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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Sistem Pendidikan dan Pelatihan 

2.1.1. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan 

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan salah salah satu 

upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pada 

setiap unit kerja juga akan berhubungan dengan hakikat pendidikan dan pelatihan. 

Pengertian Pendidikan menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2003 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

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”. 

Menurut pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor. 101 Tahun 2000 

disebutkan bahwa Pendidikan dan pelatihan adalah proses penyelenggaraan 

belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil 

dalam melaksanakan jabatannya. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil 

merupakan suatu proses meningkatkan pengetahuan, teori-teori yang berkaitan 

dengan pekerjaan dan keterampilan seorang Pegawai Negeri Sipil agar tujuan 

pemerintahan dapat tercapai dengan maksimal. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

dan pelatihan memang tidak dapat dipisahkan.Pendidikan dan pelatihan adalah 
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penciptaan suatu lingkungan dimana pegawai dapat meningkatkan ketrampilan, 

pengetahuan dan sikap untuk membantu organisasi mencapai sasaran. Dengan 

pengertian seperti diatas pelatihan sering disama artikan dengan pendidikankarena 

memiliki suatu konsep yang sama yaitu memberi bantuan pada pegawai untuk 

berkembang. 

2.1.2.  Tujuan Pendidikan dan Pelatihan 

Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan 

mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan 

atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.Untuk itu 

sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pemerintah telah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pada 

pasal 31 mengatur tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil (PNS) 

yaitu untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan 

pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PNS. Untuk 

membentuk sosok pegawai negeri sipil yang dimaksudkan di atas, diperlukan 

pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada: 

1. Peningkatan semangat dan pengabdian yang berorientasi kepada 

kepentingan masyarakat, bangsa, dan tanah air.  

2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial atau kepemimpinan, 

peningkatan efisiensi, efektifitas, kualitas pelaksanaan tugas yang 

dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai 

dengan lingkungan kerja dan organisasi. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 2 dan 3, bahwa pendidikan 

dan pelatihan bertujuan agar : 

1. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasari 

kepribadian etika pegawainegeri sipil sesuai dengan kebutuhan 

instansi. 

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu 

dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

3. Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi 

pada pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat. 

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi 

terwujudnya pemerintahan yang baik. 

Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah terwujudnya Pegawai Negeri 

Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masing-

masing. Dasar kebijakan pendidikan dan pelatihan dalam peraturan pemerintah 

adalah: 

1. pendidikan dan pelatihanmerupakan bagian integral dan sistem 

pembinaan PNS, 

2. pendidikan dan pelatihan mempunyai keterkaitan dengan 

pengembangan karier PNS, 
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3. Sistem  pendidikan dan pelatihan meliputi  proses  identifikasi  

kebutuhan,  perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi, 

4. pendidikan dan pelatihandiarahkan untuk menyiapkan PNS agar 

memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dalam kebutuhan 

organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf. 

2.1.3.  Tahap-tahap Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam menyusun suatu program pendidikan dan pelatihan manajemen 

sumber daya manusia harus merancang dengan cermat sehingga dana yang 

dikeluarkan untuk pendidikan dan pelatihan tersebut tidak sia-sia, pegawai bisa 

mendapatkan manfaat bagi pengembangan dirinya dan terutama agar pelatihan 

tersebut membawa perbaikan yang berarti bagi instansi. Menurut Handoko (2012), 

langkah-langkah yang seharusnya diikuti sebelum kegiatan pendidikan dan 

pelatihan dimulai : 

1. Penilaian dan identifikasi kebutuhan 

Untuk memutuskan pendekatan apa yang akan digunakan, organisasi perlu 

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan. Penilaian 

kebutuhan mendiagnosa kebutuhan-kebutuhan latihan dan tantangan-tantangan 

lingkungan yang dihadapi organisasi sekarang. Kemudian, manajemen 

mengidentifikasikan berbagai masalah dan tantangan yang dapat diatasi melalui 

latihan atau pengembangan jangka panjang. 

2. Sasaran latihan dan pengembangan 

Setelah evaluasi kebutuhan-kebutuhan latihan dilakukan, maka sasaran-

sasaran dinyatakan dan ditetapkan. Sasaran-sasaran ini mencerminkan perilaku 
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dan kondisi yang diinginkan dan berfungsi sebagai standar-standar dimana 

prestasi kerja individual dan efektivitas program dapat diukur. 

 

3. Isi program 

Isi program ditentukan oleh identifikasi kebutuhan-kebutuhan dan sasaran- 

sasaran latihan.Program mungkin berupaya untuk mengajarkan berbagai 

ketrampilan tertentu, menyampaikan pengetahuan yang dibutuhkan atau 

mengubah sikap.Apapun isinya, program hendaknya memenuhi kebutuhan-

kebutuhan organisasi dan peserta. Bila tujuan-tujuan organisasi diabaikan, upaya 

pelatihan dan pengembangan akan sia-sia. Para peserta juga perlu meninjau isi 

program, apakah relevan dengan kebutuhan, atau motivasi untuk mengikuti 

program-program rendah atau tinggi.Agar isi program efektif, prinsip-prinsip 

belajar harus diperhatikan. 

4. Prinsip-prinsip belajar 

Meskipun studi tentang proses belajar telah banyak dilakukan, tetapi masih 

sedikit yang dapat diketahui tentang proses belajar, proses belajar tidak dapat 

diamati, hanya hasilnya dapat diukur. Bagaimanapun juga ada beberapa prinsip 

belajar yang bisa digunakan sebagai pedoman tentang cara-cara belajar yang 

paling efektif bagi para pegawai .Disamping itu perlu menyadari perbedaan 

individual, karena pada hakekatnya para pegawai  mempunyai kemampuan, sifat 

dan sebagainya yang berbeda satu dengan lainnya. 

2.1.4.  Jenis Pendidikan dan Pelatihan  
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Jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan bagi CPNS (Calon Pegawai 

Negeri) dan bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) terdiri dari: 

a.  Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 

Pendidikan dan pelatihanPrajabatan merupakan syarat pengangkatan 

CPNS menjadi PNS. pendidikan dan pelatihanPrajabatan terdiri dari : 

1. pendidikan dan pelatihanPrajabatan Golongan I untuk menjadi PNS 

Golongan I 

2. pendidikan dan pelatihanPrajabatan Golongan II untuk menjadi PNS 

Golongan II 

3. pendidikan dan pelatihanPrajabatan Golongan III untuk menjadi PNS 

Golongan III 

CPNS wajib diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan prajabatan 

selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. CPNS 

wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihanprajabatan untuk diangkat 

sebagai PNS. 

pendidikan dan pelatihanprajabatan dilaksanakan untuk memberikan 

pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan 

etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar melaksanakan 

tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. 

b.  Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan 

pendidikan dan pelatihandalam Jabatan dilaksanakan untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat 
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melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 

pendidikan dan pelatihandalam jabatan terdiri dari: pendidikan dan 

pelatihankepemimpinan, pendidikan dan pelatihanfungsional, dan pendidikan dan 

pelatihan teknis. 

1. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 

    Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang selanjutnya disebut 

DIKLATpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 

kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. 

DIKLATpim terdiri dari: 

a. DIKLATpim tingkat IV adalah DIKlATpim untuk jabatan 

structural eselon IV. 

b. DIKLATpim tingkat III adalah DIKlATpim untuk jabatan 

structural eselon III. 

c. DIKLATpim tingkat II adalah DIKlATpim untuk jabatan structural 

eselon II. 

d. DIKLATpim tingkat I adalah DIKlATpim untuk jabatan structural 

eselon I. 

2. Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 

     Pendidikan dan pelatihan fungsional dilaksanakan untuk mencapai 

persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional 

masing-masing. Jenis dan jenjang fungsional untuk masing-masing jabatan 

ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan. 

3. Pendidikan dan pelatihan teknis 
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    Pendidikan dan pelatihanteknis dilaksanakan untuk mencapai 

persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pns. 

pendidikan dan pelatihanteknis dapat dilaksanakan secara berjenjang. jenis dan 

jenjang pendidikan dan pelatihanteknis ditetapkan oleh instansi teknis yang 

bersangkutan. 

1.1 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan  

Lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah adalah satuan organisasi 

pada departemen lembaga pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga 

Tertinggi Negara dan Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan 

pengelolaan DIKLAT; 

Pengelolaan pendidikan dan pelatihan merupakan proses kegiatan berupa 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi 

dengan tujuan untuk  meningkatkan kompetensi/ kemampuan PNS.  

Tujuan tersebut akan terwujud apabila  fungsi-fungsi  menejemen 

pendidikan dan pelatihan (POAC) berjalan secara integral dan holistik sehingga  

kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat direncanakan,  dilaksanakan dan 

dikendalikan secara efektif dan efisien oleh seluruh  pemangku kebijakan baik 

pejabat struktural, fungsional dan staf  lembaga DIKLAT. 

Pada setiap lembaga  pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya  

terdapat dua bagian utama yang terkait dalam pengelolaan pendidikan dan 

pelatihan yaitu; 

a.    Bagian Program dan Evaluasi  
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Tugas dan fungsi bagian Program dan Evaluasi adalah ; membuat 

perencanaan kegiatan DIKLAT, menyusun kurikulum, melaksanakan 

evaluasi.  

b.    Bagian Penyelenggaraan DIKLAT 

Bagian penyelenggara  bertugas sebagai penanggungjawa 

terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan mulai dari 

persiapan, pelaksanaan dan pengendalian. 

2.2 Teori Profesionalitas 

2.2.1 Pengertian Profesionalitas  

Sebelum membahas sikap profesional, ada baiknya diketahui terlebih 

dahulu makna profesional dan profesionalisme, dan akhirnya baru akan tercapai 

tindakan profesionalitas. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang 

manajer mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu 

menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Harus mampu menunjukkan 

kualitas yang tinggi dalam pekerjaanya.Berbicara mengenai profesionalisme 

mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, 

profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu 

profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri 

standar teknis atau etika suatu profesi (Oerip dan Uetomo, 2000 : 264-265). 

Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas 

sampai tingkat bahwa.Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan 

dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan 

tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara 
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kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi 

kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat 

terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat 

merefleksikan arah dan tujuan yang ingin di capai oleh sebuah organisasi 

(Kurniawan, 2005:74 ) 

2.2.2 Profesionalitas Pegawai 

Profesionalitas pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai 

yang tercemin melalui prilakunya sehari-hari dalam organisasi. Tingkat 

kemampuan pegawai yang tinggi akan lebih cepat mengarah kepada pencapaian 

tujuan organisasi yang telah direncakan sebelumnya, sebaliknya apabila tingkat 

kemampuan pegawai rendah kecenderungan tujuan organisasi yang akan dicapai 

akan lambat bahkan menyimpang dari rencana semula. 

Istilah kemampuan menunjukkan potensi untuk melaksanakan tugas yang 

mungkin dan tidak mungkin dilakukan.Kalau disebut potensi, maka kemampuan 

disini baru merupakan kekuatan yang ada di dalam diri seseorang. Dan istilah 

kemampuan dapat juga dipergunakan untuk menunjukkan apa yang akan dapat 

dikerjakan oleh seseorang, bukan apa yang telah dikerjakan oleh seseorang. Apa 

yang dikemukakan Oemar Hamalik (2000: 7-8) dapat menambah pemahaman 

mengenai profesionalitas pegawai atau tenaga kerja. Ia mengemukakan bahwa 

tenaga kerja pada hakikatnya mengandung aspek-aspek sebagai berikut: 

 
1. Aspek Potensial, bahwa setiap tenaga kerja memiliki potensi-potensi yang 

bersifat dinamis, yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi-

potensi itu antara lain: daya mengingat, daya berpikir, daya berkehendak, daya 

perasaan, bakat, minat, motivasi, dan potensi-potensi lainnya. 
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2. Aspek Profesionalitas dan vokasional, bahwa setiap tenaga kerja memiliki 

kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu, 

dengan kemampuan dan keterampilan itu, dia dapat mengabdikan dirinya 

dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal. 

3. Aspek Fungsional, bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya 

secara tepat guna, artinya dia bekerja sesuia dengan tugas dan fungsinya 

dalam bidang yang sesuai pula, misalnya seorang tenaga kerja yang memiliki 

keterampilan dalam bidang elektronik. 

4. Aspek Operasional, bahwa setiap tenaga kerja dapat mendayagunakan 

kemampuan dan keterampilanya dalam proses dan prosedur pelaksanaan 

kegiatan kerja yang sedang ditekuninya. 

5. Aspek Personal, bahwa setiap kerja harus memilki sifat-sifat kebribadian yang 

menunjang pekerjaannya, misalnya: sikap mandiri dan tangguh, bertanggung 

jawab, tekun dan rajin. 

 
6. Aspek Produktivitas, bahwa setiap tenaga kerja harus memilki motif 

berprestasi, berupaya agar berhasil dan memberikan hasil dari pekarjaannya, 

baik kuantitas maupun kualitas. 

2.3  Konsep Reformasi Birokrasi  

2.3.1  Pengertian Reformasi 

 

Saat ini pemerintah tengah fokus melakukan reformasi yang bertujuan 

untuk memperbaiki birokrasi yang selama ini dinilai buruk oleh masyarakat. 

Reformasi sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan yang terdahulu. 

dimana dapat dilihat telah adanya usaha-usaha perubahan yang dilakukan oleh 



 
 

24 

pemerintah indonesia pada waktu itu. Reformasi dapat diterjemahkan dengan 

pemaknaan upaya yang dilakukan untuk menjadikan pemerintahan lebih baik lagi 

dari sebelumnya. 

 Reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik politik, 

pemerintah, ekonomi dan sosial budaya yang dianggap oleh masyarakat tidak 

sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat 

diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai.Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa reformasi merupakan perubahan yang didalamnya terdapat 

upaya untuk menjadikan pemerintahan menjadi lebih baik sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan 

pemerintahan yang baik, berarti fokus dari reformasi itu sendiri adalah birokrasi, 

karena birokrasi merupakan badan penyelenggara urusan negara. Sehingga untuk 

mewujudkan Good Governance berarti harus dilakukannya reformasi pada badan 

birokrasi. 

Reformasi lahir dari desakan dan keluhan dari masyarakat yang tidak puas 

dengan pelayan yang diberikan oleh Aparatur Negara, sering kali urusan 

masyarakat di persulit dan dibuat lambat, ini dikarenakan kurangnya kesadaran 

Aparaur Sipil Negara sebagai abdi Negara yang seharusnya memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat, Dibuktikan dengan maraknya kasus 

korupsi, pungutan liar, belum lagi sikap dan prilaku Aparatur Sipil Negara yang 

tidak melihatkan Profesionalitas kerja, masih banyak kasus Aparatur Sipil yang 

bolos di  jam kerja. Belum lagi Aparatur Sipil Negara yang tidak menguasai 

teknologi yang berakibat kepada produktifitas kerjanya. Hal ini membuat lahirnya 
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sebuah reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas dalam system 

pemerintahan. 

2.3.2    Pengertian Birokrasi 

Penjelasan dari reformasi diatas menunjukkan bahwa saat ini fokus dari 

reformasi yang dilakukan pemerintah yaitu untuk memperbaiki birokrasi. 

Terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan birokrasi itu 

sendiri, yang masing-masing memberikan penjelasan yang berbeda-beda tentang 

birokrasi. 

birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral dalam 

struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang 

memanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili 

kepentingan khusus dalam masyarakat(Hegel dalam : Sulistio & Budi,2009: 07).  

Birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer 

yang bertugas membantu pemerintah ( untuk memberikan pelayanan publik) dan 

menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu(Muhaimin dalam Sulistio & 

Budi,2009: 08).  

Melihat berbagai pendapat tentang birokrasi diatas penulis menyimpulkan 

bahwa birokrasi dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang memiliki tugas 

sebagai penyelenggara pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. 

Reformasi  

ditujukan untuk memperbaiki birokrasi dikarenakan birokrasi lah yang 

bertugas melayani masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, oleh 



 
 

26 

karena itu untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik maka 

pemerintah melakukan reformasi birokrasi. 

2.3.3    Pengertian Reformasi Birokrasi 

Berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memperbaiki birokrasi, yang 

akhirnya dapat disebut sebagai reformasi birokrasi, maka terdapat berbagai 

defenisi tentang reformasi birokrasi, dengan pengertian yang berbeda-beda 

mengenai reformasi birokrasi.  

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan 

kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas. 

Dimana reformasi biokrasi itu mencakup beberapa perubahan yaitu: 

a. Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak), perubahan 

yang dimaksud yaitu birokrasi harus merubah pola berfikir yang terdahulu 

(buruk), birokrasi harus memliki pola pikir yang sadar bahwa mereka 

sebagai pelayan masyarakat, mereka harus memiliki sikap dan pola tindak 

yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam artian tidak 

menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. 

b. Perubahan penguasa menjadi pelayan, perubahan yang dimaksud yaitu 

birokrasi harus merubah sikap mereka, karena dapat kita ketahui bahwa 

selama ini birokrasi selalu menganggap bahwa mereka adalah penguasa 

karena memiliki jabatan yang tinggi dibanding masyarakat sehingga 

mereka membuat mereka beranggapan bahwa mereka adalah penguasa 

yang harus selalu dihormati. Oleh karenanya hal seperti itu harus 

dihilangkan dari birokrasi. 
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c. Mendahulukan peranan dari wewenang, perubahan yang dimaksud yaitu 

birokrasi harus selalu mendahulukan perananannya yaitu sebagai pelayan 

masyarakat harus dapat melayani masyarakat dengan baik, dengan cara 

menyampingkan wewenang mereka sebagai pejabat atau pegawai 

pemerintah. 

d. Tidak berfikir hasil produksi tapi hasil akhir, perubahan yang dimaksud 

yaitu birokrasi harus selalu mengutamakan hasil akhir dari pelayanan yang 

mereka berikan kepada masyarakat seperti menciptakan kepuasan pada 

masyarakat. 

e. Perubahan manajemen kinerja, perubahan yang dimaksud yaitu merubah 

manajemen kinerja birokrasi agar dapat menjadi lebih efektif 

dibandingkan sebelumnya (Sedarmayanti 2009:72). 

Penjelasan diatas menunujukan bahwa untuk mereformasi birokrasi ada 

beberapa hal yang dirubah dari birokrasi itu sendiri. Setelah melihat berbagai 

penjelasan tentang reformasi birokrasi diatas, pada hakekatnya Reformasi 

Birokrasi merupakan bagian dari Reformasi Administrasi, dapat dikatakan dalam 

hubungannya tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam reformasi 

administrasi salah satu tujuannya yaitu untuk mereformasi birokrasi. 
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Reformasi administrasi adalah usaha sadar dan terencana untuk mengubah: 

a. Struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional/ 

kelembagaan), perubahan yang dilakukan mencakup struktur dan prosedur 

yang ada pada birokrasi dimaksudkan untuk membuat fungsi dari birokrasi 

tersebut menjadi lebih efektif. 

b. Sikap dan prilaku birokrat (aspek prilaku), guna meningkatkan efektifitas 

organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin 

tercapainya tujuan pembangunan nasional, perubahan yang dimaksud 

untuk memperbaiki sikap dan prilaku dari birokrasi itu sendiri, dimana 

menciptakan kesadaran birokrasi akan tugasnya sebagai pelayan 

masyarakat bukan sebagai penguasa lagi(Menurut Zauhar,2007:11). 

Dalam hal ini, penjelasan tentang maksud dari reformasi administrasi 

hampir sama dengan maksud dari reformasi birokrasi, yaitu sebagai upaya 

perubahan untuk meningkatkan kualitas birokrasi. Setiap perubahan yang akan 

dilakukan selalu memfokuskan birokrasi sebagai sasaran perubahan, hal ini 

dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat. Mengingat 

bahwa birokrasi lah yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat oleh 

karena itu birokrasi dituntut untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya nya 

sebagai pelayan dalam melayani masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka 

pemerintah sebagai pihak yang berwenang melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang berjudul Peran Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota 

Pekanbaru dalam meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kota 

Pekanbaru ini belum pernah dilakukan sebelumnya, oleh karena itu peneliti 

mencoba mengambil beberapa contoh penelitian yang hampir memiliki tema yang 

sama. 

Pertama adalah skripsi dengan judul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan 

Terhadap Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar (2010) oleh suwanto 

Kedua adalah jurnal analisi factor factor yang mempengaruhi kinerja 

Widyaiswara oleh marsudi. Jurnal ini meneliti tentang bagaimana pengaruh 

rekrutmen,seleksi,motivasi,serta pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 

Widyaiswara dilingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah 

oleh Yos Indra Mardatilah. 

Ketiga adalah Jurnal Peran Diklat Dalam Peningkatan Kualitas SDM di 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Dra.Heti Lestari,M.S dan 

Dra.Dyah Lituhayu M.Si.  

Keempat adalah jurnal dengan judul Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan 

Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan 

Kabupaten Kotabaru oleh Donald oharra sinaga tahun 2014. 

Kelima adalah skripsi dengan judul Hubungan pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Tingkat III Dengan Produktifitas Kerja Pegawai di Kementerian 
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Pendidikan dan Pelatihan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Fitri Amelia 

Universitas Indonesia tahun 2012. 

Perbedaan penelitian peran kantor pendidikan dan pelatihan kota 

Pekanbaru dalam meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara kota 

Pekanbaru terhadap penelitian-penelitian terdahulu adalah yang pertama terletak 

pada studi kasusnya, penelitian ini melakukan studi kasus di kantor Pendidikan 

Dan Pelatihan Kota Pekanbaru sedangkan kelima penelitian terdahulu diatas 

melakukan studi kasus pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kampar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah, Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Cipta Karya Kabupaten 

Kotabaru dan Kementrian Pendidikan dan Pelatihan Kebudayaan Republik 

Indonesia.  penelitian saya ini lebih memfokuskan terhadap peran Kantor 

Pendidikan Dan Pelatihan dalam meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil 

Negara sedangkan pada penelitian yang pertama diatas memfokuskan kepada 

pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pengembangan karir PNS dan pada 

penelitian yang kedua penelitian ini memfokuskan pada pengaruh 

rekrutmen,seleksi,motivasi,serta pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 

widyaiswara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menegah, 

yang ketiga menekankan pada faktor apa saja yang menjadi pendorong dan 

penghambat dalam peningkatan kualitas SDM di BKD Provinsi Jawa Tengah 

serta meneliti seberapa besar peran Diklat dalam peningkatan kualitas SDM di 

BKD Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat menekankan pada analisis pengaruh 

pendidikan dan pelatihan secara simultan dan parsial, dan pengaruh yang paling 
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dominan dari dua variabel tersebut terhadap kinerja pegawai di Dinas Cipta 

Karya, pemukiman dan perumahan Kabupaten Kotabaru dan yang kelima 

memfokuskan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan III dengan produktifitas kerja pegawai di Kementerian Pendidikan 

dan Pelatihan Kebudayaan Republik Indonesia. 

2.5 Pandangan Islam Tentang Konsep Pendidikan dan Pelatihan. 

Islam mengajarkan manusia agar selalu menuntut ilmu. Banyak ayat  

dalam alquran yang menjelaskan agar manusia terus menuntut ilmu sejak ia dini, 

sampai menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan berilmu. Bahkan 

disebutkan “tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina”. Pernyataan tersebut berartian 

bahwa kita harus menuntut ilmu sampai sejauh apapun ilmu tersebut berada. 

Ada banyak hadits yang menunjukkan keutamaan orang berilmu, salah 

satunya disebutkan bahwa orang berpengetahuan melebihi orang yang senang 

beribadah, yang berpuasa, dan yang menghabiskan waktu malamnya untuk 

mengerjakan shalat, bahkan melebihi orang yang berperang di jalan 

Allah.Sedangkan orang berpengetahuan yang mau mengajarkan dan 

mengamalkan ilmu yang dimilikinya kepada  orang lain itu lebih utama, karena 

tugas yang diembannya hampir sama seperti tugas yang diemban seorang rasul. 

Seseorang tersebut dapat disebut sebagai pendidik. 

Dalam Al-qur’an disebutkan : 

“Allah akan meninggikan (derajat) orang-orang yang berilmu di antara 

kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat.” 

( QS. Al Mujadalah : 11 ) 
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Dalam beberapa hadits Rasulullah juga disebutkan beberapa keutamaan 

seorang pendidik, diantaranya : 

ِِف اْلَبْحِر لَُيَصلُّْوَن َعَلى ُمَعلِِّمى نَّ اهلَل ُسْبَحانَُو َوَمََلِئَكَتُو َواَْىَل ََسَاَواتِِو َو اَْرِضِو َحَّتَّ النَّْمَلَة ِِف ُحْجرَِىا َو َحَّتَّ اْلُْْوَت ا ِ

َر ) رواه الرت مذى (  النَّاَس اْْلَي ْ

“Sesungguhnya Allah yang Mahasuci, malaikat-Nya, penghuni-penghuni 

langit dan bumi-Nya, termasuk semut dalam lubangnya dan ikan dalam laut, akan 

mendo’akan keselamatan bagi orang-orang yang mengajar manusia pada 

kebaikan.” (HR Tirmizi) 

اٍم ِمْن نَاٍر )رواه آبو داود و الرتمذي و ابن حبان(  َمْن ُعِلَم ِعْلًما َفَكَتَمُو اْلََْمُو اهللُ يَ ْوَم الِقَياَمِة بِِلجَّ

“Siapa orangnya yang diajari suatu ilmu lalu dia menyembunyikan, maka 

Allah akan mengekangnya di hari kiamat dengan kekangan api neraka.”( HR. 

Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Hibban ) 

Dari ayat dan hadits di atas, menjelaskan betapa pentingnya menjadi 

seorang pendidik karena pendidik mempunyai tanggung  jawab dalam 

menentukan arah pendidikannya. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai 

orang–orang yang berilmu dan mau menyampaikan kepada orang lain. 

2.6  Defenisi konsep  

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralisir 

kesalahpaham dalam penelitian maka peneliti merasa perlu untuk 

mengoperasionalkan konsep – konsep dari keseluruhan teori yang digunakan. 

Lembaga pendidikan dan pelatihan  adalah suatu lembaga tempat 

berlangsungnya kegiatan pendidikan dan pelatihan. 
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Pendidikan  dan pelatihan adalah proses pengembangan yang bisa 

dilakukan untuk meningkatkan  kualitas aparatur sipil negara pada lembaga 

pemerintahan. 

Profesionalitas adalah karakter kerja seseorang dalam menekuni 

profesinya atau kemampuan untuk bertindak secara professional. 

2.7  Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur  suatu variabel sehingga dengan pengukuraan tersebut dapat diketahui 

indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel 

tersebut: 

Variabel  Indikator  Sub indikator  

Fungsi Kantor 

Pendidikan dan 

Pelatihan Kota 

Pekanbaru 

 

- perencanaan program  

 

-  pelaksanaan program  

 

- Pembinaan aparatur sipil 

Negara 

- pendidikan dan pelatihan 

bagi aparatur sipil Negara  

- pendidikan dan pelatihan 

bagi aparatur sipil Negara 

- pendidikan dan pelatihan 

pra-jabatan dan dalam 

jabatan  
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2.8 Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi Kantor Pendidikan dan 

Pelatihan Kota Pekanbaru 

 

Merumuskan dan 

Menyelenggarakan  

Pendidikan dan Pelatihan 

Terhadap Aparatur Sipil 

Negara 

Profesionalitas Aparatur 

Sipil Negara Kota Pekanbaru 


