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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1.  Pengertian Efektifitas 

 Efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah di tetapkan, baik itu dalam 

bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi 

pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi. (Winarsih dan 

Ratmint, 2005:179) di dalam skripsi Sri Wahyu Ningsih (2013). Sementara 

efektifitas menurut Kumorotomo (2005:362) di dalam skripsi Sri Wahyu Ningsih 

(2013) adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu 

dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil atau tidaknya 

pekerjaan itu dilakukan. 

Manahan P. Tampubolon (2004:77) di dalam skripsi Sri Wahyu Ningsih (2013) 

lebih menekankan pada kriteria dari efektifitas, yakni meliputi: 

a. Produksi artinya kemampuan untuk memproduksi jumlah dari mutu output 

yang sesuai dengan permintaan lingkungan. 

b. Efisiensi artinya angka perbandingan lingkungan antara output dan input. 

c. Kepuasaan artinya hasil dari produksi tadi member efek positif kepada 

pemakainya 

d. Adaptasi artinya seberapa jauh mampu menghadapi perubahan di 

lingkungan intern dan ekstren  

e. Perkembangan artinya tempat ata wadah tersebut mampu menyesuaikan 

dengan apa yang terjadi dilingkungan intern dan ekstern serta sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan. 
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Berbeda pula yang dinyatakan oleh Komaruddin (2004:42) di dalam skripsi 

Sri Wahyu Ningsih (2013) lebih menekankan bagaimana prinsip kerja efektif, 

menurut beliau kerja yang efektif haruslah: 

a. Rencana  

Merencanakan sesuatu dengan tepat, berarti anda harus mengetahui: 

1. Pekerjaan; 

2. Cara; 

3. Waktu; 

4. Dimana; 

5. Kecepatan melaksanakan. 

b. Jadwal  

Pekerjaan haruslah anda jadwalkan. Suatu jadwal yang efektif haruslah: 

1. Pasti; 

2. Selaras dengan jadwal-jadwal lainnya; 

3. Sulit tercapai namun mungkin tercapai;  

4. Anda pegang dan teguh. 

c. Pelaksanaan 

Kemudian rencana itu anda selesaikan dengen: 

1. Terampil; 

2. Teliti; 

3. Cepat; 

4. Tanpa usaha yang tidak perlu; 

5. Tanpa penundaan yang tidak perlu. 
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d. Pengukuran 

Pekerjaan yang anda laksanakan haruslah diukur: 

1. Berdasarkan potensi;  

2. Berdasarkan laporan anda yang telah lalu; 

3. Berdasarkan laporan orang lain yang telah lalu; 

4. Berdasarkan kuantitas; 

5. Berdasarkan kualitas. 

e. Kontraprestasi  

Andai kata tugas anda selesai dengan efektif anda selayaknya 

mendapatkan balas jasa berupa: 

1. Syarat kerja yang baik; 

2. Kesehatan yang baik; 

3. Kebahagiaan; 

4. Pengembangan diri; 

5. Uang. 

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat diagambarkan faktor yang 

berpengaruh dalam efektifitas kerja suatu organisasi adalah faktor manusia 

sebagai para pekerjanya. Keterkaitan manusia pada organisasi yang di bentuknya 

tidak lain untuk memberi tatanan fasilitas internal dan iklim organisasi untuk 

dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Bila masing-masing individu dalam 

organisasi memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan maka 

kondisi ini akan membantu peningkatan efektifitas yang pada akhirnya 



16 

 

memberikan kontribusi kepada pencapaian efektifitas kelompok dan efektifitas 

organisasi secara keseluruhan. 

 Dengan demikian metode atau cara-cara pelaksanaan mengenai efektifitas 

sangat tergantung pada organisasi, individu pelaksana masing-masing. Ukuran 

yang mendasar di gunakan dalam melihat efektif atau tidaknya suatu kegiatan atau 

pekerjaan akan sangat tergantung pada orang-orang yang melaksanakan, 

lingkungn yang merespon dan peralatan yang mendukung kegiatan atau pekerjaan 

tersebut. Dengan kata lain dapat disampaikan bahwa efektifitas merupakan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan. 

2.1.1. Ukuran Efektivitas 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang 

dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan 

pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan 

jasa. 

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga 

pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan 

Lubis (2004:55) di dalam skripsi Sri Wahyu Ningsih (2013), yakni: 

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari 

input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 
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memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yangsesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan prosesinternal atau 

mekanisme organisasi. 

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, 

mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil(output) yang 

sesuai dengan rencana. 

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) di dalam skripsi Sri 

Wahyu Ningsih (2013) mengemukakan 5(lima) kriteria dalam pengukuran 

efektivitas, yaitu: 

a. Produktivitas 

b. Kemampuan adaptasi kerja 

c. Kepuasan kerja 

d. Kemampuan berlaba 

e. Pencarian sumber daya 

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam 

skripsi Sri Wahyu Ningsih “Efektivitas sistem pendistribusiraskin di pangkalan 

kuras” (2013), mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: 

1. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang 

sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir 

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan 
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pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodisasinya. 

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan 

sasaran yang merupakan target kongkrit. 

2.  Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi 

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi. 

3. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

Kirkpatrick (2006) dalam Skripsi Wahyu Tri Handayani (2015) 

menyebutkan dalam penilaian/pengukuran efektivitas pendidikan dan pelatihan 

terdapat empat tingkatan yaitu:  

a) Reaksi (Reaction)  

Pengukuran diklat pada tingkat ini adalah menilai perasaan, opini peserta 

diklat kepada program diklat. Pada tingkat ini mengukur reaksi/tanggapan 

terhadap pendidikan dan pelatihan. 

b) Pembelajaran (Learning)  

Pengukuran pembelajaran akan menilai sejauh mana peserta menguasai 

kondep-konsep, informasi dan keahlian yang diajarkan selama proses 

pendidikan dan pelatihan. 

c) Perilaku  
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Pengukuran perilaku diukur berdasarkan perilaku peserta pendidikan dan 

pelatihan. 

 

 

d) Hasil (Result)  

Pengukuran hasil diukur berdasarkan pada perubahan lembaga setelah 

mempunyai pegawai yang telah dilatih.  

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah 

dikemukakan diatas, perlu penulis tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini 

digunakan pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Kirkpatrick (2006) menyebutkan dalam penilaian/pengukuran efektivitas 

pendidikan dan pelatihan terdapat empat tingkatan yaitu:  

a. Reaksi (Reaction)/Tanggapan  

b. Pembelajaran (Learning)  

c. Perilaku  

d. Hasil (Result)  

2.2. Definisi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Untuk mencapai tujuan organisasi, maka dibutuhkan kontribusi dari 

anggota organisasi. Kontribusi yang diberikan adalah berupa kinerja yang baik 

dan maksimal, agar pencapaian tujuan organisasi lebih maksimal dan tidak 

melewati batas waktu yang telah ditargetkan. Untuk mencapai daya guna dan hasil 

guna yang sebesar-besarnya, perlu diadakan pengaturan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan. Secara etimologi, Pendidikan dan Pelatihan, atau yang 
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disingkat dengan Diklat, terdiri dari dua kata, yaitu Pendidikan serta Pelatihan. 

Pendidikan adalah suatu proses, teknik, dan metode belajar mengajar dengan 

maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui 

prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu 

yang relatif lama. (SANRI dalam Harsono; 2011:162) Sedangkan menurut Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah proses pengubahan 

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (Harsono; 2011:162) Menurut 

Edwin B. Flippo pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan 

pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. 

(Malayu S.P. Hasibuan; 2009:69-70) 

Dari beberapa definisi para ahli yang telah ditulis di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan adalah salah satu cara atau metode yang dilakukan 

seorang manusia dengan tujuan meningkatkan pengetahuan umum, dan 

pemahaman mengenai lingkungan sekitarnya. Salah satu cara yang dapat dipakai 

adalah mentransfer ilmu dari seseorang ke orang lain. Selain itu, pendidikan juga 

berfungsi untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang. Perubahan sikap dan 

tata laku seseorang dapat terjadi seiring peningkatan ilmu pengetahuan yang ia 

miliki. Sedangkan pelatihan adalah pendidikan untuk memperoleh kemahiran atau 

Keterampilan. (Harsono;2011:162). 

Menurut Edwin B. Flippo latihan merupakan suatu usaha peningkatan 

pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

tertentu. (Malayu S.P. Hasibuan; 2009:70), Selanjutnya latihan menurut Andrew 
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F. Sikula adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan 

prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar 

pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. (Malayu S.P. 

Hasibuan; 2009:69-70)Dari definisi di atas, dapat dilihat bahwa latihan atau 

pelatihan memiliki persamaan dengan pendidikan. Keduanya memiliki tujuan 

yang sama yaitu meningkatkan pengetahuan. Namun perbedaan yang mendasar 

dari keduanya. Dimana pendidikan menekankan kepada pengetahuan yang 

bersifat teoretis, dan pelatihan atau latihan menekankan kepada pengetahuan yang 

bersifat praktek. Selain itu, waktu yang terpakai untuk pelatihan relatif lebih 

pendek daripada pendidikan. 

Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat diartikan suatu 

proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik atau metode tertentu, guna 

meningkatkan keterampilan seseorang atau sekelompok orang dalam menangani 

tugas dan fungsi melalui prosedur yang sistematis dan terorganisasi yang 

berlangsung dalam kurun waktu yang relatif singkat. (Harsono; 2011:162)Dalam 

beberapa literatur, pendidikan dan pelatihan (diklat) lebih dikenal sebagai 

Training dan Developement, atau juga dikenal dengan Training and Education. 

Drs. Jan Bella berpendapat bahwa pendidikan dan latihan dapat disebut juga 

dengan Pengembangan. Ia mendefinisikan pendidikan dan latihan sebagai suatu 

proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Dimana 

pendidikan berorientasi pada teori dan memakan waktu lama. Sedangkan latihan 

berorientasi praktek dan hanya membutuhkan waktu yang singkat. (Malayu S.P. 

Hasibuan; 2009:70) 
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Willson mendefinisikan pendidikan dan pelatihan sebagai suatu proses 

yang terencana yang ditujukan memodifikasi sikap, pengetahuan atau perilaku 

berketerampilan melalui pengalaman belajar untuk mencapai kinerja yang efektif 

dalam suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan. (Harsono; 2011:162) Sejalan 

dengan itu, pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai negeri diartikan sebagai 

upaya-upaya yang dilakukan bagi pegawai negeri untuk meningkatkan 

kepribadian, pengetahuan, dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan persyaratan 

jabatan dan pekerjaannya sebagai pegawai negeri (SANKRI dalam Harsono; 

2011:162) Hal senada juga telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 

tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan (diklat) jabatan PNS. Di dalamnya 

diklat didefinisikan sebagai suatu proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam 

rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. (Harbani 

Pasolong;2008;169) Pada dasarnya ada lima pendekatan yang efisien dalam 

memecahkan masalah diklat, yaitu: 

a) Mengembangkan dan mengidentifikasikan masalah diklat. 

b) Memeriksa seluruh perubahan yang terjadi sebelum permasalahan timbul. 

c) Merumuskan sebab-sebab dari timbulnya permasalahan tersebut. 

d) Lakukan penelitian melalui prioritas dan alternatif pemecahan masalah. 

e) Adakan evaluasi terhadap peranan yang paling memungkinkan dalam 

diklat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. 

2.2.1. Tujuan dan Sasaran Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Tujuan dilaksanakan diklat dalam sebuah instansi adalah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan serta sikap 
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pegawai yang menjadi objek dari diklat. 

b) Menciptakan visi dan dinamika pola berpikir yang sama dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi 

terwujudnya kepemerintahan yang baik. 

c) Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang baik. 

d) Membina karier pegawai negeri sipil. 

e) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

f) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 

pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. 

Sedangkan sasaran pendidikan dan pelatihan PNS adalah terwujudnya 

aparatur pemerintahan yang memiliki kemampuan ataupun karakteristik yang 

semestinya dimiliki aparat yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

perilaku yang diperlukan berdasarkan kompetensi tugas dan jabatan yang akan 

diembannya. Untuk selanjutnya, sasaran lain dari diklat adalah untuk memastikan 

bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk memperlancar 

pencapaian tujuan organisasi serta meningkatkan kinerja individu, kelompok 

maupun organisasi. (Harsono; 2011:162) Sasaran tersebut dapat dicapai dengan 

memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam mencapai kemampuan yang dibutuhkan dan dipersyaratkan 

untuk melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Atau secara singkat, 

sasaran dari diklat adalah terwujudnya pegawai negeri sipil yang memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Dalam 
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sumber lain disebutkan bahwa sasaran Diklat dapat bersifat teknikal ataupun hal-

hal yang berkaitan dengan perilaku pegawai. Namun apapun sasarannya, berbagai 

sasaran tersebut harus dinyatakan secara jelas dan sekongkrit mungkin, baik bagi 

instruktur maupun peserta. (Sondang P. Siagian; 2006:188). 

2.2.2. Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Analisis kebutuhan pelatihan dan pendidikan adalah suatu fungsi yang 

diakui sebagai suatu bagian integral dari setiap program pelatihan yang terdesain 

dengan baik oleh ahli teori dan akademisi pelatihan. (A. Usmara; 2006;74) 

Analisis kebutuhan akan Diklat dengan kegiatan utama yang terdiri dari 

Perencanaan Diklat, identifikasi Diklat dan masalah analisis Diklat. 

a. Perencanaan Diklat 

Menurut Harsono (2011:166), perencanaan akan kebutuhan Pendidikan 

dan Pelatihan PNS merupakan salah satu kegiatan pembinaan dan pengembangan 

PNS yang berorientasi dan didasarkan pada: 

1) Usaha peningkatan kompetensi dan keterampilan jabatan dari seorang PNS. 

2) Pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan serta perencanaan dalam 

rangka pembinaan dan pengembangan karier seorang PNS. 

3) Perencanaan dan penetapan peserta, penentuan tujuan dan sasaran spesifik 

program diklat, penentuan jenis dan jenjang diklat, penetapan bahan diklat, 

agenda/jadwal pembelajaran, penyiapan dan penetapan Widyaiswara, sarana dan 

prasarana, pembiayaan, surat keterangan Diklat, evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan Diklat. 
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Perencanaan kebutuhan Diklat dilaksanaan oleh unit-unit kerja seperti Biro 

Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian daerah, Bagian Kepegawaian, dan Sub 

Bagian Kepegawaian. Unit-unit kerja tersebut secara fungsional 

bertanggungjawab dalam pengembangan dan pembinaan kepegawaian. 

b. Identifikasi Kebutuhan Diklat 

Identifikasi kebutuhan Diklat dilakukan melalui analisa kebutuhan Diklat 

yang dilakukan dengan: 

1) Membandingkan kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan 

kompetensi yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan 

pemberdayaan kepada masyarakat. 

2) Mengungkapkan gambaran ketimpangan/kesenjangan kompetensi yang 

dimiliki oleh PNS pada umumnya pelaksanaan tugas umum pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat. 

3) Dasar untuk merancang program diklat PNS sebagaimana yang diatur oleh 

Kepala Badan Diklat sebagai Pembina Diklat. 

Kelancaran dan keberhasilan program Diklat sangat erat kaitannya dengan 

kegiatan analisis program diklat yang dilakukan. Hasil identifikasi kebutuhan 

Diklat dapat digunakan untuk: 

1) Mewujudkan tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan ekonomis. 

2) Mengidentifikasi kesenjangan antara keterampilan/kompetensi PNS dengan 

standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya. 
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3) Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi masa kini dengan kompetensi yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas di masa yang akan datang (5 atau 10 

tahun) secara efektif dan efisien. 

4) Unit organisasi mana saja yang perlu dilakukan pengembangan pegawai. 

5) Mengantisipasi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang baik 

intern maupun global. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka suatu organisasi atau instansi dapat 

melakukan identifikasi terhadap beberapa hal, yaitu: 

1) Program pengembangan pegawai apa saja yang sangat dibutuhkan. 

2) Siapa saja yang harus mengikuti program pengembangan pegawai (Diklat) 

tersebut. 

3) Berapa orang, berapa lama, dan berapa biaya yang diperlukan untuk 

pengembangan pegawai tersebut. 

4) Standarisasi peserta pengembangan pegawai. 

5) Kurikulum dan bahan ajar yang digunakan. 

6) Hambatan apa saja yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program 

pengembangan pegawai. 

7) Menentukan kriteria widyaiswara dan menentukan orangnya. 

8) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

9) Kriteria evaluasi yang akan digunakan. 

Walaupun pada dasarnya identifikasi kebutuhan diklat sangat penting bagi 

suatu organisasi atau instansi, namun masih ada beberapa instansi yang enggan 

melakukannya, dengan alasan sebagai berikut: 
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1) Identifikasi kebutuhan Diklat sulit dilakukan, karena membutuhkan waktu yang 

relatif lama. Analisis kebutuhan diklat memerlukan penilaian terhadap beberapa 

faktor, yaitu waktu ( jangka pendek dan jangka panjang), lingkungan organisasi 

(intern dan ekstern), tingkatan organisasi (seluruh anggota organisasi, unsur 

pimpinan, tenaga operasional) 

2) Adanya persepsi yang tidak tepat terhadap identifikasi kebutuhan Diklat 

dengan membandingkannya dengan informasi kebutuhan yang telah dilakukan. 

3) Kurangnya dukungan dari beberapa pihak. 

4) Dana dan Anggaran. Program pengembangan pegawai memerlukan dana yang 

cukup besar. Bagi instansi yang akan mengadakan Diklat, harus menyiapkan 

minimal 10% dari total anggaran organisasi pada awal tahun anggaran. 

2.2.3. Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Berdasarkan fungsinya, Diklat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu: 

a. Diklat Prajabatan 

Diklat prajabatan diperuntukkan bagi pegawai-pegawai baru (calon PNS 

yang telah dinyatakan lulus dan diterima sebagai pegawai baru) untuk 

meningkatkan keterampilannya dalam pelaksanaan tugas di kemudian hari. Materi 

yang diberikan dalam diklat prajabatan adalah hal-hal umum. Hal-hal tersebut 

adalah semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan, peraturan, dan kebijaksanaan 

yang berlaku dalam organisasi. Diklat prajabatan terdiri dari: 

1) Diklat prajabatan golongan I untuk diangkat menjadi PNS golongan I. 

2) Diklat prajabatan golongan II untuk diangkat menjadi PNS golongan II. 
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3) Diklat prajabatan golongan III untuk diangkat menjadi PNS golongan I. 

Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam Diklat prajabatan: 

1) Calon PNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan. 

Diklat prajabatan harus diikuti oleh calon PNS selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 

setelah pengangkatan calon PNS. 

2) Calon PNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk dapat diangkat 

menjadi PNS. 

Secara khusus Diklat Prajabatan 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, etika organisasi 

pemerintah dan materi-materi lainnya agar calon PNS mampu melaksanakan 

tugas dan perannya serta wajib diikuti oleh semua calon PNS. 

b. Diklat dalam Jabatan 

Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilan, sikap PNS ke arah yang lebih baik. Hal tersebut dimaksudkan 

agar PNS dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. 

Diklat dalam jabatan terbagi kepada beberapa jenis: 

1) Diklat Kepemimpinan 

Diklat kepemimpinan atau yang dikenal dengan sebutan Diklat Pim 

dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur 

pemerintah yang sesuai dengan jenjangnya. Peserta Diklat Pim terdiri dari: 
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a) PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural. 

b) PNS yang akan mengikuti diklat Pim tingkat tertentu tidak dipersyaratkan 

mengikuti Diklat Pim tingkat bawahnya. 

Diklat Pim terdiri dari beberapa tingkatan/jenjang: 

a) Diklat Pim TK IV adalah Diklat Pim untuk jabatan struktural Eselon IV. 

b) Diklat Pim TK III adalah Diklat Pim untuk jabatan struktural Eselon III. 

c) Diklat Pim TK II adalah Diklat Pim untuk jabatan struktural Eselon II. 

d) Diklat Pim TK I adalah Diklat Pim untuk jabatan struktural Eselon I. 

Penyelenggaraan Diklat Pim untuk setiap tingkatan jabatan struktural 

selalu disesuaikan dengan rencana diklat maupun formasi jabatan struktural. 

Dalam pengisian jabatan struktural pada masing-masing Instansi disesuaikan 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

2) Diklat Fungsional 

Diklat Fungsional adalah diklat PNS yang diperuntukkan bagi pejabat atau 

calon pejabat fungsional. 

a) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang 

sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. 

b) Jenis dan Jenjang diklat fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional 

sebagaimana tersebut butir (a) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan 

fungsional yang bersangkutan. Diklat fungsional diikuti oleh PNS yang akan atau 

telah menduduki jabatan fungsional tertentu. 

3) Diklat Teknis 
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Dikat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi Teknis 

yang disyaratkan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat teknis 

dapat dilaksanakan secara berjenjang. Jenis dan jenjang Diklat teknis ditetapkan 

oleh instansi yang bersangkutan. Peserta Diklat teknis adalah pejabat tertentu 

ataupun PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam 

pelaksanaan tugas yang diembannya yang senantiasa dievaluasi secara berkala 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan saran dan 

pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan serta Tim Seleksi 

Diklat Instansi. 

2.2.4. Tolak Ukur atau Indikator Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Metode pengembangan atau diklat yang dilakukan perlu diukur 

keberhasilannya. Pendidikan dan pelatihan dikatakan berhasil jika sasaran yang 

diinginkan telah tercapai, yaitu dapat meningkatkan kualitas kinerja karyawan 

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 tahun 2000, Indikator keberhasilan Diklat dilihat dari beberapa aspek, 

yaitu: 

1. Tujuan dan Sasaran Diklat 

Diklat dikatakan berhasil jika tujuan dan sasarannya tercapai. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, Tujuan Diklat adalah 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi 

kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; 
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b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan 

perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 

c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 

pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; 

d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya 

kepemerintahan yang baik. Sedangkan sasaran Diklat sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 adalah terwujudnya PNS yang 

memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-

masing. 

2. Jenis dan Jenjang Diklat 

Diklat akan berhasil jika jenis dan jenjang diklat sesuai dengan apa yang 

telah ditetapkan. Jenis dan jenjang terbagi kepada dua, yaitu Diklat Prajabatan dan 

Diklat dalam jabatan. Namun, dalam penelitian ini dibatasi pada diklat dalam 

jabatan saja. Diklat yang akan diteliti terdiri dari diklat teknis dan diklat 

fungsional. 

3. Peserta Diklat 

Peserta diklat harus sesuai dengan persyaratan diklat yang akan diikuti, 

contohnya Diklat fungsional diperuntukkan bagi PNS yang menduduki jabatan 

fungsional tertentu. 

4. Kurikulum dan Metode Diklat 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, kurikulum 

Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan yang ditetapkan oleh instansi 
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yang bersangkutan. Sebagai contoh kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh 

Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh 

instansi teknis yang bersangkutan. 

Sedangkan Metode diklat harus disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat 

bagi orang Dewasa. 

5. Tenaga Kediklatan 

Untuk keberhasilan Diklat, maka tenaga kediklatan harus lengkap. Tenaga 

kediklatan terdiri dari Widyaiswara; Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah; dan 

tenaga kediklatan yang disesuaikan dengan jenis diklat yang akan diadakan. 

Widyaiswara ialah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional 

oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk 

mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga 

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemerintah. Dalam kata lain, disebut sebagai 

Instruktur. Pengelola lembaga diklat pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil 

yang bertugas pada diklat instansi pemerintah yang secara fungsional mengelola 

secara langsung program diklat, atau secara sederhana bisa disebut dengan panitia 

diklat. 

Sedangkan tenaga kediklatan lainnya adalah pejabat atau seseorang yang 

bukan widyaiswara, bukan pengelola tenaga diklat pemerintah tetapi karena 

keahlian, kemampuan ataupun kedudukannya, ia diikutsertakan dalam kegiatan 

pencapaian tujuan diklat. 

6. Sarana dan Prasarana Diklat 



33 

 

Sarana dan prasarana yang disediakan haruslah disesuaikan dengan jenis 

Diklat dan jumlah peserta Diklat. Standar Sarana dan Prasarana ditetapkan oleh 

Instansi Pembina. 

7. Penyelenggaraan Diklat 

Penyelenggaraan Diklat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 

tahun 2000 terbagi kepada dua yaitu secara klasikal, yang dilakukan dengan tatap 

muka langsung dan Non klasikal yang bisa dilakukan di alam bebas, di tempat 

kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh. 

2.3. Pengertian Pariwisata 

    Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, yang terdiri dari 

dua suku kata Pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Dan 

kata wisata yang berarti perjalanan, bepergian yang bersinonim dengan kata travel 

dalam bahasa Inggris, maka dapat di artikan bahwa pariwisata adalah perjalanan 

yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain 

(Yoeti 2007:112) 

Menurut UU No.9 tahun 1990 Bab 1 Pasal 1: Wisata adalah kegiatan 

perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela 

serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Pariwisata 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan 

objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. 

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pariwisata. Artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan 

perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pariwisata baik yang 
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dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat disebut Kepariwisataan. 

Menurut James J. Spillance Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke 

tempat lain yang bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok sebagai 

usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi sosial budaya dan ilmu. 

Pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila seseorang wisatawan 

melakukan perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian 

yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan (Sutrisno, 

2006:23). Pariwisata secara singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam 

masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 2006:2). 

2.4. Pandangan Islam Mengenai Efektivias Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat) Pegawai Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Riau.  

Efektifitas adalah Waktu, Waktu merupakan salah satu nikmat termahal yang 

diberikan Allah SWT kepada manusia. Betapa tidak, karena dengan nikmat waktu 

atau kesempatanlah sehingga manusia dapat menggisi atau memanfaatkan 

kehidupan ini untuk menjalankan amanah kehidupan sebagai khalifah di muka 

bumi. Dan menjadi suatu tuntutan tentunya bagi manusia agar dapat 

memanfaatkan waktu dan kesempatan yang telah Allah SWT berikan tersebut 

dengan seefektif dan seefisien mungkin untuk menjalankan tugas-tugas sebagai 

makhluk Allah di kehidupan ini. Mengingat akan pentingnya nilai sebuah waktu 

ini, maka di dalam al-Quran banyak kita dapati bahwa Allah menyebutkan 

berbagai macam bagian dari waktu.  
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Artinya:  

1. Demi massa  

2. Sesungguhnya manusia itu benar – banar berada dalam kerugian  

3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 

menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 

kesabaran. 

 Begitu pula dalam surah Fathir ayat 28, hal yang sedemikian itu 

memerlukan pengkondisian yang terarah dan tertata rapi, sehingga dua potensi 

manusia itu dapat berkembang dan terbina untuk melahirkan berbagai 

pengetahuan yang akan membentuk pemikirannya yang selanjutnya akan menjadi 

sikap diri yang menunjuk pada jati diri manusia itu sendiri. Upaya pengaturan 

kondisi inilah yang disebut dengan pendidikan. 

 

Artinya: “Bahwa sesungguhnya diantara hamba-hamba yang takut kepada Allah 

swt hanyalah ulama, karena memang merekalah yang memiliki pengetahuan 

tentang itu, kemudian menyakininya sebagai sebuah kebenaran yang mesti 

diaplikasikan dalam bentuk amalan-amalan shalih. 
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Pendidikan dan pelatihan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan asasi 

manusia itu sangat menentukan corak dan warna tingkah laku manusia. 

Pendidikan dan pelatihan yang tepat adalah yang bersifat optimal. Jika dalam 

menemukan manusia yang kurang baik tingkah lakunya, dapat dipastikan bahwa 

latar belakang pendidikan serta lingkungan hidup masa kanak-kanaknyalah yang 

membentuk demikian.   

Pendidikan dalam Islam juga merupakan hal yang paling penting, banyak 

ayat-ayat yang membahas tentang menuntut ilmu, pendidikan, dan hal-hal yang 

senada. Dalam ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, yaitu surah Al-„Alaq 

ayat 1, manusia disuruh untuk membaca (Iqra’). Secara tidak langsung, Allah 

menyuruh manusia untuk memperbanyak ilmu pengetahuan dan memperoleh 

pendidikan yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitihan Terdahulu 
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No Nama Pengarang Judul 

Perbandingan penelitian 

terdahulu dan sekarang 

1 Arsaprani (2010) Analisis 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Aparatur Pemerintah 

Daerah (studi kasus 

pendidikan dan 

pelatihan pegawai 

pada dinas 

kebudayaan dan 

pariwisata kota 

pekanbaru) 

Penelitrian terdahulu lebih 

kepada pengembangan 

SDM pemerintah daerah, 

sedangkan penelitian ini 

lebih kepada diklat teknis 

pegawai dalam 

mengembangkan potensi 

wisata. 

2 Dede Triani Wesman 

(2013) 

Pengaruh Pendidikan 

dan Pelatihan 

(DIKLAT) Terhadap 

Kinerja Pegawai Di 

Dinas Perindustrian 

Dan Perdagangan 

Kota Pekanbaru 

Penelitian Terdahulu lebih 

kepada pengaruh diklat 

yang diadakan terhadap 

kinerja pegawai sedangkan 

penelitian ini lebih 

keefektivitasan diklat 

dalam mengembangkan 

potensi wisata. 

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2010 dan 2013 

2.6. Kerangka Pikiran 
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Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun 

kerangka pikiran dalam penelitian tentang Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan 

(DIKLAT) Pegawai Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Dalam 

Mengembangkan Potensi Wisata Di Riau ini dijelaskan pada gambar berikut: 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

  

                                          

   

 

 

 

 

 

Sumber: Kirkpatrick (2006) 

 

 

 

Efektivitas 

Program 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Ukuran Efektivitas 

menurut Kirkpatrick 

(2006),yaitu: 

1. Reaksi/Tanggapan  

2. Pembelajaran 

3. Perilaku  

4. Hasil (Result)  

Pengembangan 

Potensi Wisata Di 

Riau 
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2.7. Konsep Operasional Variabel 

Adapun variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.2 Operasional variabel 

 

   Sumber: Kirkpatrick (2006) 

 

NO. Konsep/Variabel Indikator Sub indikator 

1. Efektifitas 

dalam diklat 

1. Reaksi 

 

 

 

 

 

2. Pembelajaran 

 

 

 

 

3. Perilaku 

 

 

 

4. Hasil  

a. Respon/tanggapan  

b. Partisipasi 

c. Komunikasi 

a. Pengetahuan 

b. Proses  

c. kemampuan 

a. Sikap  

b. Tindakan 

a. Kepuasan 

b. Tujuan  


