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1. Data Pembuka Wawasan
- Jumlah ASN Kota Padang panjang per 2g Februari 2020

sebanyak 2.005 orang yang terdiri dari 1.zgz orang berjenis
kelamin perempuan dan 773 orang berjenis kelamin laki-laki.

- Jumlah PNS Gol.l sebanyak 16 orang, Gol.ll 33g orang, Gol lll
1.265 orang dan Gol lV Ag6 orang

- Jumlah PNS berusia <30 adalah sebanyak 10A pNS, 30-40
sebanyak 713 PNS, 40-90 sebanyak 68A pNS dan >80 sebanyak
557 pNS.

- $eluruh oPD memiliki anggaran bagi ASN untuk mengikuti
bimbingan teknis, diklat dan sosialisasi, namun dengan jumlah
dan kuota yang sangat terbatas

- BKPSDM memilik program dan kegiatan terkait pelaksanaan
diklat dan pengiriman peserta diklat, bimtek dan sosialisasi.

- Belum seluruh ASN / opD dapat menikmati pemanfaatan
anggaran terkait diklat, bimtek dan sosialisasi yang tersedia di
BKPSDM.

- Adanya UU ASN dan PP nomor 11 tahun 2017 yang mengatur
masing-masing ASN minimal mendapatkan 20 Jam pelajaran per
tahun.

2. lsu dan Faktor Kesenjangan Gender

Akses;
- Kurangnya kesempatan bagi pNS untuk mengikutidiklat/ bimtek

karena keterbatasan anggaran dan kesibukan pekerjaan
- Tingginya jumlah PNS yang berusia diatas S0 tahun

menyebabkan minat untuk mengikuti diklat sangat rendah

Parfibipasi
- [g1dahnya partisipasi dan kemauan dari ASN untuk mengikuti

diklat I bimtek
- Tawaran diklat yang jarang direspon oleh ASN

Ko?trol
- Belum seluruh pimpinan opD memiliki komitmen dan kemauan

untuk meni ng katkan kompetensi dan pengetahuan ASN

Manfaat
- Keterbatasan materi diklat yang mendukung pelaksanaan

tupoksi di OPD masing-masing
- Banyak dampak negatif yang dirasakan ASN yang mengikuti

kegiatan diklat seperti: pekerjaan yang terbengkalai. 
-

- Tidakadanya korelasi antara diklat yang diikuti dengan
pengembangan karir ASN.



Penyebab lnternal :

- Terbatasnya anggaran / kuota peserta yang disediakan untuk

melaksanakan atau mengi ri m peserta di klat/bi mtek

- Pengelolaan kegiatan belum responsive gender

Penyebab Eksternal :

- Masih rendahnya komitmen dari pimpinan oPD atau pimpinan

daerah dalam p'eningkatan kompetensi dan pengetahuan ASN

- Terbatasnya kegiatan diklat / bimtek yang dilaksanakan oleh

lembaga yang kredibel dan berkompeten'
- Materi diklat I bimtek yang terbatas dan tidak mendukung pada

peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Tupoksi

ASN
- Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan diklat I bimtek yang terlalu

panjang

Tujuan Meningkatnya Pemerataan
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Diklat Tugas dan Fungsi bagi PN SDAktifitas

Sub
Kegiatan 1

RENCANA AKSI

Rp. 155.900.000,-AnggaranALOKASI
SUMBER DAYA

lndikator output :

Jumlah PNS yang mengikuti diklaUbimtek
Outcome:
20 orang PNS mengikuti diklat /bimtek
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kesempatan dalam Peningkatan
pengetahuan, keteramPilan dan
profesionalisme ASN

Meningkatnya pemerataanTujuan

Diklat Penjenjangan StrukturalAktifitas

Sub
Kegiatan 2

RENCANA AKSI

Rp. 846.000.000,-AnggaranALOKASI
SUMBER DAYA

lndikator output:
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Latsar CPNS
Outcome:
81 orang yang mengikuti Latsar CPNS
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