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KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

32/Permentan/oT.07ol6l2ols tanggal 4 Juni 2015 tentang Pedoman

Pengukuran Indek Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK) di Lingkungan

Kementerian Pertanian disebutkan bahwa Pimpinan Pimpinan Unit Kerja Eselon

I, II, III, dan Mi lingkungan Kementerian Pertanian agar melaksanakan

pengukuran indek penerapan nilai budaya kerja setiap tahunnya.

Sebagai bentuk pertanggungiawaban dari Permentan tersebut, maka Balai

Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang melakrkan pengukuran IPNBK

Semester I Tahun 2022 yang termuat dalam laporan ini. Dengan IPNBK

diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menilai secara

obyelrtif dan transparan terhadap perkembangan kinerja organisasi, sehingga

hasil penyusunan IPNBK lingkup pertanian dapat diiadikan sebagai acuan untuk
mengetahui kualitas dan kondisi dari setiap unit kerja di lingkungan

Kementerian Pertanian.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, khususnya kepada Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP)

Kupang.

Kupang, 13Juni 2022
Kepala Balai Besar

Peternakan Kupang,

Har5ranto, MM
199103 1 001

Laporan IPNBK BBPP Kupang Tahun2022 -i-
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LAPORAN PENGT'KI'RAN
INDTK ptNtRApAI{ $ILAI BITDAYA KtR^rA (IpNBKl

BBPP KUPAIG SEMESTER I TAIIUN 2022

I. PENDAIIULUAN

1.1. Latar Bela,kang

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk meniciptakan

birokrasi pemerintah yang profesional dengan karalrteristik adaptif,

berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani

publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memeg€utg teguh nilai-nilai dasar

dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi ini merupakan mjua dari komitmen berkelanjutan

pemerintah, pada tahun 2025 Indonesia diharapkan berada pada fase yang

benar-benar bergerak menuju negara mqiu untuk mewujudkan

pemerintahan berkelas dunia, yaitu pemerintatran yang profesional dan

berintegritas tinggi.

Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan upaya luar biasa

untuk menata ulang birokrasi dan aparatur dari tingkat tertinggi hingga

terendatr, melalui perubahan paradigma yang memberikan terobosan atau

pemikiran baru. Perubahan paling mendasar yang diperlukan oleh aparatur

adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Oleh karena itu, untuk
mengevaluasi penerapan nilai-nilai dan makna bekerja di Kementerian

Pertanian perlu dilakukan Pengukuran Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja

di Lingkungan Kementerian Pertanian.

1.2. Maksud dan ?uJuan

Maksud pengukuran indek penerapan nilai budaya kerja di BBPP

Kupang adalah sebagai bahan pimpinan unit kerja dalam melakukan
moaitoring dan evaluasi penerapan nilai budaya kerja di BBPP Kupang.

Tujuannya adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat

tentang hasil penerapan nilai budaya kerja di BBPP Kupang sebagai bahan

kebijakan pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki dan

menggerakkan budaya kerja di BBPP Kupang.

:,
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1.3. Sasaran

Sasaran yang ingrn dicapai adalah:

a. Menumbuhkankembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif

kepada setiap pegawai di BBPP Kupang, yang bersumber dari nilai-nilai

agama, Pancasila, norma, tradisi dan nilai-nilai kerja produktif modern,

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan telorologi;

b. Memperbaiki persepsi, pola pikir, dan perilaku pegawai yang menyimpang

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

masyarakat, sehingga dapat mempercepat pemberantasan KKN;

c. Meningkatkan kinerja pegawai di BBPP Kupang agar terciptanya kelompok

kerja yang profesional, kreatif, dan dinamis;

d. Memperbaiki kualitas kinerja pegawai BBPP Kupang sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat.

L.4. Manfaat

Tersedianya data dan informasi secara periodik dari hasil monitoring

dan evaluasi penerapan nilai budaya kerja di BBPP Kupang yang bermanfaat

bagi Unit Keqa, Pegawai dan masyarakat, yaitu:

a. Manfaat bagi unit kerja:

Meningkatkan kerja sama yang baik, mengefektifkan koordinasi, integrasi

dan sinkronisasi, keselarasan dan dinam:ika organisasi sehingga dapat

meningtcatkan kinerja, produktivitas kerja dan mutu pelayanan

masyarakat.

b. Manfaat bagi Pegawai:

Memperoleh kesempatan untuk lebih berperan, berprestasi,

mengaktualisasi diri, mendapat pengakuan, kebanggaan bekerja, dan

memiliki rasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

c. Manfaat bagi masyarakat:

1) Memperbaiki sistem manajemen pemerintahan

2l Membangun moral, sikap mental dan perilaku positif pegawai

3) Mempercepat pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

1.5. Peagertiao Unum

Beberapa pengertian dalam Laporan IPNBK ini yang dimaksud dengan:

a. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur

N, didasari atas nila-nilai
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dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan

pekerj aanya sehari-hari.

b. Nilai Budaya Kerja adalah nilai yang dimiliki dan diyakini kebenaranya.

Nilai dasar budaya kerja terdiri dari 5 (lima) komponen nilai (Komltmen,

Keteladanan, ProfeslonaHsmc, Integritas dan Distpltn) berdasarkan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.L4A/LLl2Ol2

tentang Pedoman Nilai-nilai dan Makna Bekerja Pegawai Kementerian

Pertanian yang diharapkan dapat dilaksanakan dan dikembangftan oleh

setiap aparatur Negara dengan baik, sehingga nilai yang diyakini tersebut

dapat dengan baik, sehingga nilai yang diyakini tersebut dapat

menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab terhadap peningkatart

prduktivitas kerja.

c. Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian

khususnya Unit kerja BBPP Kupang yang selarjutnya disebut IPNBK

adalatr data dan informasi tentang tingkat kualitas penerapan nilai

budaya kerja pada suatu unit kerja yang diperoleh dari hasil pengukuran

secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi seluruh pegawai pada unit
kerja tersebut terhadap buadaya kerja di unit kerjanya.

d. Indikator Nilai Budaya Kerja adalah tolok ukur keberhasilan penerapan

nilai Budaya kerja untuk mengetatrui derajat kesehatan suatu unit kerja

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, terdiri atas 25 (dua

puluh lima) butir indikator.
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il. IIASIL KEGIATAN

2.1. ObyekPengukuran

Obyek pengukuran adalah menyebarkan kuesioner yang telah

ditetapkan untuk pengukuran indek penerapan nilai budaya kerja sebagai

alat bantu pengumpulan data Penerapan Nilai Budaya Kerja pegawai BBPP

Kupang, Komponen nilai budaya kerja terdiri dari 5 komponen budaya kerja

diantaranya Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Disiplin.

Bentuk kuesioner sebagaimana terlampir.

2.2. Responden

Responden adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di BBPP Kupang yang

berjumlah 55 (Lima Puluh Lima) orang, dengan mengisi kuesioner yang telah

ditetapkan untuk pengukuran indek penerapan nilai budaya kerja.

Hasil realisasi penyebaran dan penarikan kuesioner IPNBK BBPP

Kupang semester I Tahun 2022 adalah seperti pada tabel berikut.

JUMLAH KUESIOI{ER
PROSENTASE JIIMLIUI

KUTSIONER

Penyebaran Penarikan Tidak
Kembali Penyebaran Penarikan Tidak

Kembali

55 53 2 LOA Vo 96.36 o/o 3.64 Vo

Keterangan: Syarat untuk dapat diolah
minimal 75,OOo/o

Terpenuhi

Berdasarkan tabel di atas, syarat untuk dapat diolah rninitnal adalah TS,OO

o/o sedangkan hasil penarikan kuesioner adalah 96,36 o/o maka syarat

terpenuhi. responden IPNBK dapat dikelompokan sebagai berikut :
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a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin

laki-laki

.r perempuan

Dari keterangan diatas dapat diketahui responden berjumlah 53 orang yang

terdiri dari 13 responden perempuan dan 4O responden laki-laki

b. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

0
rTingkat Pendidikan 5D

r Tingkat Pendidikan SLTP

r Tingkat Pendidikan SLTA

r Tingkat Pendidikan Dlll

r -Iingkat Pendidikan DIVIS-
1

r Tingkat Pendidikan 5-2

m Tingkat Pendidikan S-3

Dari keterangan diatas dapat diketahui responden berdasarkan tingkat

pendidikan yaitu pendidikan SD berjumlah 2 orang, SLTA berjumlah 10

orarlg, D3 berjumlah 3 orang, D IV/SI berjumlah 18 orang dan jenjang

pendidikan 52 berjumlah20 orang
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c. Responden Berdasarkan Usla

Berdasarkan Usia 21-30

,', Berdasarkan Usia 31-40

Berdasarkan Usia 41-50

.' Berdasarkan Usia 51-60

Dari keterangan diatas dapat diketahui responden berdasarkan usia yaitu :

respoden dengan usia 21-30 tahun berjumlah 4 orang, responden dengan

usia 31-4O tahun berjumlah 14 orang, responden dengan usia 41-5O tatrun

berjumlah 23 orang, respoden dengan usia 51-6O berjumlah L4 orang

d. Responden Berdasarkan Pangkat

r Golongan lV

r Golongan lll

Golongan ll

I Golongan I

Dari keterangan diatas dapat diketahui responden berdasarkan pangftat

yaitu : responden dengan pangkat IV berjumlah 8 orang, responden dengan

pangkat III berjumlah 34 orang, dan responden dengan pangkat II berjumlah

11 orang
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2.3. I{ilai dan Indikator Budaya Kerja

Nilai Budaya Kerja adalah tolok ukur keberhasilan penerapan nilai budaya

kerja untuk mengetahui derajat kesehatan suatu unit kerja dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi sehari-hari, terdiri atas 31 (Trga puluh satu) butir pertanyaan.

Setiap nilai budaya kerja terdiri dari beberapa indikator budaya kerja,

sebagai berikut:

1. Komitmen:

1. 1. Menaati peraturan/kesepakatan.
1 . 2. Melakukan internalisasi tduan organisasi.
1.3. Menyamakan persepsi dalam langkah tugas.
1.4. Konsisten dan Loyal terhadap pelaksanaan tugas.
1.5. Menepati janji.
1.6. Menggunakan produk lokal.

2. Ketelad€rnan:

2.1. Berperan aktif meningkatkan kinerja.
2.2. Membangun keterbukaan dan komunikasi.
2.3. Menghargai pendapat orang lain.
2.4. Bersikap tegas, dan berani.
2.5. Bersikap peduli.

3. Profesionalisme:

3.1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ssuai bidang tugasnya.
3.2. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi.
3.3. Melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.4. Menyelesaikan pekerjaan sesuai target kinerja.
3.5. Melaksakan pelayanan prima.

4. Integritas:

4.1. Bersikapjujur.
4.2. Bertxtggung jawab.
4.3. Bertindak sesuai nilai dan nofina yang berlaku.
4 .4 . Bernisiatif melaporkan penyimpangan.
4.5. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

5. Disiplin:

5.1. Mentaati ketentuan jam kerja.
5.2. Pemakaian seragam dan atribut kerja sesuai peraturan.
5.3. Mengikuti upacara.
5.4. Menggunakan fasilitas kantor sesuai peraturan.

IPNBK BBPP Tahun2022 -7-
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III. ANALISIS DATA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

32 /Permentan/OT.O7o / 6 /2015 tentang Pedoman Pengukuran Indek Penerapan

Nilai Budaya Keda di Lingkungan Kementerian pertanian, bahwa nilai budaya

kerja terdiri dari 5 (lima) komponen nilai dan 25 (dua puluh lima) indikator yang

dijabarkan dalam 31 (tiga puluh satu) pertanyaan, yang harus ada sebagai

variabel pokok dalam monitoring dan evaluasi penerapan nilai budaya kerja di

lingkungan Kementerian Pertanian.

Hasil pengolahan data IPNBK Semester I Tahun 2O22 BBPP Kupang dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Komitmen, indikatornya adalah:

1. 1. Menaali peraturan/kesepakatan

Dalam pelaksanaan peraturan/kesepekatan yang dilakukan oleh pegawai

mendapat nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,9L; Pelaksanaan

peraturan/kesepakatan yang dilakukan oleh pimpinan mendapat nilai
rata-rata komponen budaya keq'a yaitu 3,75

l. apakah saudara mematuhi peraturan dan kesepakatan yang ada di unit kerja

53 Jawaban

B s"m

,:a:' _-

il. :_ a

L.2. Melakukan internalisasi tujuan organisasi

Dalam melaksanakan internalisasi tujuan organisasi yang dilakukan oleh

pimpinan mendapat nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,72

IPNBK BBPP Tahm2022 -8-

0
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2. apakah saudara memahami tugas dan fungsi unit keria

53 lairaban

ln 2t

3. apakah pimpinan saudara konsisten dalam penegakkan peraturan dan kesepakatan

53 iaflaban

0

' , :. ' ,: i-:' KONSISTEil
Junrah 3d

I ?0

1.3. Menyamakan persepsi dalam langkah tugas

Dalam menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan

oleh pimpinan mendapat nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu

3,43

4. apakah unit kerja saudara melakukan konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan

kegiatan

53 lawaban

--: ':aE. .--

: l: :: -: -.. _.

' :, :.i. :rj :

0 1C 30

-9-
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1.4. Konsisten dan loyal terhadap pelaksanaan tugas

Dalam konsisten dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh pegawai

mendapat nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,83; Dalam

loyalitas dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh pegawai

mendapat nilai rata-rata komponen budaya keda yaitu 3,96.

5. apakah saudara mengerjakan semua pekerjaan dengan konsisten dan sungguh-

sungquh

53 iav.'aban

'::'_ , i

iili.':r..

6. apakah saudara melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan dengan tanggung jawab

53 javraban

-:-:. ;:;'.:'*

,:.;: ' .:

!l,l-:-,'

0

1.5. Menepatijanji

Dalam menempati janji dilakukan oleh pegawai mendapat nilai rata-rata

komponen budaya kerja yaitu 3,85.

{
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7. apakah saudara menepati janii dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

pekerjaan

53 iawaban

* -'. ":: ':-

JU 40

L.6. Menggunakan produk lokal

Dalam menggunakan produk lokal dilakukan oleh pegawai mendapat nilai

rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,58.

8. apakah saudara mengunakan produk-produk dalam negeri dalam kehidupan sehari-

hari

33 javJaban

I I I.V.iC,i

.t:: . _- ;:,, :" -: -

SELALU

?0

2. Ketelad€uran:

2.1. Berperan aktif meningkatkan kinerja

Dalam berperan aktif menunjang kinerja yang dilakukan oleh pegawai

nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,77, sedangkan yang

dilakukan oleh pimpinan mendapat nilai rata-rata komponen budaya

ke{a yaitu 3,55.

0

30c
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9" apakah saudara berupaya meningkatkan kinerla

53 iawaban

" 
i" :.F ::-;: !,*^-:

;:::i;-";:r:i

i::; . :-.

SEL''LU

JU

10. apakah pimpinan memotivasi saudara untuk meninngkatkan kinerja

53 jawabafl

!.:i. i:: ,.-"

l:::::::.; -

0 10

2.2. Membangun keterbukaan dan komunikasi

Dalam membangun keterbukaan dan komunikasi yang dilakukan oleh

pegawai nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,47.

0

.'0

11. apakah ada keterbukaan komunikasi dan informasi di dalam dan antar unit kerja

53 ja,A,aban

::: r "";:X;' ""-,

:i-i...

20

:.., i:: ,
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2.3. Menghargai pendapat orang lain

Dalam mengfrargai pendapat orang lain yang

rata-tatakomponen budaya kerja yaitu 3'81

12. apakah saudara menghargai pendapaUmasukan rekan keria

dilakukan oleh Pegawai nilai

fl s*in

10 5C

:i?:r;i.- f.P!

SELALIJ

TiDAK PERNAH

:::ai,':-; 'i'

': i: .,.:

oleh PirnPinan mendaPat

0 10

2.4 BersikaP tegas, d'an berani

Dalam bersikap tegas dan berani yang dilakukan

nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3'55

13. apakah saudara bersikap tegas dan berani dalam pelaksanaan

pekeriaanlpengarnbilan keputusan

53 la$ebaa

i: ' '.i :"

30

pimPinan2.5. BersikaP Peduli

Dalam Peduli

mendaPat nilai

terhadaplingkunganyangdilakukanoleh
rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3'75
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14. apakah saudara bersikap peduli terhadap sesame rekan dan lingkungan kerja

53 ja'ivaban

:r:- .i-'

i:.

3. Profesionalisme:

3.1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugasnya

Dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan

tugas yang dilakukan oleh pegawai nilai rata-rata komponen budaya keq'a

yaitu 3,60 sedangkan yang dilakukan oleh pimpinan mendapat nilai rata-

rata komponen budaya kerja yaitu 3,38.

l.:. -,;.'.;.,.: :.:i-..lir'.:"'i:1,...,.;'.:i::'".)..r1 :'l:-':'.;:1.: -.-: ''-:''';-cl.i..i ',,-.: i.:. .:i:li:i - i

' -.. rl -'

- I -r. fi:',--

::

0

0

t0
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16. apakah pimpinan saudara memberikan kesempatan pengembangan pengetahuan

dan ketrampilan

53.,aI'{aban

. ::; :a:'.'-''

: l,"lr:

!::l - - ",

;S s*in

'-. ,:

30U

3.2. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi

Dalam penugasan sesuai dengan kompetensi yang diterima oleh pegawai

nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,57.

17. apakah tugas saat ini sudah sesualdengan kompetensiyang saudara miliki

53 Jawabafi

- il\ ,l'::: : : :.::

,... - -.! ::.: . : ,...",,:|'

i.; .t :

30

3.3. Melaksanakan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam penugasan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh

pegawai nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,53.

15
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- : ,:; .;;:: ;.

". - !: :'. _- 
.:ili 

- :

- 
-r t:.::.-,:

,:.ir i :

0 'i0

3.4. Menyelesaikan pekerjaan sesuai target kinerja

Dalam penyelesaian sesuai dengan target kinerja yang dilakukan oleh

pegawai nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,79.

18. apakah unit kerja saudara melaksanakan tugas sesuai SOP

53 Jairaban

19. apakah saudara melaksanakan pekerjaan sesuai target kinerja

53 ia?raban

TIOAK PERT.;.H
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3.5. Melaksanakan pelayanan prima

Dalam pelaksanaan pelayan prima yang dilakukan oleh pegawai nilai rata-
rata komponen budaya kerja yaitu 3,60.

20. apakah di unit kerja saudara melaksanakan pelayanan prima

53 Jawaban

_-.:, r;;'.--

:::a: ' a-

'ii _.: ; _

0

lS sarl"

4. Integritas:

4.L. Bersikapjujur

Dalam bersikap dan bertindak jujur dilakukan oleh pegawai nilai rata-rata
komponen budaya kerja yaitu 3,87

21. apakah saudara bersikap lujur dalam melaksanakan pekerjaan

53 iaviaban

;p s"rin

- : ::. i!r:,.--l
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4.2. Bertanggungjawab

Dalam bertanggung jawab pelaksanaan tugas dilakukan oleh pegawai nilai
rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,87

0

t7
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22. apakah saudara bertanggung iawab dalam melaksanakan pekerjaan

53 iqwaban

- -:" :;:' -*

;;r:::.-;_;.-t.

4.3. Bertindak sesuai nilai dan norrna yang berlaku

Datam pelaksanaan tugas bertindak sesuai dengan nonna yang berlaku

dilakukan oleh pegawai nilai rata-rata komponell budaya kerja yaitu 3,87.

23. apakah saudara bertindak sesuai nilaidan norma yang berlaku dalam melaksanakan il *n
pekerjaan

SS,iaweban

- , --.-i: :;4. -

.l: r':: :

4.4. Berinisiatif melaporkan penyimpangan

Dalam pelaksaan tugas berinisiatif melaporkan penyimpangan oleh

pegawai menadapat nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,13.

0

o
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4.5. Menggunakan batrasa Indonesiayang baik dan benar

Dalam kegiaatan sehari-hari menggunakan bahasa indonesia yang baik

dan benar oleh pegawai menadapat nilai rata-rata komponen budaya kerja

yaitu 3,79.

24. apakah saudara berinisiatif untuk melaporkan apabila mengetahuiadanya

penyimpangan

53 iawaban

25. apakah saudara menggunakan bahasa indonseia yang baik dan benar

33 iawaban

^ _.. |:* .,,:

i.ii a; , : 1 {l$,s*,:il

5. Disiplin:

5.1. Mentaati ketentuan jam kerja

Dalam mentaati ketentuan jam kerja yang dilakukan oleh pegawai

menadapat nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,85.



{^}
\-.-/

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANC

.lr, :;t r;:iiri,r :ii..,.-1.,it:i t-:*'-i',t':.: .:::.-.",i11 lr": -ir : ,1:i'- :,1. r'i"-." .,:r'i.:1

-J:.r.if:^..-r u u'l

:tI-:,-

27. apakah saudara memafifaatkan waktu keria secara efekti{ dan efisien

53,alirab3fl

:::::'--.*'_i

:l

28.apakah saudara pemahmendapatkan sanksi disiplin

53 ia$aban

0

':ll::

:t:i- -- ..

il:; . 1 1 11.$i.i}

a_-.',-'-'.--.: ,:,:
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5"2. Pemakaian seragafil dan atribut kerja sesuai peraturan

Dalam mentaati seragam dan atribut kerja yang dilakukan oleh pegawai

menadapat nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,83.



ra)
\*'-"/

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

29. apakah saudara menggunakan seragam dan atribut kerja sesuai peraturan ;S s"rin

SELi.L,J
-i :l :

30 5B

5.3. Mengikuti upaca-ra

Dalam pelaksanaan upacara yang dilakukan oleh pegawai menadapat nilai
rata-rata komponen budaya kerja yaitu 3,94.

30. apakah saudara mengikuti upacara sesuai dengan ketentuan

53 ia{vaban

SETNIU

5C
0

5.4. Menggunakan fasilitas kantor sesuai peraturan
Dalam penggunaan fasilitas kantor yang dilakukan oleh pegawai
menadapat nilai rata-rata komponen budaya kerja yaitu a,zz.
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31. apakah saudara menggunakan fas'ilitas kantor secara efektif dan efisien

53 ia\.,aban

. ...., n. n 
i: 5j. "i

:::1' _-

:l-:...-
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Hasil yang didapat nilai budaya kerja terdiri dari 5 (lima) komponen dan

dan 31 {Tiga Puluh Satu} butir pertanyaan dengan jumlah pegawai 53 orang

adalah sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data IPNBK BBPP Kupang

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengolahan kuesioner sebanyak 53 orang

terhadap budaya kerja pegawai di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP)

Kupang maka diperoleh nilai persepsi rata-rata IPNBK yaitu 3,7L. Dengan

demikian, maka dapat diinterpretasikan nilai konversi yaitu 92,67 dan Klasifikasi

Kualitas Budaya Kerja Pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

mendapatkan nilai "A {Sangat Baikf".

t{o NILIU DASAR WDITATOR IPNBK ilILIU KUALITAS
BT'DAYA KER.'A

1 Komitmen 1-8{8} 3,75 91,98

e-14{61 3,55 92,992 Keteladanan

3 Profesionalisme 1s - 2() {6} 3,58 89,75

3,714 Integritas 21 - 2s {5} 92,42

5 Disiplin 26 - 2e l4l 3,85 93,23

16 ta.l

TPNBK BBPP Tahun2022 -22
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IV. KESIMPI'LAN DAI{ SARAN

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas penilaian Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja

pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dapat disimpulkan hal-ha1

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penerapan budaya kerja pegawai di Balai Besar Pelatihan

Peternakan Kupang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik.

Hal ini terbukti dari 5 (lima) komponen budaya kerja mendapatkan nilai rata-

rata 3,71 yaitu Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan

Disiplin;

2. Nilai Budaya Kerja pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang setelah

dikonversikan (92,671 berada pada interval 81,25-100. Ini dapat disimpulkan

bahwa Budaya Kerja Pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang adalah

Sangat Balk.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengolahan data responden ternyata terdapat kelemahan

pada komponen nilai budaya kerja Komitmen, dimana dalam komponen tersebut

harus ditingkatkan lagi seperti:

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.

2. Melaporkan penyimpangan.

3. Menghargai pendapat orang lain.

4. Mengunakan produk lokal.

::: :,,
tl
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Lampiran 1. Kuesioner Pengukuran IPNBK
KUESIONER NILAI BUDAYA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

penilaian

Parameter

l.l Menaati

peraturan/

kesepakatan

1. apakah saudara

mematuhi

peraturan dan

kesepakatan

yang ada di unit

kerja

patuh

a.

b.

c.
d.

Skala

apabila saudara tidak patuh kepada peraturan dan
kesepakatan yang ada di unit kerja

b. apabila saudara kadang-kadang patuh kepada
peraturan dan kesepakatan yang ada di unit kerja

c. apabila saudara sering kali patuh kepada peraturan
dan kesepakatan yang ada di unit kerja

d. apabila saudara patuh kepada peraturan dan
kesepakatan yangada di unit kerja

2. apakah saudara

memahamitugas

dan fungsi unit

kerja

a. Belum paham
b. Sedikit

paham
c. Cukuppaham
d. paham

74 a. memahami <25yo tugas dan fungsi unit kerja
b. memahami 2A-50% tugas dan fungsi unit kerja
c. memahami 5l-75o/o tugas dan fungsi unit kerja
d. Memahami >15%otugas dan fungsi unit kerja

1.2 Melakukan

internalisasi

tujuan

organisasi

3. apakah pimpinan

saudara

konsisten dalam

penegakkan

peraturan dan

kesepakatan

a- Tidak
konsisten

b. Sedikit
konsisten

c. Cukup
konsisten

d. konsisten

L-4 a. dalam setahun terakhir pimpinan tidak konsisten
dalam penegakan peraturan dan kesepakatan

b. dalam setahun terakhir pimpinan melakukan 25-
50% konsisten dalam penegakan peraturan dan
kesepakatan

c. dalam setahun terakhir pimpinan melakukan 5l-
75oZ konsisten dalam penegakan peraturan dan
kesepakatan

d. dalam setahun terakhir pimpinan melakukan >75%
konsisten dalam penegakan peratufan dan
kesepakatan

menyamaka

n persepsi

dalam

langkah

kerja

1.3 4. apakah unit kerja

saudara

melakukan

konsolidasidan

koordinasi

pelaksanaan

kegiatan

a. belumpernah
b. beberapakali
c. sering
d. selalu secara

berkala

1-4 a. dalam setahun terakhir unit kerja saudara tidak
pemah melakukan konsolidasi dan koordinasi
pelaksanaan kegiatan

b. dalam setahun terakhir unit kerja saudara
melakukan 26 - 50% konsolidasi dan koordinasi
pelaksanaan kegiatan

c. dalam setahun terakhir unit kerja saudara
melakukan 51 * 75% konsolidasi dan koordinasi
pelaksanaan kegiatan

d. dalam setahun terakhir unit kerja saudara
melakukan >75o/o konsolidasi dan koordinasi
pelaksanaan kegiatan

a. dalam setahun terakhir saudara tidak pernah
mengerjakan semua pekerjaan dengan konsisten dan
sungguh-sungguh

b. dalam setahun terakht saudara melakukan 25-50o/o
mengerjakan semua pekerjaan dengan konsisten dan
sungguh-sungguh

c. dalam setahrn terakhir saudara melakukan 51-75o/o
mengerjakan semua pekerjaan dengan konsisten dan
sungguh-sungguh

d. dalam setahun terakhir saudara melakukan >75%
mengerjakan semua pekerjaan dengan konsisten dan

!4
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7-4

c.

1.4 Konsisten

dan loyal

dalam tugas

5. apakah saudara

mengerjakan

semua pekerjaan

dengan konsisten

dan sungguh-

sungguh

a. tidakpernah
b. beberapakali
c. sering
d. selalu

6. apakah saudara

melaksanakan

a. tidak pemah
b. beberapakali

a. dalam setahun terakhir saudara tidak pernah
melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung

1. KOMIT] }{EN
Kuesioner Jawaban

1.4

Penielasan Jawaban

7-4
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pekerjaan yang

ditugaskan

dengan tanggung
jawab

d. selalu b. dalam setahun terakhir saudara 25-50%
mengerjakan semua pekerjaan dengan penuh

tanggung jawab
c. dalam setahun terakhir saudara 5l-75%

mengerjakan semua pekerjaan dengan penuh

tanggung jawab
d. dalam setahun terakhir saudara >75%o mengerjakan

semua pekerjaan dengan penuh tanggung jawab

1.5 Menepati

Janji

7. apakah saudara

menepatijanji

dalam

pelaksanaan

tugas dan

tanggung jawab

pekerjaan

a. tidakpemah
b. beberapakali
c. sering
d. selalu

14 a. dalam setahun terakhir saudara tidak pernah

menepati janji dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab
b. dalam setahun terakhir saudara melakukan 25-50%

menepati janji dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab

c. dalam setahun terakhir saudara melakukan 51-75%
menepati janji dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab
d. dalam setahun terakhir saudara melakukan >75%

menepati janji dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab

1.6

menggunak

an produk

lokal

Parameter
penilaian

Kuesioner

a. tidak pemah
b. beberapakali
c. sering
d. selalu

Jawaban

L-4 a. dalam setahun terakhir saudara tidak pernah

menggunakan produk-produk dalam negeri dalam
kehidupan sehari-hari

b. dalam setahun terakhir saudara melakukan 25-50%
menggunakan produk-produk dalam negeri dalam
kehidupan sehari-hari

c. dalam setahun terakhir saudara melakukan 5l-75%
menggunakan produk-produk dalam negeri dalam
kehidupan sehari-hari

d. dalam setahun terakhir saudara melakukan >75%

menggunakan produk-produk dalam negeri dalam
sehari-hari

Skala Penjelasan

1-4

2.1 berperan

aktif

meningkatk

an kerja

9. apakah saudara

berupaya

meningkatkan

kinerja

a. tidakpernah
b. beberapakali
c. sering
d. selalu

a. dalam setahun terakhir saudara tidak pernah
mengupayakan meningkatkan kinerj a

b. dalam setahun terakhir saudara melakukan 25-50%
mengupayakan meningkatkan kinerj a

c. dalam setahun terakhir saudara melakukan 51-75%
mengupayakan meningkatkan kinerj a

d. dalam setahun terakhir saudara melakukan >75%
mengupayakan meningkatkan kinerja

10. apakah

pimpinan

memotivasi

saudara untuk

meninngkatkan

kinerja

a. tidakpernah
b. beberapakali
c. sering
d. selalu

1-4 a. dalam setahrm terakhir pimpinan tidak pemah
memotivasi peningkatan kinerja

b. dalam setahun terakhir pimpinan melakukan 25-
50% memotivasi peningkatan kinerja

c. dalam setahun terakhir pimpinan melalcukan 51-
7 57o memotivasi peningkatan kinerja

d. dalam setahun terakhir pimpinan melakukan >75o/o

memotivasi peningkatan kinerja

2.2 membangun

keterbukaan

dan

komunikasi

11. apakah ada

keterbukaan

komunikasi dan

informasi di

dalam dan antar

a. belumada
b. kurang
c. cukup
d. selalu

7-4 a. unit kerja saudara belum ada keterbukaan
komunikasi dan informasi di dalam dan antm unit
kerja

b. unit kerja saudara belum melahrkan 25-50%
dilalrukan keterbukaan komunikasi dan informasi di
dalam dan antar unit kerja

IPNBK BBPP Tahun2022 25-

8. apakah saudara

mengunakan

produk-produk

dalam negeri

dalam kehidupan

sehari-hari

1-4
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unit kerja c. unit kerja saudara belum melakukan 5l-75%
dilakukan keterbukaan komunikasi dan informasi di
dalam dan antar unit kerja

d. unit kerja saudara belum melakukan >75Yo

dilahrkan keterbukaan komunikasi dan informasi di
dalam dan antar unit kerja

2.3 menghargai

pendapat

orang lain

12. apakah saudara

menghargai

pendapat/masuk

an rekan kerja

a. tidakpernah
b. beberapakali
c. sering
d. selalu

!-4 a. apabila tidak pernah sebelum memulai pekerjaan
program/keg iatan ada permintaan pendapat pihak-
pihak terkait

b. apabila ada 25-50o/o sebelum memulai pekerjaan
prograrnlkeg iatan ada pennintaan pendapat pihak-
pihak terkait

c. apabila ada 5l-75% sebelua memulai pekerjaan
programlkegiatan ada perrnintaan pendapat pihak-
pihak terkait

d. apabila ada >75%o sebelum memulai pekerjaan
program/kegiatan ada permintaan pendapat pihak-
pihak terkait

2.4 bersikap

tegas dan

pemberani

bersikap

peduli

13. apakah saudara

bersikap tegas

dan berani dalam

pelaksanaan

pekerjaan/penga

mbilan

keputusan

a. tidak pernah
b. beberapa kali
c. sering
d. selalu

t-4 a. dalam setahun terakhir saudara tidak bersikap tegas

dan berani
b, dalam setahun terakhir saudara melakukan 25-50%

bersikap tegas dan berani
c. dalam setahun terakhir saudara melakukan 5l-75o/o

bersikap tegas dan berani
d. dalam setahun terakhir saudara melakukan >75

bersikap tegas dan berani

14. apakah saudara

bersikap peduli

terhadap sesame

rekan dan

lingkungan ker.ia

a. tidak pernah
b. beberapa kali
c. sering
d. selalu

L-4 a. dalam setahun terakhir saudara tidak bersikap
peduli terhadap sesame rekan dan lingkungan kerja

b. dalam setahun terakhir saudara melakukan 25-50%
bersikap peduli terhadap sesame rekan dan
lingkungan kerja

a. dalam setahun terak&ir saudara melakukan 5l-75o/o
bersikap peduli terhadap sesame rekan dan
lingkungan kerja

d. dalam setahun terakhir saudara melakukan >75%
bersikap peduli terhadap sesame rekan dan
lingkunean keria

Parameter

penilaian

Kuesioner Jawaban Skala Penjelasan Jawaban

3.1

meningkatk

an

pengetahua

n dan

keterampila

n sesuai

bidang

tugasnya

15. apakah saudara

melakukan

peningkatan

pengetahuan

{membaca,diskus
idll)sesuai

bidang tugas

a. Tidak pemah
b. Beberapa kali
c. Sering
d. selalu

a. dalam setahun terakhir tidak ada melakukan
pembelaj aran pengetahuan sesuai bidang tugasnya

b. dalam setahun terakhir melalrukan 25-50oA
pembelajaran pengetahuan sesuai bidang tugasnya

c. dalam setahun terakhir melakukan 5l-75%
pembelajaran pengetahuan sesuai bidang tugasnya

d. dalam setahun terakhir melakukan >75yo
pembelajaran pengetahuan sesuai bidang tugasnya

16. apakah

pimpinan

saudara

memberikan

kesempatan

pengembangan

a. tidak pernah
b. beberapa kali
c. sering
d. selalu

t-4 a. dalam setahun terakhir pimpinan tidak mernberikan
kesempatan pengembangan pengetahuan dan
keterampilan (rapal seminar, workshop dll)

b. dalam setahun terakhir pimpinan melakunan l-5
kali memberikan kesempatan pengembangan
pengetahuan dan keterampilan (rapat, seminar,
workshop dll)

IPNBK BBPP Tahun2022 -26 -

3.

L4

I-4



r,i,\ get-al BESAR PELATTHAN PETERNAKAN KUPANC
{=:/

pengetahuan dan

ketrampilan

c. dalam setahun terakhir pimpinan melakunan 6-12

kali memberikan kesempatan pengembangan
pengetahuan dan keterampilan (rapat, seminar,
workshop dll)

d. dalam setahun terakhir pimpinan melakunan >12

kali memberikan kesempatan pengembangan
pengetahuan dan keterampilan (rapat, semfurar,

workshop dll)
3.2 melakukan

tugas sesuai

kompetensi

17. apakah tugas

saat ini sudah

sesuai dengan

kompetensi yang

saudara miliki

a. tidak sesuai

b. kurang sesuai
c. cukup sesuai

d. sesuai

t-4 a. tugas saat ini tidak sesuai dengan kompetensi yang
dimiliki

b. tugas saat ini hanya 25-50o/o sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki
c. tugas saat ini hanya 5l-75Vo sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki
d. tugas saat ini hanya >75o/o sesuai dengan

kompetensi yang dimiliki
3.3

melaksanak

an tugas

sesuai

dengan

S0P-nya

18. apakah unit

kerja saudara

melaksanakan

tugas sesuai SOP

a. tidak sesuai

b. kurang sesuai

c. cukup sesuai

d. sesuai

7-4 a. dalam setahun terakhir unit kerja saudara tidak
melaksanakan tugas sesuai SOP

b. dalam setahun terakhir unit kerja saudara

melaksanakan 25-50% tugas sesuai SOP
c. dalam setahun terakhir unit kerja saudara

melaksanakan 5l-75Yo tugas sesuai SOP
d. dalam setahun terakhir unit kerja saudara

melaksanakan >7 SYo tugas sesuai SOP

3.4

menyelesaik

an

pekerjaan

sesuai

target
kinerjanya

19. apakah saudara

melaksanakan

pekerjaan sesuai

target kinerja

a. tidak pernah
b. beberapa kali
c. seringkali
d. selalu

L-4 a- dalam setahun terakhir tidak ada melakukan
pekerjaan sesuai target kinerja

b. dalam setahun terakhir melakukan Z5-50Yo

melaksanakan pekerjaan sesuai target kinerja
c. dalam setahun terakhir melakukan 5l-75o/o

melaksanakan pekerjaan sesuai target kinerja
d. dalam setahun terakhir melakukan >150/o

melaksanakan pekerjaan sesuai target kinerja

3.5

melaksanak

an

pelayanan

prima

20. apakah di unit

kerja saudara

melaksanakan

pelayanan prima

a. tidak pemah
b. beberapa kali
c. sering
d. selalu

7-4 a. dalam setahun terakhir unit kerja di kementan tidak
pemah mengacu pada pelayanan prima

b. dalam setahun terakhir unit kerja di kementan tidak
pernah mengacu pada pelayanan prima 25-50%

c. dalam setahun terakhir unit keda di kementan tidak
pernah mengacu pada pelayanan pima 5l-75%6

d. dalam setahun terakhir unit kerja di kementan tidak
pernah mengacu pada pelayan an pima >7 5o/o

Parameter
penilaian

Kuesioner

4.l bersikap
jujur

21. apakah saudara

bersikap jujur

dalam

melaksanakan

pekerjaan

a. Tidak pernah
b. Kadang-

kadang
c. Sering
d. selalu

7-4 a. dalam setahun teralihir tidak pemah saudara

bersikap jujur dalam melaksanakan pekerjaan
b. dalam setahun terakhir saudara 25-50yo bersikap

jujur dalam melaksanakan pekerjaan
c. dalam setahun terakhir saudara 5l-75% bersikap

jujur dalam melaksanakan pekerj aan
d. dalam setahun terakhir saudara >757o bersikap

iuiur dalam melaksanakan pekeriaan

4.2 bertanggung
jawab

22. apakah saudara

bertanggung
jawab dalam

melaksanakan

a. tidak pernah
b. beberapa kali
c. sering
d. selalu

t-4 a. dalam setahun terakhir tidak ada dalam lingkup
pekerj aan bertanggung j awab

b. dalam setahun terakhir dalam lingkup pekerjaan
bertanggung jawab

c. dalam setahun terakhir seringkali dalam lingkup
pekeriaan bertanggung iawab
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pekerjaan d. dalam setahun dalam lingkup pekerjaan

bertanggung jawab

4.3 bertindak

sesuai nilai

dan norma

yang

berlaku

23. apakah saudara

bertindak sesuai

nilai dan norma

yang berlaku

dalam

melaksanakan

pekerjaan

a. tidak sesuai
b. kurang sesuai
c. cukup sesuai

d. sesuai

L-4 a. dalam setahun terakhir saudma paham melihat dan
mengetahui penyimpangan

b. dalam setahun terakhir saudara bertindak kurang
sesuai nilai dan nonna yang berlaku dalam
melaksanakan pekerj aan

c. dalam setahun terakhir saudara bertindak cukup
sesuai nilai dan norrna yang berlaku dalam
melaksanakan pekerj aan

d. dalam setahun terakhir saudara bertindak sesuai

nilai dan nonna yang berlaku dalam melaksanakan
pekeriaan

4.4 berinisiatif

melaporkan

penyimpang

an

24. apakah saudara

berinisiatif untuk

melaporkan

apabila

mengetahui

adanya

penyimpangan

a. tidakpemalr
b. beberapa kali
c. sering
d. selalu

t-4 a. dalam setahun terakhir tidak pernah berinisiatif
untuk melaporkan apabila mengetahui adanya
penyimpangan

b. dalam setahun terakhir saudara beberapa kali
berinisiatif untuk melaporkan apabila mengetahui
adanya penyimpangan

c- dalam setahun terakhir saudara sering kali
berinisiatif untuk melaporkan apabila mengetahui
adanya penyimpangan

d. dalam setahun terakhir saudara selalu berinisiatif
untuk melaporkan apabila mengetahui adanya
penyimpangan

4.5

menggunak

an bahasa

lndonesia

yang baik

dan benar

Parameter
penilaian

25. apakah saudara

menggunakan

bahasa indonseia

yang baik dan

benar

Kuesioner

a. tidak pernah
b. beberapa kali
c. sering
d. selalu

14 a. apabila dalam pekerjaan tidak pernah
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar secara lisan

b. apabila dalam pekerjaan menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar secara lisan 1-5 kali

c. apabila dalam pekerjaan menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar secara lisan 6-12
kali

d. apabila dalam pekerjaan selalu menggunakan
bahasa Indonesia baik dan benar secara lisan

Jawaban

5.1 mentaati

ketentuan
jam kerja

26. apakah saudara

mentaati aturan
jam kerja dan

waktu kerja

a. tidak pernah
b. beberapa kali
c. sering
d. selalu

a. dalam setahun terakhir saudara tidak pernah
mentaati aturan jam kerja da waktu keda :

b. dalam setahun terakhir saudara 25-50% mentaati
aturan jam kerja da waktu kerja

c. dalam setahun terakhir saudara 5l-75% mentaati
aturan jam kerja da waktu kerja

d. dalam setahun terakhir saudara >75o/o mentaati
aturan iam keria da waktu keria

27. apakah saudara

memanfaatkan

waktu kerja

secara efektif dan

efisien

a. tidak pernah
b. beberapa kali
c. sering
d. selalu

L-4 a. dalam setahun terakhir saudara tidak pernah
memanfaatkan waktu kerja secara efektif dan
efisien

b. dalam setahun terakhir saudara berupaya mentaati
jam kerja 25-50o/o

c. dalam setahun teraktrir saudara berupaya mentaati
jam kerja 5l-75o/o

d. dalam setahun terakhir saudara berupaya mentaati
iamkerla>7sYo

28.apakah saudara

pernahmendapat

a. selalu
b. sering
c. kadang-kadang

L-4 a. dalam setahun terakhir saudara selalu mendapatkan
sanksi disiplin

b. dalam setahun terakhir saudara sering mendapatkan
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kan sanksi

disiplin

d. tidak pernah sanksi disiplin
c. dalam setahun terakhir saudara kadang-kadang

mendapatkan sanksi disiplin
d. dalam setahun teralftir saudara tidak pernah

berupaya mendapatkan sanksi disiplin
5"2 pemakaian

seragam

dan atribut

kerja sesuai

peraturan

29. apakah saudara

menggunakan

seragam dan

atribut kerja

sesuai peraturan

a. tidak pernah
b.beberapakali
c. sering
d. selalu

1-4 a. apabila saudara menggunakan seragam dan atribut
kerja tidak sesuai peraturan

b. apabila saudara 25-50o/o menggunakan seragam
dan atribut kerja sesuai peraturan

c. apabila saudara 5l-75o/o menggunakan seragam
dan atribut kerja sesuai peraturan

d. apabila saudara >75o/o menggunakan seragam dan
atribut keria sesuai peraturan

5.3 mengikuti

upacara

30. apakah saudara

mengikuti

upacara sesuai

dengan

ketentuan

a. tidak pemah
b. beberapa kali
c. sering
d. selalu

7-4 a. dalam setahun terakhir saudara tidak pernah
mengikuti upacara bendara sesuai ketentuan

b. dalam setahun terakhir saudara 25-50o/o mengikuti
upaara bendera sesuai dengan ketentuan

c. dalam setahun terakhir saudara 5l-75% mengikuti
upaara bendera sesuai dengan ketentuan

d. dalam setahun terakhir saudara >75% mengikuti
upaara bendera sesuai dengan ketentuan

5.4

mengunaka

n fasilitas

kantor

sesuai

peraturan

31. apakah saudara

menggunakan

fasilitas kantor

secara efektif dan

efisien

a. tidak pemah
b. beberapa kali
c. sering
d. selalu

t-4 a. apabila saudara tidak pernah menggunakan
ketentuan pengunaan fasilitas kantor secara
efiseien dan efektif

b. apabila saudara beberapa kali melanggar ketentuan
pengunaan fasilitas kantor secma efiseien dan
efektif

c. apabila saudara sering kali melanggm ketentuan
pengunaan fasilitas kantor secaxa efiseien dan
efektif

d. apabila saudara selalu menggunakan ketentuan
pengunaan fasilitas kantor secara efiseien dan
efektif
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31 Responden 31 4 4 4 3 4 4 J 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,81

32 Responden 32 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 a 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3,77

33 Responden 33 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3,68

u Responden Y 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 a 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3,77

35 Responden 35 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3,71

36 Responden 36 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3,77

37 Responden 37 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,84

38 Responden 38 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3,68

39 Responden 39 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3,68

40 Responden 40 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3,68

41 Responden 41 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3,68

42 Responden 42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,84

43 Responden 43 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3,52

44 Responden 44 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3,68

45 Responden 45 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3,77
46 Responden 46 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3,61

47 Responden 47 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,81

48 Responden 48 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3,74

49 Responden 49 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3,71

50 Responden 50 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3,7'.|

51 Responden 51 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 J 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,74

52 Responden 52 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3,77

53 Responden 53 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 a 3,55

Rata-rata

3,9{

3,85 3,58

3,43

3,83 3,96

3,85 3,58

3,77 3,55

s,47 3,81

3,55 3,76 3,60 3,38

3,57 3,63 3,79 3,00 9,87 3,87 3,87 3,r3 3,79

3,85 3,79 3,91

3,83 3,04 3,77Nilailndikator 3,72 3,90 3,66 3,65 3,49 3,86

Nilai komponen BK 3,75 3,65 3,58 3,71 3,85

NilailPNBK 3,71

Nilai konversi lPNBl, 92,67

Klasifi kasi Kualitas Budap Kerja A (SANGAT BA!K)
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B. REKAPITULASI HASIL PENGOLAHAN DATA KRITERA KUALITAS BUDAYA KERJA

NO KOMPONEN PERTANYAAN NILAI KONVERSI

1 Komitmen 1.1. - 1.6. 3,75 93,75

2. Keteladanan 2.1. - 2.5. 3,65 91,27

3. Profesionalisme 3.1. - 3.5. 3,58 99,47

4. lntegritas 4.1. - 4.5. 3,71 92,64

5. Disiplin 5.{. - 5_4. 3,85 96,23

NILAI KUALITAS BUDAYA KERJA (IPNBK) 9,71 92,67

C. Analisis hasilpengolahan data responden pimpinan dan pegawaiBBPP Kupang

1. NilailPNBK = 3,71
2. Nilai IPNBK Konverei = 92167
3. Klasifikasi Kualitas Budayra Kerja = A (SANGAT BAIK)
4. Diagram batarg menur{ukkan balua dari 5 komponen yarp dir$lai terdapat komporcn dengan nilai tertiqggi dan terendah, yaitr :

1) Smtei menrrlukkan dari komponen ini nilai tertirggi pada komponen normr 5 (lima) DISIPLIN Nilai tertinggi = 3.91

2) Survei menunjukkan dari komporen ini nilai terendah pada komponen nomor3 (tiga) PROFESIONALISME Nilai terendah = 3.54

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

-*.r
__l

i

!--t

-1

t #3

I
a 4 (

NILAI

PERSEPSI

Nil-At

INTERVAL

INTERVAL

KONVERSI

KI.ASIFIKASI

BUDAYA KERJA

4 3,26-4,00 81,25-100 A (Sangat Baik)

3 2,51-9,25 62,51-81,25 B (Baik)

2 1,76-2,50 43,76-62,50 C (Kurang Baik)

1 1,00-1,75 26 - 43,75 D (Tidak Baik)

2,9
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Lampiran 3. Rekap Data dan Diagram Sarang Laba-Laba

REKAPITULASI HASIL PENGOLAHAN DATA
MONEV IPNBK

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

SEMESTER ITAHUN 2022

3,75 91 98,Komitmen { -8(8)

3,65 92,99Keteladanan e-14(6)
89,75Profesionalierne 15 .20 (6) 3,58

lntegritas 21 -25 (51 3,71 92,42

Disiplin 26 - 3{ (6} 3,95 93,23

IPNBK BBPP Tahrn2022

NO NILAI DASAR INDIKATOR IPNBK

NILAI KUALITAS BUDAYA
KER.JA

1

2

3

4

5

NILA PERSEPSI RATARATAIPNBK 3,71 92.67
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DIAGRAIUI L/APOR'AN

MONEV IPNBK
BBPP KUPANG

SEMESTER I TAHUN 2022

1
5
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