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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka memenuhi amanat otonomi daerah serta tuntutan masyarakat 

terhadap peningkatan pelayanan oleh aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan 

abdi masyarakat, maka diperlukan sumber daya manusia yang handal dan 

profesional. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen terpenting dari 

suatu organisasi baik dalam organisasi korporasi bisnis maupun organisasi 

pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan tugas pelayanan publik disamping 

sumber daya lainnya seperti bahan baku, fasilitas saran dan prasarana, metode 

serta modal. 

Para pegawai merupakan asset utama dari setiap organisasi baik organisasi 

pemerintah maupun non pemerintah karena peranan mereka sangatlah 

menentukan berhasil atau tidaknya organisasi untuk mencapai sasarannya dan 

mereka juga merupakan faktor penting bagi manajemen untuk melaksanakan 

berbagai aktivitas dan bahkan bagi kelangsungan hidup organisasi. 

Pegawai negeri dalam organisasi sampai saat ini diakui memegang peranan 

yang sangat penting dalam keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana 

dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian pasal 3 dikatakan: “Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur 

aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, 

pemerintah dan pembangunan”. 
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Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur utama sumber daya manusia, aparatur 

negara yang mempunyai peranan untuk menentukan keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adapun sosok Pegawai Negeri 

Sipil yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah 

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi dan penuh kesetiaan dan ketaatan 

kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bermoral, bermental baik, 

profesional dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, 

abdi masyarakat, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.  

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 

Tahun 2000, yang antara lain menyatakan: “Bahwa untuk menciptakan sumber 

daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan 

mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa 

dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan 

pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan pelatihan jabatan yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai negeri sipil secara 

menyeluruh”. 

Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) 

yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada 

tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja profesional kepelatihan dalam 

satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta 

dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas 

dalam suatu organisasi. Sedangkan pendidikan dapat diartikan sebagai proses 

memperluas kepedulian dan keberadaan seseorang menjadi dirinya sendiri. 
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Pendidikan dan pelatihan sebagai bagian integral dari kebijakan personil 

dalam rangka pembinaan pegawai disamping sebagai sarana pembinaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, juga untuk memantapkan sikap 

mental pegawai. Pendidikan dan pelatihan merupakan alat untuk menyesuaikan 

antara tanggung jawab dan pekerjaan dengan kemampuan, keterampilan dan 

kecakapan serta keahlian dari pegawai. Kebijaksanaan organisasi pada umumya 

menyarankan agar setiap pegawai diberi kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikan dan pengembangan kepribadian, sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan serta keterampilan yang pada akhirnya mampu meningkatkan 

kinerja.  

Dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi riau  sebagai instansi 

pelaksana teknis pemerintah daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif  

tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, 

keahlian, dan keterampilan yang memadai serta di dukung sikap kerja yang 

kondusif bagi terciptanya efektifitas organisasi di instansi terkait khususnya, dan 

untuk menciptakan pemerintah yang baik. Untuk mencapai kriteria kualitas 

sumber daya manusia aparatur sebagaimana yang diuraikan pada deskripsi 

pekerjaan, maka satu program pendidikan dan pelatihan pegawai yang 

dilaksanakan memiliki banyak manfaat bagi organisasi maupun bagi pegawai itu 

sendiri. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai akan mendorong motivasi 

kerja dan meningkatkan kemampuan kerja pegawai. Pendidikan dan pelatihan 

(Diklat) akan menutup GAP antara kemampuan kerja yang dimiliki aparatur 

pemerintah dengan tuntutan deskripsi pekerjaan. Dengan demikian pegawai akan 
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memberikan kontribusi yang sangat penting bagi tercapainya kinerja birokrasi dan 

produktivitas organisasional sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian, 

pengembangan sumber daya manusia dengan sendirinya akan meningkatkan 

efektivitas organisasi yang sangat berguna dalam rangka menunjang aktivitas 

pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

Sesuai dengan perkembangan tentang penataan organisasi Pemerintah 

Daerah maka disusun Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau 

Tahun 2014 Nomor 2). Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatur uraian tugas 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau yang dituangkan melalui 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau. 

  Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, mempunyai fungsi :  

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pariwisata dan ekonomi kreatif;  

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi 

kreatif;  

d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, pembinaan 

karakter dan pekerti bangsa;  

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seni budaya;  

f. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;  
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g. Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata dan sumber daya 

manusia; dan  

h. Pelayanan administratif.  

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh 

kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

masing-masing. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, 

professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu 

organisasi atau lembaga merupakan faktor utama agar organisasi dapat berjalan 

secara optimal. 

Sebagai bagian dari perangkat kerja Pemerintah Provinsi Riau, Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didukung oleh sejumlah personil atau pegawai 

yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi 

Riau, Berjumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi Riau sebanyak 145 orang. Berdasarkan komposisi dan jumlah personil 

lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, tergambarkan 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO 
JENIS 

KELAMIN 

GOLONGAN 
JUMLAH 

SD SLTP SLTA DIII S-1 S-2 S-3 

1 
LAKI-LAKI 1 1 27 4 24 11 - 68 

2 PEREMPUAN - - 28 8 34 7 - 77 

JUMLAH 1 1 55 12 58 18 - 145 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau 2015 
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 Berdasarkan tabel diatas pegawai laki-laki pada tingkat pendidikan SD 

terdiri dari 1 orang, pada tingkat SLTP 1 orang, Pada tingkat SLTA 27 orang, 

pada tingkat DIII 4 orang, pada tingkat S-1 berjumlah 24 orang, pada tingkat S-2 

berjumlah 11 orang, jadi jumlah pegawai laki-laki adalah 68 orang. Sedangkan 

pegawai perempuan berdasarkan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 28 orang, 

DIII sebanyak 8 orang, S-1 sebanyak 34 orang, S-2 sebanyak 7 orang, jadi jumlah 

pegawai perempuan adalah 77 orang. Jumlah keseluruhan pegawai laki-laki 

maupun perempuan pada tingkat pendidikan adalah 145 orang. 

Sedangkan dilihat dari jumlah eselon dinas pariwisata dan ekonomi kreatif 

provinsi riau memiliki 29 orang pegawai eselon.agar lebih jelas bisa dilihat di 

tabel 2. 

    Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Eselon 

NO JENIS KELAMIN 
ESELON 

JUMLAH 
I II III IV 

1 LAKI-LAKI  1 4 10 15 

2 PEREMPUAN   4 10 14 

JUMLAH - 1 8 20 29 

  Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau 2015 

Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai pejabat eselon laki-laki pada 

eselon II adalah 1 orang, pada eselon III adalah 4 orang, pada eselon IV adalah 10 

orang, jadi jumlah pegawai laki-laki berdasarkan pejabat eselon adalah 15 orang. 

Sedangkan pegawai perempuan pada eselon III sebanyak 4 orang, dan eselon IV 
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sebanyak 10 0rang, jadi jumlah pegawai perempuan adalah 14 orang. Jumlah 

keseluruhan pejabat eselon laki-laki maupun perempuan berjumlah 29 orang. 

Pegawai dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi riau yang 

mengikuti diklat, yaitu: 

Tabel 3. Komposisi Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis 2013-2016  

NO JENIS DIKLAT NAMA PEGAWAI JABATAN 

1 Diklat teknis pengembangan 

daya tarik pariwisata. 

- Matridus Shaffa 

- Efie Andriana 

- Eko Agustrawan 

- Staf 

- Staf 

- Staf 

2 Diklat teknis pengembangan 

sistem sadar wisata dan 

peningkatan kapasitas usaha 

masyarakat di destinasi 

pariwisata. 

- Multi handayani 

- Hannah 

- Asmiati 

 

- Sekretaris 

- Staf 

- Staf 

 

3 Diklat teknis pembinaan 

sadar wisata dan aksi sapta 

pesona. 

- Yorerizal 

- Acha Al azhari 

- Al Fiandri 

- Fuadi 

- Staf 

- Staf 

- Staf 

- Ka. Bid Pemasaran 

pariwisata 

 

4 Diklat teknis peningkatan 

wawasan pengembangan 

pariwisata berkelanjutan 

berbasis cagar budaya. 

- H. Sugianto 

 

- Kamini 

- Widyawati 

- Ka. Seksi obyek daya 

daya tarik wisata 

- Staf 

- Staf 

5 Diklat teknis meningkatkan 

potensi wisata riau.  

- Syed Dahliansyah 

- Roni Oktotrianto 

- Mia Ermawati 

- Staf 

- Staf 

- Staf 
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6 Diklat teknis penyuluhan 

dan pembinaan wisata riau. 

- Nova Yuliana 

- Yulisma 

 

- Dra.Agustina 

- Staf 

- Ka.Bid Pemasaran 

Pariwisata   

- Staf 

7 Diklat teknis meningkatkan 

sumber daya manusia dalam 

mengembangkan objek daya 

tarik wisata di riau 

- Suraya 

 

 

- Weri Zandra  

- Surahman 

- Ka.Seksi 

Pengembangan 

SDM pariwisata  

- Staf 

- Staf 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau 2013-2016 

Berdasarkan tabel diatas yang mengikuti diklat teknis pengembangan daya 

tarik pariwisata, terdiri dari 3 staf pegawai yaitu Matridus Shaffa, Efie Andriana, 

Eko Agustrawan, dan yang mengikuti Diklat teknis pengembangan sistem sadar 

wisata dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat di destinasi pariwisata terdiri 

1 sekretaris dan 2 staf pegawai, yaitu Multi handayani, Hannah, Asmiati dan yang 

mengikuti Diklat teknis pembinaan sadar wisata dan aksi sapta pesona terdiri 3 

staf dan 1 kepala bidang pemasaran pariwisata, yaitu Yorerizal, Acha Al azhari, 

Al Fiandri, Fuadi dan yang mengikuti Diklat teknis peningkatan wawasan 

pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis cagar budaya terdiri dari 1 

kepala seksi objek daya tarik wisata, yaitu H. Sugianto, kamini, widyawati dan 

yang mengikuti diklat teknis meningkatkan potensi wisata riau terdiri dari 3 orang 

staf, yaitu Syed Dahliansyah, Roni Oktotrianto, Mia Ermawati dan yang 

mengikuti diklat teknis penyuluhan dan pembinaan wisata riau terdiri dari 1 

kepala bidang pemasaran wisata, dan 2 staf pegawai, yaitu yulisma, nova yuliana 

dan Dra. Agustina, yang mengikuti diklat teknis meningkatkan sumber daya 

manusia dalam mengembangkan objek daya tarik wisata di riau terdiri atas 1 
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kepala seksi pengembangan SDM pariwisata dan 2 staf pegawai yaitu suraya, weri 

Zandra, dan surahman. 

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, ada beberapa perilaku 

Pegawai yang mengindikasikan ketidak efektifan pendidikan dan pelatihan 

(Diklat) Pegawai Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Dalam 

Mengembangkan Potensi Wisata Di Riau yaitu: 

a. Masih minimnya dana yang disediakan pemerintah daerah guna 

menyelenggarakan program pengembangan bagi aparaturnya, sehingga 

menyulitkan pihak penyelenggara untuk bekerja secara maksimal. 

b. Masih rendahnya pemahaman para pegawai tentang pentingnya mengikuti 

program pengembangan sehingga ada diantara pegawai yang enggan 

untuk mengikuti program pengembangan tersebut.  

c. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang 

pelaksanaan program pengembangan potensi wisata di riau. 

d.  Masih kurangnya tenaga ahli untuk menjadi instruktur dalam proses 

pengembangan potensi wisata di riau. 

 Dari hal tersebut dapat menyebabkan turunnya kualitas kerja pegawai dan 

tentunya kurangnya peminat (pengunjung) wisatawan ke riau, hal itu dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. Jumlah pengunjung wisatawan tahun 2014 - 2016 

Pengunjung 

Wisatawan 

2014 2015 2016 

48.532 Orang 45.243 Orang 40.910 Orang 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau 2016 
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Berdasarkan tabel diatas, jumlah pengunjung wisatawan ke riau dari tahun 2014 

sebanyak 48.532 Orang, pada tahun 2015 sebanyak 45.243 Orang, dan pada tahun 

2016 sebanyak 40.910 Orang. Pada tabel tersebut terlihat jelas pengunjung wisata 

riau dari mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terjadinya penurunan 

pengunjung wisatawan. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul: “Efektivitas Pendidikan Dan Pelatihan 

(Diklat) Pegawai Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Dalam 

Mengembangkan Potensi Wisata Di Riau”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang  diatas, maka perumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

“Seberapa besar  Keefektivitas Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Pegawai 

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Dalam 

Mengembangkan Potensi Wisata Di Riau”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui berapa persentase keefektivitas Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) Pegawai Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Dalam  

Mengembangkan Potensi Wisata Di Riau. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Untuk bahan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang terkait, 

khususnya Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Dinas 

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Dalam Mengembangkan 

Potensi Wisata Di Riau.   

2. Penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh 

selama perkuliahan. 

3. Penambahan sumber informasi dan referensi bagi para penelitian selanjutnya. 

1.5. Rencana Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal penelitian ini, untuk mempermudah penguraian 

isinya diperlukan sistematika penulisan. Penulisan proposal penelitian ini dibagi 

beberapa bab. Masing-masing bab membahas permasalahan untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dari seluruh proposal penelitian. Adapun pembagian masing-

masing bab secara terperinci adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN. 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. 

Dalam bab ini akan diuraikan kajian teori yang mendasari masalah yang 

diteliti, hubungan antar variabel, pandangan islam tentang variabel yang 

diteliti, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, konsep operasional 

variabel. 
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BAB III :  METODELOGI PENELITIAN.  

Dalam bab ini akan berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta 

analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM. 

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum perusahaan yang berisi 

tentang sejarah singkat perusahaan, stuktur organisasi dan aktivitas 

perusahaan. 

BAB V   : HASIL PENELITIAN. 

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang berisikan 

analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. 

BAB VI   : KESIMPULAN DAN SARAN.  

Dalam bab ini akan di uraikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari 

hasil penelitian. 

 

 


