (2003:166) 

mengemukakan: Pertama, haruslah terdapat  suatu maksud atau tujuan dalam 

merancang sistem penempatan karyawan. Kedua, haruslah terdapat pendekatan 

rancangan atau suatu susunan komponen ketenagakerjaan. Ketiga, masukkan 

informasi ketenagakerjaan yang tersedia harus disesuaikan dengan rencana 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu.  

 

Prosedur Penempatan Pegawai 

Menurut Siswanto (2002:168-169) dalam setiap kegiatan diperlukan 

tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaannya. Secara sistematik 

mekanisme kerja bagian penempatan kerja dan bagian seleksi kerja dapat 

digambarkan sebagai berikut:     

1. Manager tenaga kerja mendelegasikan kekuasaannya (delegation of 

authority) kepada bagian     seleksi tenaga kerja untuk melaksanakan seleksi 

tenaga kerja guna mengisi lowongan formasi yang telah tersedia 

berdasarkan kualifikasi tertentu. 

2. Atas pelaksanaan seleksi tenaga kerja, bagian seleksi tenaga kerja 

melaporkan atau mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang telah 

dilaksanakan dalam rangka seleksi tenaga kerja, kepada manajer tenaga 

kerja yang merupakan atasan langsung. Manajemen Tenaga Kerja  

3. Setelah menerima laporan seleksi (selection report), manajer tenaga kerja 

mendelegasikan kekuasaannya kepada bagian penempatan tenaga  kerja 

untuk menempatkan tenaga kerja yang telah lulus seleksi berdasarkan 

kondisi yang ada, dan berdasarkan laporan bagian seleksi tenaga kerja.  

4. Bagian seleksi tenaga kerja atas dasar pelaksanaan fungsi horizontal 

memberikan laporan hasil seleksi (calon tenaga kerja yang lulus seleksi) 

kepada bagian penempatan tenaga kerja untuk menempatkan tenaga kerja 

tersebut dalam posisi yang tepat.  

5. Atas pelaksanaan fungsi dalam penempatan tenaga kerja, bagian penempatan 

tenaga kerja melaporkan atau mempertanggung jawabkan segala 

kegiatannya kepada manager tenaga kerja yang merupakan pihak  yang 

mendelegasikan kekuasaan atau atasan langsung kepada bagian penempatan 

tenaga kerja.  

 

Pendidikan 

Konsep Pendidikan  

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume  5, Nomor 3, 2017 : 411-425 

 

 

416 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Pendidikan dan Pelatihan 

Menurut Bella dalam Hasibuan (2002:70) berpendapat bahwa pendidikan 

dan latihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan 

keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi 

pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama, dan biasanya menjawab 

why. Latihan yang berorientasi pada praktek, dilakukan di lapangan, 

berlangsung singkat, dan biasanya menjawab how. 

 

Tujuan Pendidikan 

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang 

mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang 

bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

Faktor-faktor Pendidikan 

Menurut Barnadib, bahwa perbuatan mendidik dan dididik memuat 

faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi dan menentukan, yaitu: 

1. Adanya tujuan yang hendak dicapai. 

2. Adanya subjek manusia (pendidik dan anak didik) yang melakukan 

pendidikan 

3. Yang hidup bersama dalam lingkungan hidup tertentu (milieu). 

4. Yang menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan. 

Antara faktor yang satu dengan faktor lainnya tidak bisa dipisahkan 

karena kesemuanya saling pengaruh mempengaruhi. 

1. Faktor Tujuan 

a. Fungsi tujuan bagi pendidikan, yaitu sebagai arah pendidikan, 

tujuan sebagai titik akhir, tujuan sebagai titik pangkal mencapai 

tujuan lain, dan member nilai pada usaha yang dilakukan. 

b. Macam-macam tujuan pendidikan, menurut seorang ahli 

pendidikan bernama Langeveld mengemukakan macam tujuan 

pendidikan, yaitu: tujuan umum atau akhir atau lengkap total, 

tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan sementara, tujuan 

insidentil dan tujuan intermedier. 

2. Faktor Pendidik  

Pendidik ialah orang yang memikul pertanggung-jawaban untuk 

mendidik. Secara umum dikatakan bahwa setiap orang dewasa 

dalam masyarakat dapat menjadi pendidik, sebab pendidikan 

merupakan suatu perbuatan sosial, perbuatan fundamental yang 

menyangkut keutuhan perkembangan pribadi anak didik menuju 
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pribadi dewasa susila. Pribadi dewasa susila itu sendiri memiliki 

beberapa karakteristik, yaitu: mempunyai individualitas yang utuh, 

mempunyai sosialitas yang utuh, mempunyai norma kesusilaan dan 

nilai-nilai kemanusiaan, dan bertindak sesuai dengan norma dan 

nilai-nilai itu atas tanggung jawab sendiri demi kebahagiaan dirinya 

dan kebahagiaan masyarakat atau orang lain. Seseorang pendidik 

harus memperlihatkan bahwa ia mampu mandiri, tidak tergantung 

kepada orang lain, ia juga harus mampu membentuk dirinya 

sendiri. Dia juga bukan saja dituntut bertanggung jawab terhadap 

anak didik, namun dituntut pula bertanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri. Tanggung jawab ini didasarkan atas kebebasan 

yang ada pada dirinya untuk memilih perbuatan yang terbaik 

menurutnya. 

3. Faktor Anak Pendidik 

Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang 

menerima pengaruh dari seseorang atau sekolompok orang yang 

menjalankan kegiatan pendidikan. Sedang dalam arti sempit anak 

didik ialah anak (pribadi yang belum dewasa) yang diserahkan 

kepada tanggung jawab pendidik. 

4. Faktor Alat Pendidik  

Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja 

diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. 

Alat-alat pendidikan itu sendiri terdiri dari bermacam-macam, 

antara lain: hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan 

dan pujian. Termasuk juga sebagai alat pendidikan diantaranya 

adalah keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, 

keadaan alat-alat pelajaran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. 

5. Faktor Lingkungan 

Pada dasarnya lingkungan mencakup: a) tempat (lingkungan fisik) 

keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. b) kebudayaan 

(lingkungan budaya) dengan warisan budaya tertentu bahasa, seni, 

ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, keagamaan. c) 

kelompok hidup bersama (lingkungan social atau masyarakat) 

keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Sampel total yang diambil 

adalah 20 orang pegawai perwakilan seluruh pegawai yang terdiri dari 

Informan Kunci yaitu, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur 1 

orang dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Dinas 

Sosial Kabupaten Kutai Timur 2 orang, Informan yaitu, Kepala Sub Bagian 
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Umum dan Kepegawaian 2 orang, TIM Baperjakat 1 orang dan Staf PNS dan 

TK2D 14 orang. Jadi jumlah keseluruhan responden adalah 20 orang. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif. Penelitian 

deskriptif komparatif merupakan penelitian dengan melakukan perbandingan 

dengan menggunakan variabel yang sama terhadap sampel yang berbeda. 

Dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang 

sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat 

komparasi maupun mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel 

lain, karena itu pola komparasi dan korelasi juga dimasukan dalam kelompok 

penelitian deskriptif.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Formal Pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Sosial Kabupaten 

Kutai Timur. 
 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pegawai yang memiliki 

jumlah pendidikan formal terbanyak adalah SMA, yaitu 49 orang. Salah satu 

alasannya adalah karena banyaknya pegawai yang diterima pada Badan 

tersebut memiliki pendidikan terakhir SMA dan berstatus TK2D sehingga 

mereka yang berpendidikan SMA lebih banyak daripada pendidikan di tingkat 

Perguruan Tinggi. Jumlah tingkat pendidikan kedua tertinggi adalah Sarjana, 

yaitu 30 orang. Banyaknya pegawai yang baru melanjutkan pendidikan ke 

Perguruan Tinggi dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu syarat untuk 

kenaikan pangkat, golongan maupun jabatan. Jumlah pendidikan pertama 

terendah adalah S2, yaitu 7 orang dan biasanya pegawai yang memiliki 

pendidikan S2 tersebut adalah mereka yang memiliki jabatan tinggi di 

Badan/Dinas/Kantor tempat bekerja dan juga sebagai salah satu syarat untuk 

kenaikan esselon ataupun jabatan yang lebih tinggi. Dan pendidikan kedua 

terendah adalah DI dan DIII, DI berjumlah 1 orang dan DIII berjumlah 2 orang. 

Pada Dinas Sosial hanya berbanding sedikit banyak dengan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah pada jumlah tingkat pendidikan formal. Pada 

Dinas Sosial jumlah tingkat pendidikan pertama tertinggi adalah SMA, yaitu 47 

orang. Jumlah tingkat pendidikan tertinggi kedua adalah S1, yaitu 46 orang 

lebih banyak dibanding dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Jumlah tingkat pendidikan pertama terendah adalah S2, yaitu 10 orang lebih 

banyak pula dibanding dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 

jumlah tingkat pendidikan kedua terendah adalah DII dan DIII, yaitu masing-

masing satu orang berbeda dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

yang jumlah pendidikan DIII adalah 2 orang dan tidak ada pegawai yang 

berpendidikan DII pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
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Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Non Formal Pada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Sosial Kabupaten 

Kutai Timur. 
Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat bahwa 

pegawai yang telah mengikuti dan lulus DIKLAT secara umunya adalah 

sebanyak 22 orang dan juga termasuk sudah pernah mengikuti berbagai macam 

DIKLAT mulai dari teknis, struktural maupun fungsional. Jumlah pegawai 

yang belum mengikuti dan lulus DIKLAT adalah sebanyak 5 orang. Pada Dinas 

Sosial berbanding cukup banyak daripada Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah. Jumlah pegawai yang telah mengikuti dan lulus DIKLAT adalah 

sebanyak 43 orang juga termasuk sudah pernah mengikuti berbagai macam 

DIKLAT mulai dari teknis, struktural maupun fungsional. Sedang jumlah 

pegawai yang belum mengikuti dan lulus DIKLAT adalah sebanyak 8 orang.  

Secara umumnya penghambat hal tersebut adalah karena banyaknya 

pegawai belum menguasai secara penuh pembelajaran yang dilaksanakan oleh 

mereka dan belum memenuhi nilai standarnya dan juga karena faktor ekonomi 

sehingga susah untuk melanjutkan kembali DIKLAT yang semestinya harus 

dimiliki oleh pegawai negeri sipil. Berdasarkan urairan di atas dapat dilihat 

bahwa jumlah tingkat pendidikan non formal yang dijalankan seorang pegawai 

negeri sipil sudah cukup baik dan rata-rata sudah pernah menjalankan DIKLAT 

mulai dari teknis, struktural maupun fungsional.  

 

Kesesuaian pendidikan terakhir dengan jabatan pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Dengan Dinas Sosial. 
 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa 

pegawai yang bekerja pada bidang yang sesuai dan tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikan terakhir yang dimilikinya, yaitu status pendidikan terakhir 

yang dimiliki adalah sarjana pendidikan atau pendidikan agama tetapi 

ditempatkan pada bidang tugas yang mengurus masalah kepegawaian, adapula 

status pendidikan terakhir yang dimiliki adalah bidang kehutanan, pertanian, 

kelautan ditempatkan pada bidang tugas yang mengurus tentang 

pengadministrasian atau pengelolaan keuangan instansi tersebut, selain itu 

adapun yang memiliki status pendidikan terakhir pada bidang ekonomi dan 

hukun tetapi ditempatkan pada bidang yang mengurus tentang peralatan 

logistik dan pencegahan dan kedaruratan yang biasanya dilakukan oleh tenaga 

teknis. Hal-hal tersebut diatas adalah ketidaksesuaian penempatan pegawai 

yang seharusnya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan terakhirnya 

tetapi pada kenyataannya para pegawai melaksanakan bidang tugas yang diluar 

dari pengetahuan atau wawasannya. Meskipun tak banyak pegawai yang 

ditempatkan tidak sesuai pada bidangnya tetapi dapat diseimbangkan dengan 

banyaknya pegawai yang ditempatkan pada bidang yang sesuai sehingga dapat 

memberi pengarahan ataupun metode-metode bagi pegawai yang kurang 

memahami tugas-tugas yang harus mereka laksanakan berdasarkan struktur 
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organisasi pegawainya. Selanjutnya, pada Dinas Sosial pun juga memiliki 

pegawai-pegawai yang ditempatkan tidak sesuai pada bidang tugasnya, 

yaitu memiliki permasalahan yang sama dengan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah adalah status pendidikan terakhir yang dimiliki adalah 

pendidikan agama tetapi ditempatkan dibagian atau bidang pelayanan sosial, 

pemberdayaan, atau rehabilitasi dan statusnya pun menjadi kabid dan kasi 

yang pada dasarnya diluar kemampuannya. Dan sama pula dengan pegawai 

yang status pendidikan terakhirnya adalah bidang kehutanan, kelautan 

maupun pertanian tetapi mendapatkan bidang tugas yang bukan berasal dari 

pengetahuan maupun wawasannya selama berpendidikan, yaitu bagian yang 

yang harusnya dilakukan tenaga yang handal dan professional. Uraian 

tersebut diatas didasarkan berdasarkan dengan struktur organisasinya 

 

Prosedur Penempatan Kerja Pegawai Pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Dengan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. 
Penempatan kerja pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

dalam hal ini belum menentukan syarat pendidikan dan kualifikasi personil 

untuk menempati suatu bidang atau jabatan, karena tupoksi kerja mereka 

menyangkut disiplin ilmu secara umum dan hampir semua jurusan diperlukan 

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kecuali pada kegiatan yang 

bersifat teknis seperti penanganan bencana dan perhitungan kerugian. Keadaan 

ini perlu tenaga atau personil yang memiliki pendidikan yang relevan atau 

sesuai dengan tupoksinya. Permasalahan yang terjadi dengan penempatan kerja 

pegawai yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah hanya masalah secara umum, yaitu pegawai 

yang tidak komitmen, konsisten, dan bertanggung jawab akan pekerjaannya. 

Alasan utama dari hal tersebut di atas adalah karena pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tupoksi kantor dan pada 

bidang-bidangnya juga memerlukan berbagai disiplin ilmu bukan hanya satu 

atau dua jenis ilmu yang dominan saja dan dengan berbagai disiplin ilmu yang 

beragam tersebut, bidang-bidang yang terdapat dalam Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah hal tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap tupoksi mereka 

yang terpenting para pegawai bisa menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik 

dengan adanya para pegawai yang ahli atau handal dalam bidang tersebut. 

Pada Dinas Sosial penempatan pegawai hal yang utama dan pertama 

adalah standar kualifikasi pendidikan yang dimiliki pegawai sebelum 

ditempatkan pada posisinya. Jika standar kuafikasi pendidikan itu dihiraukan 

maka salah satu instansi tidak akan bisa bekerja secara maksimal dan biasanya 

hal itu terjadi karena adanya campur tangan orang lain sehingga bisa masuknya 

pegawai yang tidak sesuai dengan standar kualifikasi pendidikannya. Untuk 

pegawai yang ingin menduduki jabatan struktural, seperti naik esselon, pangkat 

maupun golongan harus memenuhi Diklat PIM  dan mengikuti tahap-tahap 

seleksi yang sudah ditetapkan, seperti kompetensi pegawai dan harus terpilih 
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berdasarkan seleksi terbuka. Hal tersebut di atas juga harus didasarkan pada 

profesionalisme mereka dalam bekerja sehingga kualitas dan kuantitas yang 

dicapai lebih baik daripada sebelumnya, dan kedisplinan pegawai dalam 

bekerja tidak menjadi pudar atau hilang karena adanya tanggung jawab dari diri 

masing-masing. Selain dengan kualifikasi pendidikannya, etika dan keahlian 

juga diperlukan dalam bekerja karena tanggung jawab juga didasarkan pada 

kemauan dan niat seseorang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dan jika semuanya sudah dimiliki maka itu akan menjadi nilai tambah bagi 

pegawai itu sendiri. Oleh karena itu proses seleksi dan rekrutmen pegawai 

harus dilaksanakan secara benar dan harus sesuai dengan syarat-syarat yang 

sudah dijelaskan di atas agar tupoksi masing-masing instansi bisa berjalan 

dengan baik dan perubahan itu minimal harus ada sehingga prinsip yang salah 

tidak dipakai sebagai alasan untuk kurang terpenuhinya standar operasional 

pelayanan yang mengacu pada visi dan misi sebelum terbentuknya suatu 

instansi tersebut. Pemaparan di atas merupakan hal yang harus dipahami pada 

masing-masing instansi karena dari bekerja adalah ilmu dan pengetahuan yang 

akan didapat dan dari ilmu tersebut aka nada pengalaman dan menjadi peluang 

besar untuk mendapat pekerjaan yang lebih matang di masa yang akan datang. 

 

Persamaan atau Perbedaan Penempatan Kerja Pegawai antara Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Sosial. 
 Bahwa yang menjadi persamaan atau perbedaan dari penempatan kerja 

pegawai adalah masing-masing memiliki ciri khas sendiri, di Badan 

penanggulangan Bencana Daerah tidak memiliki ketentuan syarat pendidikan 

dan kualifikasi personil yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. SKPD 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kekhususan tugas yang tidak 

dimiliki oleh SKPD lain, seperti bagian penanganan, pengungsi, dan 

pemulihan, contohnya pembuatan peta rawan bencana dan perhitungan 

kerugian akibat bencana  yang memang dilaksanakan tenaga yang ahli pada 

bidang tersebut. Keadaan ini semestinya perlu tenaga atau personil yang 

memiliki pendidikan yang relevan. Fungsi manajemen pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah menyesuaikan dengan bidang yang sudah 

dimiliki dan sedikit banyaknya permasalahan pasti ada tetapi sejauh ini bukan 

permasalahan serius. Oleh karena itu, secara khusus pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah membutuhkan seorang tenaga yang 

professional pada bidang yang bersifat teknis jika tidak pekerjaan tidak sesuai 

dengan produktivitas kerja pegawai, sedang di Dinas Sosial memerlukan 

pegawai dengan disiplin ilmu yang sesuai agar tupoksi tidak bertumpang tindih 

dengan situasi yang terjadi. Karena menurut instansi tersebut pekerjaan yang 

bertolak bekalang akan sulit untuk menghasilkan sesuatu yang baik pula, oleh 

karena itu Dinas Sosial membutuhkan tenaga yang menguasai displin ilmu atau 

latar belakang pendidikannya secara baik untuk memberikan pelayanan yang 

baik pula. 
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Pada Dinas Sosial mengacu juga kepada Standar Operasional Prosedur, 

yaitu sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai 

dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintahan berdasarkan 

indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja 

dan system kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dalam lingkungan kerja 

masing-masing terdapat orang-orang yang berbeda pula pendapatnya, dari 

situlah setiap SKPD perlu memperhatikan kesesuaian dan ketidaksesuaian 

personil akan tanggung jawabnya dalam bekerja terutama bagi mereka yang 

belum paham atau mengerti lebih mendalam terhadap tugas yang diberikan dan 

perlu juga diberi pembelajaran untuk setiap personil yang masih dibawah rata-

rata atau yang belum menguasai setiap prosedural yang ada. 

Ada beberapa bidang tugas yang dimiliki Dinas Sosial, yaitu bidang yang 

berbeda dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, seperti masalah 

tentang kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan 

penyimpangan perilaku, dan keterasingan dan keterpencilan. Bidang-bidang 

tersebut jarang sekali ada pada SKPD-SKPD lain bahkan hampir tidak ada.  

Kedua SKPD di atas memiliki sistem kerja yang berbeda, memiliki 

teknik atau cara yang berbeda sehingga keduanya memiliki perbedaan pula 

meskipun kedua SKPD ini memiliki unsur atau jenis yang sama, yaitu 

menangani masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat 

yang membutuhkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja untuk 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat terhadap penanggulangan bencana 

sedangkan Dinas Sosial mengarah kepada pelayanan masyarakat baik melalui 

spiritual, batin seseorang maupun materil bagi yang membutuhkan, contohnya 

usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat. 

Persamaannya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan 

Dinas Sosial sama-sama bekerja dalam bidang penanganan terhadap 

kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah dengan Dinas Sosial haru memperhatikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat melalui metode mereka masing-masing, karena dua instansi ini 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan memiliki tupoksi yang hampir 

semuanya sama. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dan 

saling bertukar pikiran satu dengan yang lainnya.  

 

Kesimpulan dan Saran  

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari Studi 

perbandingan penempatan kerja pegawai antara Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah dengan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur bahwa : 

1. Berdasarkan tingkat pendidikan formal pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah, pegawai yang memiliki jumlah pendidikan formal 

terbanyak adalah SMA, yaitu 49 orang. Pada Dinas Sosial hanya berbanding 

sedikit banyak dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada jumlah 
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tingkat pendidikan formal. Pada Dinas Sosial jumlah tingkat pendidikan 

pertama tertinggi adalah SMA, yaitu 47 orang. Faktor utamanya adalah 

karena mereka membutuhkan pekerjaan, ditinjau dari jumlah pengangguran 

yang sangat banyak, meskipun demikian sebuah instansi juga harus memilih 

orang-orang yang berkompeten, bertanggung jawab, dan professional bukan 

hanya sekedar bekerja saja dan bertindak semaunya. Salah satu faktor 

sedikitnya pegawai yang memiliki pendidikan S1, S2 dan perguruan tinggi 

lainnya yaitu untuk kenaikan pangkat, golongan, esselon maupun jabatan 

sebagai peningkatan mutu kepemimpinan dan pembinaan karier pegawai. 

2. Berdasarkan tingkat pendidikan non formal pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah dapat dilihat bahwa pegawai yang telah mengikuti dan 

lulus DIKLAT secara umunya adalah sebanyak 22 orang dan juga termasuk 

sudah pernah mengikuti berbagai macam DIKLAT mulai dari teknis, 

struktural maupun fungsional. Jumlah pegawai yang belum mengikuti dan 

lulus DIKLAT adalah sebanyak 5 orang. Pada Dinas Sosial berbanding 

cukup banyak daripada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jumlah 

pegawai yang telah mengikuti dan lulus DIKLAT adalah sebanyak 43 orang 

juga termasuk sudah pernah mengikuti berbagai macam DIKLAT mulai dari 

teknis, struktural maupun fungsional. Sedang jumlah pegawai yang belum 

mengikuti dan lulus DIKLAT adalah sebanyak 8 orang. Secara umumnya 

penghambat hal tersebut adalah karena banyaknya pegawai belum 

menguasai secara penuh pembelajaran yang dilaksanakan oleh mereka dan 

belum memenuhi nilai standarnya dan juga karena faktor ekonomi sehingga 

susah untuk melanjutkan kembali DIKLAT yang semestinya harus dimiliki 

oleh pegawai negeri sipil. 

3. Ketidaksesuaian pendidikan terakhir dengan jabatan pada Dinas Sosial sama 

halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu status 

pendidikan terakhir yang dimiliki adalah pendidikan agama tetapi 

ditempatkan dibagian atau bidang pelayanan sosial, pemberdayaan, atau 

rehabilitasi dan statusnya pun menjadi kabid dan kasi yang pada dasarnya 

diluar kemampuannya. Dan sama pula dengan pegawai yang status 

pendidikan terakhirnya adalah bidang kehutanan, kelautan maupun 

pertanian tetapi mendapatkan bidang tugas yang bukan berasal dari 

pengetahuan maupun wawasannya selama berpendidikan, yaitu bagian yang 

yang harusnya dilakukan tenaga yang handal dan professional. 

4. Pada Badan penanggulangan Bencana Daerah tidak memiliki ketentuan 

syarat pendidikan dan kualifikasi personil yang sesuai dengan disiplin ilmu 

yang dimiliki meskipun ada beberapa pegawai yang ditempatkan tidak 

sesuai dengan bidang tugas, yaitu status pendidikan terakhir yang dimiliki 

adalah sarjana pendidikan atau pendidikan agama tetapi ditempatkan pada 

bidang tugas yang mengurus masalah kepegawaian, adapula status 

pendidikan terakhir yang dimiliki adalah bidang kehutanan, pertanian, 

kelautan ditempatkan pada bidang tugas yang mengurus tentang 
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pengadministrasian atau pengelolaan keuangan instansi tersebut, selain itu 

adapun yang memiliki status pendidikan terakhir pada bidang ekonomi dan 

hukun tetapi ditempatkan pada bidang yang mengurus tentang peralatan 

logistik dan pencegahan dan kedaruratan yang biasanya dilakukan oleh 

tenaga teknis. SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 

kekhususan tugas yang tidak dimiliki oleh SKPD lain, seperti bagian 

penanganan, pengungsi, dan pemulihan, contohnya pembuatan peta rawan 

bencana dan perhitungan kerugian akibat bencana yang memang 

dilaksanakan tenaga yang ahli pada bidang tersebut. Pada Dinas Sosial 

mengacu juga kepada Standar Operasional Prosedur, yaitu sebagai pedoman 

atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan 

alat penilaian kinerja instansi pemerintahan berdasarkan indikator-indikator 

teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja dan sistem kerja 

pada unit kerja yang bersangkutan. Dalam prosedur penempatan kerja 

pegawai berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Kepegawaian 

Daerah dan anggota Tim Baperjakat bahwa kualifikasi pendidikan dasar 

dalam penempatan pegawai karena apabila tidak sesuai, maka prosedural 

lainnya akan tergganggu. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

belum memberi syarat pendidikan bagi setiap personil tetapi pada Dinas 

Sosial memerlukan personil yang memiliki pendidikan yang seimbang 

dengan unit kerja masing-masing. Keduanya masing-masing berbeda karena 

pada setiap SKPD memiliki cara khusus untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang sesuai dengan keinginan mereka, dan masing-masing SKPD 

mempunyai salah satu kekuatan untuk mendongkrak popularitas kerja 

mereka sehingga masing-masing mempunyai ciri khas yang dominan 

terlihat di sekeliling lingkungan kerja mereka. 

5. Persamaan atau perbedaan penempatan kerja pegawai antara Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Sosial. Persamaan atau 

perbedaan dari penempatan kerja pegawai adalah masing-masing memiliki 

ciri khas sendiri, di Badan penanggulangan bencana Daerah tidak memiliki 

syarat pendidikan dan kualikasi personil, kecuali yang bersifat teknisi 

sedang di Dinas Sosial memerlukan pegawai dengan disiplin ilmu yang 

sesuai agar tupoksi tidak bertumpang tindih dengan situasi yang terjadi. 

Persamaannya adalah sama-sama bekerja dalam bidang penanganan 

terhadap kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. 
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