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ABSTRAK 

Inriani Saputri, Abdi, Nurbiah Tahir, 2022. Efektivitas Pendidikan dan 

Pelatihan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Camat Manggala 

Kota Makassar. 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas pendidikan dan pelatihan 

dalam peningkatan kinerja pegawai di Kantor Camat Manggala Kota Makassar. Jenis 

penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan 

tipe deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan 4 orang. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Kemudian teknik pengabsahan data yang digunakan yaitu uji credibility (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability (obyektifitas). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan 

Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Camat Manggala Kota Makassar 

dengan menggunakan indikator Simamora (2015:278). (a) Reaksi dalam pelatihan 

DIKLAT belum bisa di katakan efektif, apabila proses pelatihan terasa 

menyenangkan oleh para peserta yang tentu akan memberikan reaksi positif sehingga 

akan lebih termotivasi dan tertarik untuk berlatih dan belajar. (b) Pembelajaran dalam 

pelatihan yang efektif tentunya akan sangat bermanfaat bagi semua pegawai yang 

mengikuti program tersebut sehingga mendapatkan dampak positifnya. (c) Perilaku 

dalam pelatihan para peserta dapat diukur berdasarkan sistem evaluasi performansi 

guna mendapatkan tingkat performansi para peserta. (d) Hasil dalam suatu pelatihan 

dapat dikatakan berhasil bila berhasil dalam membentuk cara berfikir atau mind-set 

pegawai di Kantor tersebut. 

Kata Kunci : DIKLAT, Kinerja Pegawai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Instansi pemerintah adalah sekelompok individu yang dipilih secara 

khusus untuk menjalankan fungsi pemerintahan sebagai bentuk organisasi 

nirlaba. Setiap instansi membutuhkan sumber daya manusia yang 

memperhatikan tujuan akhir dari segala upaya pembangunan, sehingga dapat 

mempekerjakan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi, sehingga dapat 

bekerja secara produktif dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan organisasi, 

sumber daya manusia harus mampu memberikan pendidikan dan pelatihan 

untuk membangun suatu lembaga atau instansi ke arah yang lebih baik.  

Seorang pegawai diharapkan melakukan pendidikan dan pelatihan 

sebagaimana amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 

2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Bab I 

Ayat 1 yaitu  Diklat sebuah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam 

rangka meningkatkan kinerja pegawai ASN. Kinerja adalah hasil kerja 

karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sutrisno 

(2016:172). kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan 

antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang 

telah ditetapkan organisasi. (Simamora, 2006:34).   
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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”. Pegawai 

Negeri Sipil merupakan unsur utama sumber daya manusia, aparatur negara 

yang mempunyai peranan untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan.  

Pengembangan SDM aparatur dapat diupayakan dengan memberikan 

pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Efektivitas 

dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan 

etos kerja, integritas, cara pikir, cara kerja, dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerja pegawai. Namun, setelah tujuh puluh tahun lebih 

merdeka kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik terbaik 

kepada masyarakatbelum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata bagi 

seluruh masyarakat Indonesia. Kondisi tesebut tidak bisa dibiarkan terus 

berkelanjutan, tapi perlu adanya perubahan secara revolusioner untuk menjaga 

ketertinggalan dalam hal pelayanan publik utamanya di negara-negara lain. 

Adapun penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental untuk meningkatkan 

kinerja pegawai merujuk pada Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2017 
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tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental untuk 

meningkatkan kinerja pegawai, hal ini didasari sebagaimana instruksi 

Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. 

Melalui gerakan ini di harapkan seoran ASN (Aparatur Sipil Negara) 

memiliki kapasitas untuk merumuskan, mengimplementasikan dan 

mengevaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang 

berkualitas (Lembaga & Negara, 2017)  

Fungsi dari Kantor Camat meliputi pelaksanaan pelatihan dan 

pendidikan tinggi bagi pegawai. Lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan 

kemudian melakukan tugas-tugas tertentu di bidang pelatihan perangkat, 

termasuk merekam dan menyelenggarakan pelatihan lanjutan dan 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala lembaga kepegawaian negara. 

Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Camat Manggala, sumber daya 

manusia yang berkualitas dan profesional di bidangnya sehingga mampu 

melaksanakan tugas kepegawaian internal di kantor Camat Manggala yang 

harus memberikan pelayanan yang luar biasa kepada masyarakat. Oleh karena 

itu, kapasitas SDM Camat perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan 

pelatihan vokasi, pendidikan dan pelatihan teknis, studi banding, seminar, 

diskusi atau kegiatan lain yang relevan dengan bidang koordinasi.Hal ini 

dimungkinkan jika didukung oleh anggaran yang memadai serta sarana dan 

prasarana pendukung. 
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Dalam penelitian, efektivitas diklat untuk meningkatkan kinerja 

pegawai di kantor Camat Manggala belum efektif, terbukti dari ditemukannya 

beberapa pegawai yang mengalami perubahan, baik itu perubahan perilaku 

maupun perubahan sikap terhadap pekerjaan, melalui penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan.  

Hal ini terjadi karena peningkatan kompetensi dalam hal pengetahuan, 

keterampilan dan sikap serta perilaku siswa secara umum meningkat setelah 

mengikuti pelatihan, serta kesadaran petugas untuk melakukan pekerjaan 

sementara dan kinerjanya dibandingkan dengan sebelumnya. peningkatan 

partisipasi dalam pendidikan. Berkaitan dengan efektivitas pendidikan dan 

penelitian untuk meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Manggala, Antang, Kota Makassar, salah satu objek penelitian berlokasi di Jl. 

Bitowa Raya No.3, Kec. Manggala, kota Makassar. 

Hasil observasi pertama peneliti (10/1/2022), yang dalam penelitian 

ini memperhitungkan aktivitas pegawai sebagai ukuran, menunjukkan bahwa 

kinerja pegawai belum maksimal, terbukti dari ditemukannya beberapa 

delegasi pegawai dan kesalahpahaman tentang tanggung jawab. Oleh karena 

itu mempengaruhi tanggung jawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Selain itu, kepatuhan terhadap undang-undang, aturan, dan peraturan negara 

bagian tidak seperti yang diharapkan. Hal ini muncul dari ditemukannya 

beberapa pegawai yang tidak menyelesaikan pekerjaan kantor tepat waktu 
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karena pegawai meninggalkan kantor pada jam kerja hanya untuk kepentingan 

pribadi. 

Dilihat dari aspek keterampilan pegawai, masih ada beberapa pegawai 

yang membebankan pekerjaan kepada pegawai lain, hal ini disebabkan karena 

kurangnya keterampilan pegawai tersebut, sehingga sangat mempengaruhi 

kinerja pegawai. Jika pejabat yang bertanggung jawab untuk menciptakan 

aparatur negara yang efisien memungkinkan, visi dan misi Kantor Camat 

Mangala mungkin tidak dapat terwujud seperti yang direncanakan. Salah satu 

faktor penyebab rendahnya kinerja pegawai adalah kurangnya pelatihan dan 

pendidikan pegawai. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa 

pendidikan dan pelatihan merupakan program prioritas dalam pendidikan dan 

berkaitan dengan perbaikan dan perbaikan kelemahan serta peningkatan 

kinerja aparatur yang profesional sesuai dengan tugasnya dan memiliki etos 

kerja yang disiplin, efisien, efektif, kreatif, produktif dan bertanggung jawab. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan 

sebagai rekomendasi Kantor Camat Manggala untuk mengetahui tingkat 

kinerja pegawai dan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja pegawai di 

Kantor Camat Manggala. 

Hal yang menarik dari penelitian ini adalah pendidikan dan pelatihan 

berperan dalam suatu lembaga dimana pendidikan dan pelatihan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai, dimana pendidikan 

dan pelatihan membantu pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang ada 
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agar pegawai tidak mengabaikan tugasnya. dan tanggung jawab yang 

diberikan sebagai hasil dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara 

teratur, dan setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan tepat 

waktu, tertib dan benar. 

Berdasarkan uraian latar belakang pertanyaan yang diajukan, maka 

peneliti harus memberi judul “EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI 

KANTOR CAMAT MANGGALA KOTA MAKASSAR”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang disajikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : Bagaimana efektivitas Pendidikan dan pelatihan 

dalam meningkatkan kinerja pegawai? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini, adalah : Untuk mengetahui efektivitas pendidikan dan pelatihan 

dalam meningkatkan kinerja pegawai. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat 

penelitian ini, adalah Kantor Camat Manggala. 

1. Manfaat teoritis 

Sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi lembaga/instansi 

dalam upaya peningkatan kinerja para pegawai pada Kantor Camat 

Manggala 

2. Manfaat praktis 

Sebagai bahan informasi bagi pegawai pada Kantor Camat Manggala  

untuk lebih meningkatkan pendidikan dan pelatihan agar kinerja 

pegawai dapat meningkat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

adalah: 

1. Rahmawati (2018), dengan judul penelitian, “Efektivitas Pelatihan Kerja 

Karyawan Dalam Perusahaan Pada PT.BRI Syariah Kantor Cabang Malang) 

hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Pelatihan kerja di BRI Syariah 

dikatakan efektif karena memiliki efek    yang positif. Dalam hal faktor yang 

menjadi pendukung dan penghambat efektivitas pelatihan yaitu faktor 

pendukung berupa kualitas dan perilaku sumber daya manusia sangat 

mempengaruhi efektivitas pelatihan, karena SDM yang berkualitas lebih cepat 

tanggap terhadap pelatihan yang diberikan. Pengelolaan        waktu yang tepat, 

pengetahuan yang luas dan penguasaan materi dan lain    sebagainya. 

Sedangkan yang menjadi hambatan adalah Salah satu faktor penghambat 

lancarnya pelatihan yaitu saat karyawan tidak terlalu ahli dalam 

mengaplikasikan alat tekhnologi dan bagi karyawan baru yang berasal dari 

dasar atau jurusan yang berbeda-beda tentunya tidak semua berasal jurusan 

dengan basic syariah melainkan dari jurusan yang bermacam-macam seperti 

psikologi, administrasi, pertanian dan lain-lain, hal ini menghambat lancarnya 

pelatihan tentang pemahaman syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Malang. 
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2. Dalam penelitian (Fachry H. Samad Masye Pangkey  Sonny Rompas, 

2015) dengan judul penelitian “Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur di Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Ternate” yang mengemukakan bahwa 

Pendidikan dan Pelatihan PNS (Diklat Struktural/Kepemimpinan, Diklat 

Teknis, Diklat Fungsional) efektif meningkatkan kinerja aparatur di 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Ternate. Ini artinya bahwa semakin 

banyak dan tinggi pendidikan dan pelatihan PNS yang diikuti maka 

semakin tinggi atau meningkat pula kinerja aparatur.Pendidikan dan 

Pelatihan PNS memberikan manfaat dan dampak positif bagi peningkatan 

kemampuan dalam melaksanakan tugas seperti peningkatan kemampuan 

melaksanakan/menyelesaikan tugas/pekerjaan secara cepat dan tepat 

waktu, kemampuan mengelola dan menggunakan sumber daya organisasi 

secara efisien, kemampuan merespons atau menanggapi perkembangan 

tugas pekerjaan, kemampuan dalam mengambil keputusan, dan 

kemampuan menangani dan memecahkan masalah yang muculdalam 

pelaksanaan/penyelesaian tugas pekerjaan. Program atau tugas yang di 

berikan dan di laksanakan sudah dapat di katakan efektif di karenakan 

output yang di hasilkan dapat memenuhi tujuan yang di harapkan. 

Pendidikan dan Pelatihan PNS (Diklat Struktural/Kepemimpinan, Diklat 

Teknis, Diklat Fungsional) dapat mengembangkan atau meningkatkan 

kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur dalam 
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melaksanakan tugas dan jabatan. Pendidikan dan Pelatihan PNS juga 

dapat mengembangkan kepribadian, etika dan moral, dan dinamika pola 

pikir para aparatur dalam melaksanakan tugas dan jabatan. 

3. Dalam penelitian (Zulfadli, 2019) dengan judul penelitian “Efektivitas 

Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Riau” mengemukakan bahwa pendidikan dan 

pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, artinya 

pendidikan dan pelatihan efektif karena mampu meningkatkan kinerja 

pegawai. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja pegawai, yang menggambarkan bahwa 

pelatihan kepemimpinan dapat meningkatkan kepribadian, pengetahuan 

dan kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan persyaratan 

pekerjaan sebagai pegawai Sekretariat Provinsi Riau. Pendidikan dan 

pelatihan teknis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

pegawai, ini menunjukkan bahwa pelatihan teknis mampu meningkatkan 

keterampilan teknis dan pengetahuan bagi pegawai negeri sipil, yang 

secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat Provinsi Riau. Faktor yang paling dominan mempengaruhi 

kinerja pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah pendidikan dan 

pelatihan kepemimpinan dibandingkan dengan pendidikan dan pelatihan 

teknis. 
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B. Teori dan Konsep 

1. Konsep Efektivitas  

Secara umum, efektivitas sering dikaitkan dengan efisiensi dalam 

mencapai tujuan organisasi. Mengingat suatu tujuan atau usulan yang dicapai 

sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efektif. 

Meskipun efisiensi meningkat dalam suatu organisasi, itu belum tentu efektif. 

Tentunya jika tujuan atau sasaran telah tercapai seperti yang direncanakan 

sebelumnya, maka dapat dikatakan efektif. Jadi, jika suatu pekerjaan tidak 

selesai dalam waktu yang ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efisien. 

Efektivitas adalah gambaran keberhasilan atau keunggulan dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan dan hubungan antara nilai-nilai yang 

berbeda. Hal ini juga sesuai dengan pandangan Sedarmayanti tentang konsep 

efisiensi yang diungkapkan dalam bukunya Sumber Daya Manusia dan 

Produktivitas Tenaga Kerja, yaitu: “Efisiensi adalah ukuran yang memberikan 

gambaran sejauh mana tujuan dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih 

berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang 

menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka 

walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat” 

(Sedarmayanti, 2001:59).  

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan 

kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut 

Effendy efektivitas adalah sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya 
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mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, 

waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 

2003:14). Pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat dalam buku Azas-

azas Organisasi Manajemen adalah sebagai berikut:  

“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Handayaningrat, 1996:16). 

Pendapat Hadayaningrat mengartikan efektivitas bisa diartikan sebagai suatu 

pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 

secara matang.  

Menurut pendapat ketiga ahli di atas, efektivitas adalah komunikasi 

yang melalui proses tertentu dengan cara yang terukur, yaitu tercapainya 

tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan perkiraan 

biaya, waktu tertentu dan jumlah orang tertentu. Jika tindakan pencegahan ini 

berjalan dengan lancar, tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai 

keinginan. 

2. Konsep pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kinerja pegawai 

a. Konsep Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan adalah penciptaan lingkungan di mana 

sumber daya manusia (SDM) dapat memperoleh atau mempelajari sikap, 

keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan perilaku yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. 
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Menut Siagian (2006:92), pengertian pendidikan adalah keseluruhan 

proses, Teknik dan metode belajar mengajardalam rangka mengalihkan 

suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Dari hasil proses belajar, pelatihan adalah 

proses memberikan atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

serta menanamkan atau menyesuaikan sikap kepada pegawai, karyawan, 

SDM, atau proses membantu pegawai, karyawan , SDM untuk 

mengoreksi kekurangan-kekurangan dalam kinerjanya di masa silam. 

1) Tujuan Pendidikan dan Pelatihan 

Menurut Mangkunegara (2007: 45) tujuan umum pendidikan 

dan pelatihan pegawai negeri yaitu: 

a. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja. 

c. Meningkatkan kualitas kerja. 

d. Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia. 

e. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. 

f. Meningkatkan perkembangan pegawai.  

2) Manfaat dan Dampak Pendidikan dan Pelatihan 

Adapun manfaat dan dampak yang diharapkan dari 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menurut Rivai (2014: 167) 

antara lain: 
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a. Melalui pendidikan dan pelatihan, variabel pengenalan, 

pencapaian prestasi, pertumbuhan, tanggungjawab dan kemajuan 

dapat diinternalisasi dan dilaksanakan. 

b. Membantu karyawan mengatasi stres, tekanan, frusasi, dan 

konflik. 

c. Memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan 

kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap. 

d. Membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara dan 

menulis dengan latihan. 

e. Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan 

masalah yang lebih efektif. 

f. Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. 

g. Membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru. 

h. Meningkatkan keterampilan interpersonal. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan 

memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sarana/lembaga, 

dimana pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan karyawan, dimana pendidikan dan pelatihan tersebut 

menunjang karyawan dalam bekerja. ada untuk memastikan bahwa 

karyawan mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada 

mereka sebagai hasil dari pendidikan dan pelatihan yang mereka ikuti 
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secara teratur dan bahwa setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan 

tepat waktu, benar dan baik. 

3) Jenis Pendidikan dan Pelatihan 

Jenis pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan pemerintah Republik 

indonesia nomor 101 tahun 2000, adalah: 

a. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dilaksanakan untuk memberikan 

pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, 

kebribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, di samping pengetahuan 

dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas, 

dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan 

perananya sebagai pelayanan masyarakat. 

b. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan di laksanakan untk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai negeri 

sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan dengan sebaik-baiknya. 

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi No. 

193/XIII/10/6/2001 tentang pedoman umum pendidikan dan pelatihan jabatan 

Pegawai Negeri Sipil  jenis dan jenjang Diklat meliputi: 

a. Diklat Prajabatan adalah Diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, 

kepribadian, dan etika PNS serta memberikan pengetahuan dasar tentang 

sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan tentang bidang tugas 
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serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan 

PNS. Diklat Prajabatan merupakan bagian dari persyaratan pengangkatan 

Calon PNS menjadi PNS. 

Jenjang Prajabatan terdiri dari: 

1) Diklat Prajabatan Golongan I merupakan syarat pengangkatan  

CPNS untuk menjadi PNS Golongan I. 

2) Diklat Prajabatan Golongan II merupakan syarat pengangkatan  

CPNS untuk menjadi PNS Golongan II. 

3) Diklat Prajabatan Golongan III merupakan syarat pengangkatan  

CPNS untuk menjadi PNS Golongan III. 

Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan diklat prajabatan diatur 

dalam pedoman yang ditetapkan oleh instansi Pembina yaitu: 

a. Diklat kepemimpinan adalah pelatihan untuk memenuhi atau 

meningkatkan keterampilan pejabat yang pernah atau akan 

menduduki jabatan struktural. Pelatihan kepemimpinan adalah 

pelatihan yang memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, sikap dan perilaku di bidang kepemimpinan aparatur 

dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan pada 

jabatan struktural tertentu.  

b. Diklat Fungsional adalah kursus pelatihan yang bertujuan untuk 

memperoleh atau meningkatkan keterampilan pejabat yang 

memegang atau akan memegang jabatan operasional. Hal-hal yang 
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berkaitan dengan pelaksanaan diklat fungsional diatur dalam 

pedoman instansi pembangunan dinas fungsional dengan mengacu 

pada pedoman otoritas pengawas. 

Diklat khusus adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

profesional pada jabatan publik yang relevan di wilayah 

pelayanannya. Program pelatihan teknis dirancang dan ditentukan 

oleh departemen yang bertanggung jawab, dengan 

mempertimbangkan kekhususan kantor pembinaan. Hal-hal yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan diklat teknis diatur dalam 

pedoman yang disusun oleh instansi teknis, yang mengacu pada 

pedoman yang disusun oleh instansi pembinaan. 

Metode pengajaran dan penelitian 

 Ada berbagai jenis metode pendidikan dan pelatihan yang 

digunakan untuk meningkatkan kualitas karyawan dalam hal 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

 Metode pendidikan dan pelatihan disusun sesuai dengan tujuan 

dan program pendidikan dan pelatihan. Menurut Wilson (2012: 210) 

terdapat beberapa metode antara lain : 

1. Metode on job training 

Metode on job training merupakan metode yang paling banyak 

di gunakan perusahaan dalam melatih tenaga kerjanya. 
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2. Metode Off the job training 

Dalam metode off the job training, pelatihan di laksanakan di 

mana karyawan dalam keadaan tidak bekerja dengan tujuan agar 

terpusat pada kegiatan pelatihan saja. 

 Secara umum metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Pegawai Negeri Sipil menurut Mangkunegara (2011: 64) yang 

dilakukan adalah terdiri dari: 

Dalam diklat tenaga    kerja, Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai 

berikut: 

3. Metode pengajaran 

 Pelajaran adalah pelajaran yang diberikan secara lisan untuk 

tujuan pendidikan. Kelebihan metode pengajaran adalah dapat 

digunakan untuk kelompok besar, sehingga tenaga peserta berkurang 

dan dapat memberikan banyak ilmu dalam waktu yang relatif singkat, 

sedangkan kelemahannya adalah peserta cukup pasif. komunikasi 

hanya dimungkinkan dalam satu arah, sehingga tidak ada umpan 

balik dari peserta. 

Prosedur Konferensi 

 Konferensi adalah pertemuan formal di mana sesuatu yang 

penting dibahas atau didiskusikan. Konferensi menekankan diskusi 

kelompok kecil, tema terorganisir dan peserta aktif yang terlibat. 
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4. Metode studi kasus 

 Studi kasus adalah deskripsi tertulis atau lisan dari masalah 

atau situasi nyata atau hipotetis yang ada selama periode waktu 

tertentu. Dalam metode studi kasus, peserta diminta untuk 

mengidentifikasi masalah dan merekomendasikan solusi untuk 

masalah tersebut. Metode ini membutuhkan learning by doing 

dengan tujuan meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan 

pemecahan masalah. 

a. Metode bermain peran  

 Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan. Peserta 

mendapatkan ide dan peran apa yang harus mereka mainkan. 

Selama bermain peran, dua atau lebih peserta diberi peran sebelum 

kelompok beristirahat. Langkah-langkah ditandai tetapi tidak 

termasuk memori (memori). Kelebihan metode role play adalah 

learning by doing, penekanan pada kepekaan manusia dan interaksi 

yang menghasilkan tingkat minat dan keterlibatan yang tinggi. 

b. Metode bimbingan 

 Metode panduan perencanaan terdiri dari serangkaian langkah 

yang bertindak sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan atau sekelompok pelaksanaan pekerjaan. Pedoman 

perencanaan berisi langkah-langkah yang telah ditentukan terkait 
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dengan prosedur penguasaan keterampilan khusus atau pengetahuan 

umum. 

Menurut Simamora, adapun indikator pengukuran efektivitas pelatihan 

meliputi : 

a. Reaksi 

 Terfokus pada perasaan para partisipan terhadap subyek 

pelatihan dan pelatih, sarana perbaikan dalam program, dan tingkat 

bantuan pelatihan terhadap pelaksanaan pekerjaan mereka secara 

lebih baik. 

b. Pembelajaran 

 Ukuran pembelajaran menilai sejauh mana partisipan 

menguasai konsep informasi, dari keahlian yang coba ditanamkan 

selama proses pelatihan. 

c. Perilaku 

 Evaluasi dari program pelatihan memeriksa apakah para 

partisipan mengindikasikan adanya perubahan perilaku dalam 

pekerjaan mereka. 

d. Hasil 

Pelatihan dan pengembangan mempunyai dampak terhadap 

efektivitas organisasional. 

Selain itu indikator yang dapat mengukur variabel Pendidikan dan 

pelatihan meliputi : (anwar, 2013:76). 
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1. Waktu pelaksanaan DIKLAT, yang mencakup : 

a. Frekuensi peserta mengikuti DIKLAT 

b. Kesesuaian pelaksanaan DIKLAT dengan waktu yang ditetapkan  

2. Peserta DIKLAT, yang mencakup : 

a. Intensitas kehadiran peserta 

b. Latar belakang Pendidikan 

3. Metode penyampaian materi DIKLAT, yang mencakup : 

a. Mekanisme penyampaian materi DIKLAT oleh instruktur 

b. Peran/partisipasi aktif peserta dalam kegiatan DIKLAT 

c. Komunikasi antara instruktur dan peserta DIKLAT 

4. Instruktur, yang mencakup : 

a. Kemampuan/penguasaan instruktur terhadap materi DIKLAT 

5. Sarana dan prasarana DIKLAT, yang mencakup : 

a. Kesesuaian antara tempat pelaksanaan dan jumlah peserta 

DIKLAT 

b. Ketersediaan peralatan, perlengkapan dan kebutuhan DIKLAT 

6. Materi DIKLAT, yang mencakup : 

a. Kesesuaian materi DIKLAT dengan tugas dan pekerjaan peserta 

b. Penerapan/aplikasi materi DIKLAT dalam pelaksanaan tugas. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dan menguji 

indikator Pendidikan dan pelatihan yang dikemukakan oleh Roe dalam 

(Sofyandi, Herman, 2013:131), yaitu (1) Isi pelatihan, (2) Metode 
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pelatihan, (3) Sikap dan keterampilan instruktur, (4) Lama waktu 

pelatihan, (5) Fasilitas pelatihan; terkait dengan Kinerja ASN 

(Aparatur Sipil Negara) di Kantor Camat Manggala. 

b. Konsep Kinerja Pegawai 

Kinerja pegawai adalah hasil yang dicapai karyawan dalam 

pekerjaannya berdasarkan kriteria tertentu yang berlaku untuk pekerjaan 

tertentu. Kinerja adalah suatu kondisi yang harus diketahui dan 

ditegaskan oleh beberapa subjek untuk menentukan derajat pencapaian 

hasil suatu instansi terkait dengan visi suatu organisasi/perusahaan dan 

untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan 

operasional. 

Mangkunegara (2002) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sutrisno (2010) menggambarkan bahwa kinerja meru- pakan 

kuantitas, kualitas dan waktu yang di- gunakan dalam menjalankan tugas. 

Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana seseorang dapat 

berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Saleh & Darwis, 2016). 

Menurut Prawirosentono dalam Wahyudi (2012: 130), “salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah efisiensi. Efesiensi 

berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi”. 



23 
 

 
 

Kinerja pegawai membutuhkan penilaian kinerja. Evaluasi kinerja 

adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis terhadap kinerja 

pegawai atau sumber daya manusia berdasarkan pekerjaan yang 

dibebankan atau ditugaskan kepadanya. Ini mencakup evaluasi terhadap 

semua program dan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Menurut Mangkunegara ( 2007: 69) “penilaian prestasi pegawai 

adalah suatu proses penilaian prestasi kerja pegawai yang dilakukan 

pemimpin perusahaan/lembaga secara sistematik berdasarkan pekerjaan 

yang ditugaskan kepadanya”. 

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan 

atau kegagalan seorang pejabat serta kelemahan dan kekuatan pejabat 

tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penilaian kinerja digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan pegawai, antara lain 

penugasan, promosi, penugasan jabatan, pelatihan dan penghargaan. 

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penilaian Pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil. 

Tidak ada satu pun instansi atau perusahaan yang didirikan tanpa 

tujuan. Mengenai standar kinerja yang ditetapkan bagi pegawai setiap 

instansi atau perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

berbeda-beda, setiap pegawai atau pegawai suatu perusahaan harus 
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memahami indikator kinerja sebagai bagian dari pemahaman hasil akhir 

pekerjaannya. Indikator kinerja terkadang digunakan secara bergantian 

dengan indikator kinerja utama, tetapi banyak yang membedakannya. 

Pengukuran kinerja adalah tentang hasil yang dapat diukur dan 

pengumpulan data pasca-acara. 

Adapun kiteria atau indicator Kinerja Menurut Bernardin dan Russel 

(2003) adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas (quality) yaitu merupakan tingkat sejauhmana proses atau 

hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau mendekati 

tujuan yang diharapkan; 

2. Kuantitas (quantity) yaitu merupakan jumlah yang dihasilkan, misalnya 

jumlah rupiah, unit dan siklus kegiatan yang dilakukan dengan 

memperhatikan koordinasi output lain; 

3. Efektivitas (cost effectiveness) yaitu tingkatan dimana penggunaan 

sumber daya organisasi berupa manusia, teknologi dan keuangan 

dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang tertinggi atau 

pengurangan kerugian dari tiap unit; 

4. Kemandirian (need for supervision) yaitu tingkatan dimana seorang 

karyawan   dapat melakukan pekerjaannya tanpa perlu meminta 

pertolongan atau bimbingan dari atasannya; 
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5. Komitmen Kerja (interpersonal impact) yaitu dimana seorang pegawai 

merasa percaya diri, punya keinginan yang baik dan bekerjasama 

dengan rekan kerja 

Adapun indikator lain mengenai kinerja Menurut Bangun (2012, 

233) adalah sebagai berikut; 

1. Jumlah pekerjaan Jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau 

kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap 

pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda sehingga menuntut 

karyawan harus memenuhi persyaratan tersebut baik pengetahuan, 

keterampilan, maupun kemampuan yang sesuai. 

2. Kualitas pekerjaan Setiap karyawan dalam perusahaan harus 

memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan 

sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu. Setiap 

pekerjaan memiliki standar kualitas tertentu yang harus disesuaikan 

oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai ketentuan. 

Karyawan memiliki kinerja baik bila dapat menghasilkan pekerjaan 

sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut. 

3. Ketepatan waktu Jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat 

waktu, karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, 

apabila pekerjaan pada suatu bagian tertentu tidak selesai tepat waktu 

akan menghambat pekerjaan pada bagian lain, sehingga 

mempengaruhi jumlah dan kualitas hasil pekerjaan. 
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4. Kehadiran ada tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan 

selama delapan jam sehari untuk lima hari kerja seminggu. Kinerja 

karyawan ditentukan oleh tingkat ke- hadiran karyawan dalam 

mengerjakannya. 

5. Kemampuan kerja sama untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin 

harus diselesaikan oleh dua orang karyawan atau lebih, sehingga 

membutuhkan kerja sama antar karyawan sangat dibutuhkan. Kinerja 

karyawan dapat dinilai dari kemampuannya bekerja sama dengan 

rekan sekerja lainnya. 

C. Kerangka Pikir  

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada suatu instansi/instansi, 

pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan tuntutan pekerjaan. Dengan 

pendidikan dan pelatihan, setiap audiens karyawan akan melakukan pekerjaan 

dengan lebih baik dengan hasil yang optimal. Program pendidikan dan 

pelatihan harus disusun secara hati-hati, berdasarkan metodologi ilmiah dan 

diselaraskan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh lembaga/lembaga 

saat ini dan yang akan datang. 

Pendidikan dan pelatihan adalah segala upaya untuk mengembangkan 

kepribadian dan meningkatkan keterampilan manusia melalui proses 

pembelajaran yang dilakukan dalam waktu yang relatif singkat guna 
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meningkatkan keterampilan pegawai dengan metode yang lebih 

mengutamakan praktek daripada teori. 

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan umum dan 

vokasi, yaitu isi pendidikan, metode pendidikan, sikap dan struktur 

kompetensi, lama pendidikan dan struktur pendidikan. Karyawan yang rutin 

mengikuti kursus pelatihan lanjutan berdampak positif terhadap pemenuhan 

tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja pegawai merupakan ukuran yang dapat 

menunjukkan keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan 

lembaga/instansi. 

Berdasarkan uraian diatas adapun skema kerangka pikir mengenai 

Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Dalam Peningkatan Kinerja 

Pegawai di Kantor Camat Manggala dapat dilihat pada bagan di bawah 

ini.   
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

 

D. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian ini menggunakan teori menurut Simamora yaitu 

(1)Reaksi, (2)Pembelajaran, (3)Perilaku, (4) Hasil ; terkait dengan Kinerja ASN 

(Aparatur Sipil Negara) di Kantor Camat Manggala. 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

Adapun sub-sub fokus dari fokus penelitian Pendidikan dan Pelatihan di Kantor 

Camat Manggala  adalah: 

 

EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI 

DI KANTOR CAMAT MANGGALA KOTA 

MAKASSAR  

 

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN  

1. Reaksi 

2. Pembelajaran 

3. Perilaku 

4. Hasil 

(Simamora 1995 : 210) 

 

 Peningkatan kinerja pegawai 

melalui Pendidikan dan pelatihan di 

Kantor Camat Manggala 
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1. Reaksi 

Penyelenggaraan pelatihan Diklat terhahadap peningkatan kinerja 

pegawai di Kantor Camat Manggala Kota Makassar belum dikatakan efektif, 

jika saat pegawai mulai kurang fokus maka disitulah pemateri menjelaskan 

gunanya untuk mencari atensinya. Sama halnya dengan bercandaatau cara 

yang lainnya itu bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi dalam 

mengikuti pelatihan perlu memperhatikan reaksi para peserta. Karena dalam 

hal ini, peserta sangat berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan 

pelatihan tersebut, maka dari itu dalam penentuannya tidak bisa sembarangan 

agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran yang diberikan efektif atau tidak, Kantor Camat 

Manggala membutuhkan data pembanding sebelum dan sesudah pelatihan. 

Maka, penilaian terhadap kinerja pegawai diperlukan di fase awal, dimana 

program pelatihan belum dijalankan. Dalam fase ini, Kantor akan bisa 

mengukur sejauh mana kompetensi sumber daya manusiannya dalam 

memaksimalkan suatu proses pelatihan dengan menerapkan SDM dan harus 

mengetahui apa saja yang perlu dituliskan dalam pelatihan guna untuk 

membantu para pegawai mengetahui siapa yang paling mengetahui DIKLAT.  

3. Perilaku 

Dalam pelatihan di Kantor Camat Manggala, lingkungan 

kerja memiliki dampak positif terhadap kinerja begitupun dengan perilaku 
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pegawai sangat berguna untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya. 

Lingkungan kerja yang nyaman menyebabkan tingkat 

konsentrasi pegawai dalam bekerja meningkat, dan kondisi tersebut 

menyebabkan tingkat produktivitas kerja pegawai meningkat. Efektivitas 

pelatihan dipengaruhi oleh proses sebelum diselenggarakan pelatihan, selama 

penyelenggaraan pelatihan hingga sesudah pelatihan dilaksanakan. Salah satu 

proses selama penyelenggaran pelatihan adalah pembinaan yang dilakukan 

oleh staf pengajar. Salah seorang peserta pelatihan mengungkapkan bahwa 

pembinaan yang dilakukan hanya sebatas saat pelaksanaan teori berlangsung. 

Tentu saja pembinaan peserta diharapkan menghasilkan lulusan yang sesuai 

dengan kriteria pekerjaan sesuai dengan kondisi kerja yang sesungguhnya. 

Pembinaan peserta yang baik akan mengindikasi keefektifan pelatihan yang 

baik tentunya. 

4. Hasil 

Pelatihan pada Kantor Camat Manggala dapat dikatakan berhasil bila 

berhasil dalam membentuk cara berfikir atau mind-set pegawai di Kantor 

tersebut, sehingga mampu berjalan sejalan dan mendukung visi dan misi 

perusahaan di tempat ia tempatkan. Secara garis besar ada tiga hal yang 

biasanya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah program pelatihan, 

yang pertama adalah pembentukan pola pikir atau mind set karyawan, yang 

kedua adalah peningkatan pengetahuan, kemampuan, serta sikap karyawan, 



31 
 

 
 

dan yang terakhir adalah perilaku karyawan yang telah berubah menjadi lebih 

efektif dan lebih mendukung visi dan misi perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi 

Penelitian ini berlangsung 2 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. 

Penelitian ini bertempat di Kantor Kecamatan Manggala, Antang, Kota Makassar. 

Karena dalam konteks ini, pelatihan dan pendidikan kinerja pegawai dilakukan agar 

peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang memadai sesuai dengan 

kenyataan dari berbagai mata pelajaran yang terlibat. Lokasi penelitian berada di 

Kantor Camat Manggala karena tidak efektif dalam pendidikan dan pelatihan. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian  

Jenis penelitian ini dipilih deskriptif kualitatif karena lebih tepat digunakan 

untuk menyelidiki masalah (Sofar Silaen, 2014), peneliti bermaksud untuk 

mengetahui efektifitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman, 

penjelasan dan gambaran kinerja pegawai kecamatan. kantor. Mangala dari kota 

Makassar. Tipe penelitian ini adalah studi kasus yang dapat memberikan gambaran 

objektif tentang berbagai jenis data yang dikumpulkan di lapangan. Data penelitian 

yang dikumpulkan berasal dari individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. 
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C. Informan 

Informan penelitian ini akan diwawancarai untuk mendapatkan jawaban yang 

berkaitan dengan Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan. Adapun informan dalam 

penelitian berjumlah enam orang, yaitu sebagai berikut:  

Gambar 3.1 Tabel Informan 

No. Informan Nama Informan 

1.  
Camat Andi Fadly, S.STP,M,Si 

2.  
Sekretaris Camat Andi Anshar AP, S.STP,M.Si 

3.  
Kasubag Umum dan 

Kepegawaian 

H.Muhammad Yusuf, S.Sos 

4.  
Seksi Trantib dan Penegakan 

Peraturan Daerah 

Muh. Restu Ramadhani, S.Kom 

5.  
Peserta Diklat Iin Rismayani 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan: (1) Wawancara; 

(2) Studi dokumentasi; (3) Observasi.  

1. Wawancara 

Menerapkan teknik wawancara berarti menjalin komunikasi atau hubungan 

pribadi antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan maksud 

mengumpulkan informasi dari wawancara. 
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2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, majalah, catatan harian dan sebagainya (Suharsimi, 

2006: 231). Dalam hal ini dokumen yang diperoleh dari kepustakaan dan 

dokumen instansi adalah catatan, buku profil dan data yang berkaitan dengan 

pendidikan dan pelatihan di kantor Camat Manggala. 

3. Pengamatan 

Teknik pengumpulan data langsung di lokasi penelitian, di Kantor Camat 

Manggala, hal terpenting dalam penelitian kualitatif adalah memperoleh 

wawasan data sesuai fakta di lapangan dalam hal efektivitas diklat terhadap 

peningkatan kinerja pegawai. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

data interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 20), yaitu: (1) Reduksi data (data 

reduction), dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data;  (2) Penyajian data (data 

display), menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antarkategori, dan sebagainya; dan (3) Penarikan kesimpulan 

(conclusions), dengan mendeskripsikan/menggambarkan (drawing) atau meverifikasi 

(verifying) data yang akan diinterpretasi dalam narasi kualitatif untuk kemudian 

melakukan penarikan kesimpulan terhadap makna-makna yang muncul dari data 

tersebut.  
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F. Teknik Pengabsahan Data 

Teknik pengabsahan data memuat teknik untuk pengabsahan data penelitian 

kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektifitas). Teknik 

lainnya dengan berbagai uji tetap diperbolehkan selama memiliki referensi yang jelas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kecamatan Manggala 

Kecamatan Manggala merupakan salah satu dari 15 Kecamatan 

dikota Makassar dengan luas wilayah 24,14 kilometer persegi atau sekitar 

13.17% dari luas wilayah Kota Makassar yang tebagi kedalam 6 wilayah 

Kelurahan. Kantor Kecamatan Manggala terletak di Jalan Bitowa Raya 

No 3 yang dapat dengan mudah diakses menggunakan sarana angkutan 

umum, selain dengan mengunjungi Kantor Kecamatan Manggala, warga 

juga dapat memperoleh informasi baik melalui telepon ke Nomor (0411) 

493542 atau dengan mengirimkan Email ke kec.manggala@gmail.com, 

serta melalui Social Media berupa Twitter @infomanggala dan Facebook 

kecamatan manggala.  

Nama Manggala berarti Panrita, dahulu diambil dari nama tokoh 

yang terkenal berbudi baik, dihormati, dan disegani karena 

kepiawaiannya sehingga mampu mempersatukan seluruh masyarakat baik 

yang ada dilembah (baling) dan masyarakat perbukitan (moncong). 

Kecamatan Manggala dibentuk berdasarkan Perda No. 5 tahun 2000 

tentang Struktur Organisaasi Tata Kerja (SOTK) Kecamatan Manggala, 

Rappocini, dan Tamalanrea yang dahulunya merupakan pecahan atau 
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pemekaran dari Kecamatan Panakukang. Kecamatan Manggala memiliki 

Kode Wilayah 73.71.12 terletak disebelah Timur Kota Makassar yang 

memiliki luas wilayah 24.14 Km
2
 terdiri atas 8 Kelurahan, 390 RT dan 70 

RW Jumlah penduduk 152.687 jiwa dengan rincian 77.005 laki-laki dan 

75.682 perempuan. Letak Koordinat Geografis berada pada 5 o 9’ 55” LS 

dan 119o 29’ 10” BT dengan Batas Wilayah dibatasi :  

a. Sebelah Utara : Kecamatan Tamalanrea 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa  

c. Sebelah Timur : Kabupaten Maros  

Kecamatan Manggala yang keadaan wilayahnya terdiri dari dataran 

rendah dan perbukitan mempunyai jarak tempuh 9 Km dari Ibu kota 

Kota Makassar. Sejak Tahun 2017 Kecamatan ini memiliki 7 kelurahan 

dengan luas 24,14 km
2
. Kelurahan yang paling luas adalah Tamangngapa 

yaitu 7,62 km
2
, sedangkan kelurahan yang wilayahnya paling kecil di 

Kecamatan Manggala adalah Kelurahan Borong dan Batua. Jika dilihat 

dari ketinggian masing-masing kelurahan dari permukaan laut, maka 

Kelurahan Antang yang paling tinggi yaitu 24 meter diatas permukaan 

laut sedangkan yang terendah adalah kelurahan Borong dan kelurahan 

Bangkala yang memiliki ketinggian dari permukaan laut yaitu kurang 

lebih 7 meter.  



38 
 

 
 

Pada Tahun 2015, Kecamatan Manggala mengalami pemekaran 

kelurahan yang baru dibentuk adalah Kelurahan Bitowa yang merupakan 

pemekaran dari Kelurahan Antang, dan Kelurahan Biring Romang yang 

merupakan pemekaran dari Kelurahan Bangkala. Adapun Kelurahan 

yang masuk dalam wilayah Kecamatan Manggala adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.1 Daftar Kelurahan di Kecamatan Manggala 

No.  Kelurahan  Kode Wilayah Alamat 

1. Manggala 73.71.12.1001 Jl. Bitowa Raya No.1 

2. Bangkala 73.71.12.1002 BTN Makkio Baji 

3. Tamangapa 73.71.12.1003 Jl. Tamangapa Raya 

No.126 

4. Antang 73.71.12.1004 Jl. Antang Raya No. 

45 

5. Batua 73.71.12.1005 Jl. Abdullah Dg. Sirua 

No.326 

6. Borong 73.71.12.1006 Jl. Toddopuli 7 No. 7 

7.  Biring Romang 73.71.12.1007 Jl. Geologi Komplek 

Unhas Antang 

8.  Bitowa 73.71.12.1008 Jl. Ujung Bori Lama 

Jl. Bitowa Raya No. 3 

 Sumber data : Pemerintah Kecamatan Manggala 
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Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Manggala 

 

No  

 

Nama Dusun 

Jumlah jiwa  

Kepala keluarga L P L+P 

1. Antang 5268 5295 10488 1964 

2. Bangkala 7278 7325 14999 3746 

3. Batua 10792 10980 21644 4828 

4. Biring Romang 6005 5870 9464 2755 

5. Bitowa 5327 5063 10435 2445 

6. Borong 8203 8124 16324 3825 

7. Manggala 10091 10345 20228 4766 

8. Tamangapa 5473 5477 10987 3231 

Jumlah 58437 58479 114569 27560 

Sumber data : Pemerintah Kecamatan Manggala 
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Tabel 4.3 Keadaan pegawai yang menduduki jabatan struktural 

 

No 

 

Pangkat/Golongan 

Jumlah Pegawai 

Laki – laki Perempuan 

1. Diklat Sisipanas - - 

2. Diklat SPAMEN / Diklat 

PIM TK.II 

- - 

3. Diklat SPAMA / Diklat 

TK.III 

3 orang 1 orang 

4. Diklat ADUM / ADULA 7 orang 7 orang 

5. Diklat Bendaharawan - - 

6. Diklat 10 orang 10 orang 

Sumber data : Pemerintah Kecamatan Manggala 

2. Visi dan Misi Kecamatan Manggala  

Visi : “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan 

Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Menuju Kota Dunia”.  

Misi : 

a. Mencipkan pelayanan prima terhadap seluruh elemen masyarakat. 

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran 

ketentraman dan ketertiban umum.  

c. Mewujudkan tata ruang yang ramah lingkungan.  
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d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan 

yang bersih, sehat, indah, aman dan nyaman.  

e. Mendukung program sumber daya lokal melalui pelatihan 

keterampilan life skill yang bernilai ekonomi.  

f. Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berbasis industri 

rumah tangga.  

g. Pembinaan mental dan spiritual antar umat beragama.  

  Adapun tugas pokok (TUPOKSI) Pemerintah Kecamatan 

Manggala adalah sebagai berikut : 

a. Camat 

 Camat mempunyai tugas pokok : Melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian 

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan.  

Fungsi Camat :  

1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.  

2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum.  

3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan.  
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4) Mengkoordinasikan pemerintahan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum. 

5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan. 

6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau 

kelurahan.  

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan 

pemerintahan desa atau kelurahan. 

b. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok : Membantu camat 

dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan administrasi umum, 

kepegawaian, keungan, perlengkapan kerumahtanggaaan, 

informasi kehumasan dan ketatausahaan, serta melaksanakan 

tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

Fungsi Sekretaris Camat :  

1) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum ketatausahaan.  

2) Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran kecamatan.  

3) Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian 

kecamatan.  
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4) Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, 

kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, 

perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan.  

5) Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di 

lingkungan Kecamatan.  

6) Penyelenggaraan informasi dan kehumasan.  

7) Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di 

lingkungan Kecamatan.  

8) Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.  

9) Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan 

administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah 

Kecamatan.  

10) Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat daerah DPRD, 

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan instansi terkait di bidang 

pengelolaan kesekretariatan Kecamatan. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok : 

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi 

kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan. 

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :  
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1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, dan ketatausahaan 

Kecamatan.  

2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman 

surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan 

kearsipan Kecamatan.  

3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.  

4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 

dokumentasi dankearsipan kepada sub unit kerja di 

lingkungan Kecamatan.  

5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian 

administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan 

penyelenggaraan rapat-rapat dinas.  

6) Pelaksanaan informasi danpelayanan hubungan masyarakat, 

pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban 

kantor.  

7) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan 

lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset 

Kecamatan lainnya.  

8) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana perlengkapan kantor.  
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9) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi perlengkapan kantor.  

10) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan pelaksanaan tugas kecamatan.  

11) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi 

peraturan perundang-undangan.  

12) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan 

pemeliharaan data serta dokumen kepegawaian.  

13) Penyusunan dan persiapan rencana kebutuhan formasi dan 

mutasi pegawai.  

14) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian 

yang meliputi kenaikan pangkatgaji berkala, pensiun dan 

pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan 

pegawai.  

15) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti 

pendidikan/ pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta 

ujian dinas.  

16) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pembinaan 

karier serta disiplin pegawai.  

17) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun 

dan cuti pegawai.  
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18) Pengkoordinasian pemnyusunan administrasi DP. 3, DUK, 

sumpah/ janji pegawai.  

19) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.  

20) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

21) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan 

kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

Kecamatan. 

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok 

: Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.  

Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : 

1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan Kecamatan. 

2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan.  

3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran 

pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan.  

4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan 

daftar gaji serta tunjangan daerah.  
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5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan 

program administrasi pengelolaan keuangan.  

6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggarna 

pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan.  

7) Pembinaan administrasi keuangan danpenyiapan bahan 

pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, 

belanja dan pembiayaan Kecamatan.  

8) Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban 

pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan 

Kecamatan.  

9) Pelaksanaan penyiapan dan pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan Kecamatan.  

10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.  

11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya.  

12) Pelaksanaan koordinasi p[engelolaan keuangan dengan sub 

unit kerja lain di lingkungan Kecamatan. 

e. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok : Membantu Camat 

dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan danpelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan 

otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, 

kepnedudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan 
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keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan desa/ kelurahan 

serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku.  

Fungsi Seksi Pemerintahan :  

1) Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan 

penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.  

2) Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan 

Kecamatan.  

3) Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan 

fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi 

pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan 

otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik 

serta kependudukan.  

4) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian 

pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan 

perundang-undangan.  

5) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian 

pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

6) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian 

pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan desa/ atau kelurahan, organisasi 
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kemasyarakatan di desa dan/ atau kelurahan serta bantuan 

desa/ kelurahan.  

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.  

9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerntahan 

kecamatan dengan instansi terkait lainnya. 

f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan 

kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan 

kegiatan di bidang penegakan produk hukum daerah, 

pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat 

(Linmas) di kecamatan serta pembinaan kemandirian dan 

partisipasi politik masyarakat. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban mempunyai rincian tugas : 

1) menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
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2) menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien. 

3) membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan 

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas 

4) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 

terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan 

informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan 

harmonisasi pelaksanaan tugas 

5) menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan 

sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan 

6) menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk 

teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya 

yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pengendalian 

ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan anggota 

Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kecamatan serta 

pembinaan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat 
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7) memfasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan 

antar warga agar tercipta situasi yang kondusif di wilayah 

kecamatan 

8) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan 

pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan 

untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di 

wilayah kecamatan 

9) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan 

intansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan 

Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dan 

Pemilihan Kepala Daerah 

10) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan 

intansi terkait dalam rangka pengamanan penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Perangkat Desa di 

wilayah kecamatan 

11) menyiapkan bahan pembinaan dalam upaya meningkatkan 

kemandirian politik, kesatuan bangsa, dan organisasi 

kemasyarakatan di wilayah kecamatan 

12) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan 

instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana di 

wilayah kecamatan 
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13) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada 

anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah 

kecamatan 

14) melaksanakan pengecekan lokasi perizinan terkait dengan 

izin gangguan, izin lingkungan dan izin lainnya sesuai 

peraturan perundang-undangan 

15) melaksanakan koordinasi dan menyiapkan 

penyelenggaraan upacara peringatan Hari Besar Nasional 

dan Apel Bersama tingkat kecamatan 

16) menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban untuk peningkatan kualitas pelayanan 

publik 

17) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dengan cara 

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun 

untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut 

18) mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 

pemberian penghargaan dan sanksi 



53 
 

 
 

19) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan 

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan 

kegiatan 

20) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan 

berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan dan 

21) melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsi unit kerjanya 

g. Tugas Pokok seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah : - 

Melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, 

pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan 

pembangunan. 

Fungsi seksi perekonomian dan pembangunan adalah :  

1) Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan 

perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi.  

2) Penyiapan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan 

infrastruktur dan sumberdaya alam. 

3) Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, 

program pertanian dan melakukan pendataan industri kecil 

dan kerajinan serta usaha gotong royong. 
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4) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, 

produksi, dan distribusi hasil produksi.  

5) Penyusunan program dan pembinaan sarana dan prasarana 

perekonomian rakyat. 

6) Penyiapan bahan untuk penyusunan program pembinaan, 

pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya 

peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan. 

7) Pembinaan pelayanan umum 

8) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan 

pembangunan. 

9) Penyiapan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

10) Penyiapan bahan pembinaan pelayanan umum serta 

penyusunan mekanisme pelayanan perijinan. 

11) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 

12) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas 

13) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 

h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan 

mempunyai tugas pokok : Membantu Camat dalam 

menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas 

Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.  
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Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan 

adalah : 

1) Penyusunan rencana program dankegiatan pelayanan 

pemberdayaan masyarakat.  

2) Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ 

penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, 

pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertanian, 

kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan.  

3) Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ 

penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, 

pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan 

energi.  

4) Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian di 

bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga 

sejahtera.  

5) Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengkoordinasian di 

bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan 

perekonomian rakyat.  

6) Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian 

pemberian perijinan di bidang kesehatan.  
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7) Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas 

UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah Kecamatan.  

8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.  

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku.  

10) Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan 

masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan 

Kecamatan. 

i. Seksi pengelolaan kebersihan dan pertamanan mempunyai 

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan kegiatan 

kebersihan, pengolahan dan pemrosesan sampah, pertamanan 

dan ruang terbuka hijau. Untuk melaksanakan tugas, Kepala 

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi : 

1) merumuskan kebijakan operasional kebersihan, pengolahan 

dan pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang terbuka 

hijau. 

2) melaksanakan pengelolaan kebersihan, pengolahan dan 

pemrosesan sampah, pertamanan dan ruang terbuka hijau. 

3) mengadakan sarana dan prasarana serta pengelolaan 

kebersihan, pengolahan dan pemrosesan sampah, 

pertamanan dan ruang terbuka hijau. 
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4) menyelenggarakan kerjasama pengelolaan kebersihan, 

pengolahan dan pemrosesan sampah dengan pihak swasta 

dan/atau pemerintah daerah lain. 

5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

B. Hasil Peneliitian 

Bagi Kantor Camat Manggala, Pendidikan dan pelatihan kerja sangat 

perlu di terapkan karena hal tersebut merupakan upaya yang mendukung 

dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Camat Manggala baik dalam 

hal menambah pengetahuan, mengatur sikap, keahlian, dan lain sebagainya. 

Dengan diadakannya pelatihan terhadap pegawai, diharapkan mampu 

mengurangi masalah yang disebabkan karena pengetahuan yang masih harus 

terus digali oleh pegawai untuk keberhasilan ke depannya. Di Kantor Camat 

Manggala telah melakukan Diklat pada tahun 2020 dan ada juga pada tahun 

2021, jenis Diklat yang di ikuti yaitu Revolusi Mental. Program Pendidikan 

dan pelatihan di Kantor Camat Manggala adalah program yang harus diikuti 

oleh semua pegawai di Kantor Camat Manggala sebagai usaha untuk memberi 

bekal kepada pegawai baru dan sebagai penambahan wawasan kerja bagi 

pegawai lama untuk memperoleh hasil atau outpu yang memuaskan. 

Sebagaimana dijelaskan bahwa dengan program pendidikan dan 

pelatihan maka akan membantu pegawai menjadi lebih ahli di bidangnya 

masing-masing sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu 
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karena pendidikan dan pelatihan yang menyangkut proses belajar untuk 

memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang 

berlaku dalam waktu relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan 

pada praktik daripada teori. Pendidikan dan pelatihan lanjutan sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari kebijakan kepegawaian dalam rangka 

pengembangan pegawai dan sebagai pembinaan untuk meningkatkan 

keterampilan profesional dan memperkuat pola pikir pegawai. Pendidikan dan 

pelatihan merupakan sarana untuk menyelaraskan tanggung jawab dan 

pekerjaan dengan keterampilan, kemampuan, keterampilan dan kompetensi 

pegawai. Kebijakan perusahaan secara umum merekomendasikan agar setiap 

pegawai diberikan pendidikan berkelanjutan dan kesempatan pengembangan 

pribadi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan kinerja. 

Adapun hasil dari penelitian ini menggunakan indikator efektivitas 

pendidikan dan pelatihan menurut Simamora sebagai berikut : 

a. Reaksi 

Untuk dapat mengukur efektivitas suatu pelatihan dapat dilihat dari 

tanggapan maupun reaksi dari para peserta yang mengikuti pelatihan 

utamanya reaksi yang sifatnya secara langsung dan ini dapat dapat 

dikatakan efektif apabila proses pelatihan terasa menyenangkan oleh para 

peserta yang tentu akan memberikan reaksi positif sehingga akan lebih 

termotivasi dan tertarik untuk berlatih dan belajar.  
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Dalam wawancara yang dilakukan bersama selaku Camat Manggala 

mengatakan bahwa: 

“Dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Camat 

Manggala perlu diterapkan kegiatan atau pelatihan untuk 

membentuk dan memperbaiki ASN yang mengacu pada nilai-

nilai dasar, DIKLAT inilah yang menjadi kunci agar 

terwujudnya kesejahteraan para pegawai yang artinya pelatihan 

ini tinggi tingkatannya diantara semua pelatihan karena ada 

agenda dan tujuan tertentu dari walikota terkait Diklat makanya 

lahirlah pendidikan dan pelatihan sebagaimana progres, cakupan, 

dan capaiannya dengan arahnya yaitu membuat ASN tertib dan 

disiplin dalam melayani, responsif dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 

2022). 

 

Berdasarkan pernyataan informan di atas dapat dilihat bahwa dalam 

menentukan seorang pegawai perlu memperhatikan kualifikasinya. Hal 

itu bisa dilihat dari segi pengalaman jam terbang dan berpartisipasi dalam 

DIKLAT. Karena pegawai sangat berperan penting dalam 

keberlangsungan kegiatan pelatihan tersebut, maka dari itu dalam 

penentuannya tidak bisa sembarangan agar tujuan yang diharapkan bisa 

tercapai. Para pegawai pun akan lebih termotivasi dan lebih giat dalam 

mengikuti proses pelatihan dikarenakana orang yang terpilih sebagai ASN 

tidak diragukan kapasitasnya. 

Kemudian wawancara dengan Sekretaris Camat mengatakan bahwa: 

“Kalau pegawai di sini Alhamdulillah semuanya menyenangkan 

tidak ada yang menegangkan, pembawaannya yang santai dan 

mampu memotivasi para pegawai dengan memberikan selingan 

candaan agar ruangan tidak tegang. Dan saya rasa para pegawai 

berhasil karena dalam jangka waktu yang singkat dan memang 

saya lihat kalau para pegawai sudah berpengalaman dan sudah 
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paham betul terkait materi yang dibawakan jadi lebih tepat 

sasaran”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2022). 

 

Pernyatan yang sama disampaikan oleh Sekretaris Camat Manggala 

bahwa seorang pegawai itu harus berpengalaman, mampu beradaptasi 

sesuai dengan kebutuhan para pegawai, dan komunikatif yang dibangun 

ketika pelatihan berlangsung.  

Kemudian dengan wawancara Kasubag Umum Kepegawaian mengatakan 

bahwa: 

“Biasanya itu saya dalam mengikuti DIKLAT itu saya dimbangi 

dengan jokes. Jadi, kalau pegawai itu mulai kurang fokus 

pemateri mendekati dan menjelaskan disampingnya. Gunanya 

untuk mencari atensinya yang merupakan salah satu strategi kita 

yang namanya mendelever materi jadi harus dilihat atau di 

kontrol seperti apa sikap pegawai tersebut. Kalau dia suka 

bercanda atau cara yang lainnya itu bisa berkembang sesuai 

dengan situasi dan kondisi”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 

Juli 2022). 

 

Dari apa yang disampaikan di atas bahwa dalam pemberian materi 

harus mampu membuat hubungan kerja yang baik dengan para peserta 

pelatihan agar proses belajar berjalan lancar agar mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, seorang pegawai juga melaksanakan fungsinya sebagai 

komunikator dengan menerapkan cara berkomunikasi yang efektif agar 

para peserta pelatihan dapat mengikuti jalannya pembelajaran dengan 

mudah dan penuh semangat belajar seperti halnya dalam membawa 

materi dapat diselingin dengan candaan agar para peserta tidak jenuh dan 

dapat memberikan reaksi yang positif. 
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Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Seksi Trantib dan 

Penegakan Peraturan Daerah mengatakan bahwa: 

“Jadi cara saya memotivasi para pegawai itu di ruangan dari pagi 

sampai sore dengan bercanda atau bicara-bicara tentang 

pengalaman dan mereka orang-orang dewasa jadi pendekatannya 

juga harus umpan balik lah. Jadi banyak cara yang digunakan agar 

pegawai tidak bosan”. (Hasil wwancara pada tanggal 8 Juli 2022). 

 

Pernyataan yang sama disampaikan oleh bahwa kreativitas seorang 

pegawai dalam mengelola pembelajaran salah satu tuntutan karena 

apabila ingin menghasilkan suatu pembelajaran yang optimal seorang 

pegawai harus mampu memotivasi para pegawai agar tidak merasa bosan. 

Salah satu yang dilakukan pegawai yaitu bercanda atau saling bertukar 

pikiran mengenai pengalaman yang terjadi dalam hidupnya masing-

masing itu memberikan reaksi positif para pegawai dalam prosesnya, 

karena sejak tidak langsung seorang pegawai menerapkan pembicaraan 

akan menularkan semangat dan motivasi pada pegawai impilkasinya 

ketika antusias dalam belajar bertambah makan akan menambah 

konsentrasi pegawai dalam mengikuti dan tentu menguatkan interaksi 

yang terjadi antara pegawai. 

Namun ada hal lain yang diungkapkan oleh saudari IR sebagai 

peserta Diklat mengatakan: 

“Saat mengikuti pelatihan revolusi mental tindakan di ruangan dari 

mulai hingga selesai dengan menggunakan ice breaking atau 

mengajar dengan tanggapan berupa humor dan mereka 

semuanyasaling memahami, jadi banyak cara yang dilakukan untuk 
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membuat situasi tidak merasa jenuh”. (Hasil wawancara tanggal 22 

Agustus 2022) 

 

Pernyataan yang disampaikan bahwa kreativitas dalam mengelola 

pelatihan dapat memberikan reaksi yang positif bagi peserta dalam 

prosesnya serta menambah konsentrasi peserta dalam mengikuti 

pelatihan. 

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan dan pengamatan yang 

dilakukan peneliti di lapangan melihat bahwa dalam mengikuti DIKLAT 

dimbangi dengan jokes. Di saat pegawai mulai kurang fokus di situlah 

pemateri mendekati dan menjelaskan disampingnya. Gunanya untuk 

mencari atensinya yang merupakan salah satu strategi yang namanya 

mendelever materi jadi harus dilihat atau di kontrol seperti apa sikap 

pegawai tersebut. Kalau dengan bercanda atau cara yang lainnya itu bisa 

berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi dalam mengikuti pelatihan 

pegawai perlu memperhatikan reaksi pegawai. Hal itu bisa dilihat dari 

segi pengalaman jam terbang dan berpartisipasi dalam DIKLAT. Karena 

pegawai sangat berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan 

pelatihan tersebut, maka dari itu dalam penentuannya tidak bisa 

sembarangan agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Para pegawai 

pun akan lebih termotivasi dan lebih giat dalam mengikuti proses 

pelatihan dikarenakana orang yang terpilih sebagai ASN tidak diragukan 

kapasitasnya.  
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b. Pembelajaran 

Pendidikan dan pelatihan merupakan serangkaian kegiatan atau 

proses untuk meningkatkan keterampilan kerja yang mencakup hal-hal 

teknis, maupun manajerial. Pendidikan lebih berorientasi pada teori. 

Biasanya dilakukan di dalam kelas, berlangsung dalam jangka waktu 

tertentu, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan pelatihan 

lebih berorientasi pada praktek, dilakukan di lapangan atau area kerja, 

memakan waktu lebih sedikit. Manfaat pendidikan dan pelatihan tidak 

hanya akan dirasakan oleh karyawan/anggota organisasi, melainkan juga 

perusahaan/organisasi. Bagi karyawan/anggota organisasi, diklat akan 

membantu mereka untuk membuat keputusan lebih baik. Kemampuan 

mereka menyelesaikan masalah pun akan semakin baik. Lewat 

pendidikan dan pelatihan karyawan/anggota organisasi akan terpacu 

untuk terus meningkatkan kemampuan kerja. Dengan kapabilitas yang 

semakin tebal, karyawan/anggota organisasi semakin terbantu untuk 

mengatasi stres, rasa frustrasi, serta konflik.  

Ukuran pembelajaran menilai sejauh mana partisipan menguasai 

konsep informasi, dari keahlian yang coba di tanamkan selama proses 

pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara oleh Camat Manggala bahwa :  

“Cara untuk memaksimalkan investasi dalam pendidikan dan 

pelatihan adalah dengan menerapkan kegiatan ini terhadap SDM 

dan jenis pendidikan dan pelatihan seperti apa yang mereka 

perlukan. Jangan lupa untuk menuliskan deskripsi tugas semua 

SDM secara rinci, meski mereka telah bekerja di Kantor ini. 

https://presenta.co.id/artikel/lembaga-pelatihan/
https://presenta.co.id/artikel/evaluasi-pelatihan/
https://presenta.co.id/artikel/pengembangan-organisasi/
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Tuliskan itu semua seolah-olah posisi mereka ini belum terisi, 

sehingga dapat menentukan nilai dan kontribusinya dalam Kantor. 

Setelah semuanya ditulis mendetil, bandingkanlah antara keahlian-

keahlian yang diperlukan untuk setiap pekerjaan dengan keahlian 

SDM. Langkah ini akan membantu para pegawai menentukan siapa 

yang paling memerlukan pendidikan dan pelatihan, serta jenis diklat 

yang tepat”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa 

yang disampaikan memaksimalkan suatu proses pelatihan dengan 

menerapkan SDM dan harus mengetahui apa saja yang perlu dituliskan 

dalam pelatihan guna untuk membantu para pegawai mengetahui siapa 

yang paling mengetahui DIKLAT.  

Hasil wawancara oleh Sekretaris Camat bahwa : 

“Untuk bisa menentukan bahwa pembelajaran yang diberikan 

efektif atau tidak, Kantor membutuhkan data pembanding sebelum 

dan sesudah. Maka, penilaian terhadap kinerja pegawai diperlukan 

di fase awal, dimana program pelatihan belum dijalankan. Dalam 

fase ini, Kantor akan bisa mengukur sejauh mana kompetensi 

sumber daya manusiannya”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 

2022). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam 

melakukan pembelajaran dapatkan umpan balik atau feedback dari 

pegawai. Penyelenggara pelatihan sebaiknya lebih peka terhadap 

penilaian pegawai yang mengikuti program tersebut. Mintakan pendapat 

objektif yang nantinya bisa digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari 

pelatihan beserta kontennya. 
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Kemudian peneliti kembali wawancara kepada Kasubag Umum dan 

Kepegawaian mengatakan bahwa: 

“Berikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai untuk terlibat 

langsung dalam masa pelatihan. Contohnya itu kesempatan untuk 

bertanya dan mengutarakan pendapat. Partisipasi ini penting untuk 

mengetahui antusiasme pegawai dan pemahaman mereka terhadap 

materi yang diberikan. Pelatihan yang efektif tentunya akan sangat 

bermanfaat bagi semua pegawai yang mengikuti program tersebut. 

Mereka memperoleh apa yang dibutuhkan untuk pengembangan 

diri. Secara tidak langsung, saat semua pegawai telah mampu 

bekerja dengan lebih baik, Kantor akan mendapatkan dampak 

positifnya”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2022). 

 

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang efektif 

itu jika pegawai di beri keempatan untuk bertanya atau mengeluarkan 

pendapat  guna untuk mengantusias para pegawai lain sehingga dapat 

memperoleh apa yang dibutuhkan untuk pengembangan diri sehingga 

mendapat dampak positif. 

Hasil wawancara oleh Seksi Trantib dan Penegakan Peraturan Daerah 

mengatakan bahwa: 

“Seperti kita ketahui, proses pembelajaran DIKLAT akan berjalan 

efektif apabila semua pihak yang terlibat menjalankan fungsinya 

masing-masing dengan baik. Pemateri mampu mengajar sesuai 

ekspektasi peserta, peserta diklat mampu berperan aktif dan 

memahami tujuan pembelajaran, serta tersedianya panitia yang 

responsif untuk memenuhi kebutuhan peserta dan widyaiswara. 

Kalau selama proses pembelajaran berlangsung peserta mau 

mengikuti dengan baik dan berpartisipasi aktif, tentunya tidak 

menjadi masalah”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2022). 

 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Orang yang kreatif 

dan profesional tentunya tidak akan “mati kutu” atau kehabisan akal 
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untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta diklat saat proses 

pembelajaran berlangsung. Pemateri sebaiknya memang harus responsif 

ketika melihat kondisi ruangan kurang kondusif dan memiliki banyak 

pilihan “amunisi” saat berada di ruangan, mengingat latar belakang dan 

motivasi pegawai yang berbeda-beda satu sama lain. Banyak alternatif 

tindakan yang bisa dilakukan pemateri dalam perannya sebagai fasilitator 

untuk tetap memandu ruangan dengan baik. 

Namun ada hal lain yang diungkapkan oleh saudari IR sebagai 

peserta Diklat mengatakan: 

“Pembelajaran yang saya dapatkan bagus utamanya dalam kelas 

klasikal karena suasana proses belajarnya lebih dapat sehingga 

dalam jangka dua hari sangat luar biasa metode pembelarannya 

dimana kami para peserta lebih di libatkan aktif dalam proses 

pelatihan mulai dari tanya jawab, diskusi sehingga antusias dari 

teman-teman aktif karena ini juga merupakam hal baru yang mereka 

dapat dan saya rasa mereka berhasil mengubah min-set kita sebagai 

ASN melalui metode yang mudah”. (Hasil wawancara tanggal 22 

Agustus 2022) 

 

     Dari hasil wawancara peserta Diklat mengatakan bahwa terkait 

dengan metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar bisa 

ditarik kesimpulan bahwa proses penyelenggaraan pelatihan revolusi 

mental dalam menggunakan metode pembelajaran sudah tepat dengan 

melihat antusias dan para peserta yang awalnya kurang memahami dan 

akhirnya bisa berhasil mengubah mindset mereka melalui metode 

tersebut. 
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Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan dan pengamatan yang 

dilakukan peneliti di lapangan melihat bahwa pembelajaran yang 

diberikan efektif atau tidak, Kantor membutuhkan data pembanding 

sebelum dan sesudah. Maka, penilaian terhadap kinerja pegawai 

diperlukan di fase awal, dimana program pelatihan belum dijalankan. 

Dalam fase ini, Kantor akan bisa mengukur sejauh mana kompetensi 

sumber daya manusiannya dalam memaksimalkan suatu proses pelatihan 

dengan menerapkan SDM dan harus mengetahui apa saja yang perlu 

dituliskan dalam pelatihan guna untuk membantu para pegawai 

mengetahui siapa yang paling mengetahui DIKLAT.  

c. Perilaku  

Pelatihan adalah salah satu metode untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia pada sebuah instansi/perusahaan. Namun menurut 

pengalaman kami, banyak keluhan dari pihak instansi/perusahaan bahwa 

para karyawan sudah sering diikutkan pelatihan tetapi kinerjanya masih 

biasa-biasa saja dan kebiasaan buruk masih saja berulang. Hal itu 

disebabkan karena pelatihan-pelatihan yang berkembang selama ini 

sifatnya hanya menyentuh aspek kognisi dan behavior (perilaku) peserta 

pelatihan saja sehingga sama sekali tidak menyentuh aspek mental yang 

merupakan akar dari permasalahan yang menghambat kinerja dan 

perubahan perilaku secara signifikan pada diri peserta pelatihan. 



68 
 

 
 

Evaluasi perilaku dari program pelatihan memeriksa apakah para 

partisipan mengindikasikan adanya perubahan perilaku dalam pekerjaan 

mereka. 

Berdasarkan Hasil wawancara oleh Camat Manggala mengatakan bahwa: 

“Supaya pegawai paham dan mengenali dirinya sendiri terlebih 

dahulu. Dengan begitu para pegawai memiliki data yang akurat 

mengenai potensi (kelebihan) yang akan ia gunakan untuk bekal 

berprestasi dan tahu kelemahan yang harus diperbaiki”. (Hasil 

wawancara pada tanggal 18 Juli 2022). 

 

Pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa perubahan itu dari 

diri sendiri lalu di aplikasikan ke orang lain, maka dari it sebelum 

mengikuti pelatihan perlu intropeksi diri agar pegawai memiliki data yang 

akurat mengenai pribadi nya. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Sekretaris Camat Manggala bahwa: 

“Lingkungan kerja memiliki dampak positif terhadap kinerja 

kinerja. Lingkungan kerja yang nyaman menyebabkan tingkat 

konsentrasi pegawai dalam bekerja meningkat, dan kondisi tersebut 

menyebabkan tingkat produktivitas kerja pegawai meningkat. 

Suasana kerja yang baik akan mendorong terciptanya 

kualitas kerja yang tinggi dan produksi dapat berjalan dengan lancar 

sehingga produktivitas kerja pegawai dapat meningkat, 

apabila lingkungan kerja semakin nyaman dan kondusif maka 

kinerja karyawan akan meningkat seketika akan meningkat 

juga produktivitas kerja”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 

2022). 

 

Pernyatan di atas dapat di simpulkan bahwa lingkungan kerja 

memiliki dampak yang postif terhadap kinerja pegawai, hal tersebut 

mendorong terciptanya kualitas kerja yang berkualitas sehingga 

produktivitas kerja pegawai dapat meningkat. 



69 
 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian 

mengatakan bahwa: 

“Faktor yang dihadapi dalam proses pelatihan yaitu keefektifan 

program pelatihan yang menjadi tolak ukur dalam pelatihan dan 

pengembangan kegiatan dapat dikatakan efektif jika pelatihan 

tersebut sesuai dan tepat sasaran terhadap peserta pelatihan. 

Efektivitas pelatihan dipengaruhi oleh proses sebelum 

diselenggarakan pelatihan, selama penyelenggaraan pelatihan 

hingga sesudah pelatihan dilaksanakan. Salah satu proses selama 

penyelenggaran pelatihan adalah pembinaan yang dilakukan oleh 

staf pengajar”. (Hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2022). 

 

Pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa tentu kita paham 

bahwa dapat diterima seorang pegawai tidak lepas dari kompetensi 

pegawai itu sendiri. Kompetensi mencakup melakukan sesuatu, tidak 

hanya pengetahuan pasif. Kompetensi peserta mencerminkan kemampuan 

potensial untuk melakukan sesuatu, hal ini akan berdampak pada 

keefektifan pelatihan. 

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan dan pengamatan yang 

dilakukan peneliti di lapangan melihat bahwa di Kantor Camat Manggala 

bahwa lingkungan kerja memiliki dampak positif terhadap kinerja kinerja 

begitupun dengan perilaku pegawai sangat berguna untuk menunjang 

tugas dan tanggung jawabnya. Lingkungan kerja yang nyaman 

menyebabkan tingkat konsentrasi pegawai dalam bekerja meningkat, dan 

kondisi tersebut menyebabkan tingkat produktivitas kerja 

pegawai meningkat. Suasana kerja yang baik akan mendorong terciptanya 

kualitas kerja yang tinggi dan produksi dapat berjalan dengan lancar 
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sehingga produktivitas kerja pegawai dapat meningkat, 

apabila lingkungan kerja semakin nyaman dan kondusif maka 

kinerja karyawan akan meningkat seketika akan meningkat 

juga produktivitas kerja.  

d. Hasil 

Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, dilaksanakan untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri 

Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan dan pelatihan dapat 

dilakukan baik melalui jalur (cara) diklat maupun jalur non diklat. Jalur 

diklat, misalnya berbentuk kegiatan seminar, lokakarya. Jalur non diklat 

misalnya dapat berbentuk promosi jabatan, pemberian bonus, insentif, 

peringatan dan hukuman. Setiap organisasi apapun bentuknya senantiasa 

akan berupaya agar dapat mencapai tujuannya dengan baik. Tujuan 

organisasi itu akan dapat tercapai dengan baik apabila pegawai dapat 

melakukan tugas-tugasnya dengan efektif.  

Efektifitas suatu lembaga sangat tergantung pada baik buruknya 

pengembangan sumber daya manusia, oleh karena itu untuk 

meningkatkan kemampuan kerja para pegawai dapat dilakukan melalui 

pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dan pengembangan mempunyai 

dampak terhadap efektivitas organisasional. 

Hasil wawancara dengan Camat Manggala mengatakan bahwa: 
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“Suatu pelatihan dapat dikatakan berhasil jika dapat membentuk 

cara berfikir atau mind-set pegawai di Kantor tersebut, sehingga 

mampu berjalan sejalan dan mendukung visi dan misi perusahaan di 

tempat ia tempatkan. “Secara garis besar ada tiga hal yang biasanya 

dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah program 

pelatihan, yang pertama adalah pembentukan pola pikir atau mind 

set karyawan, yang kedua adalah peningkatan pengetahuan, 

kemampuan, serta sikap karyawan, dan yang terakhir adalah 

perilaku karyawan yang telah berubah menjadi lebih efektif dan 

lebih mendukung visi dan misi perusahaan.” (Hasil wawancara pada 

tanggal 18 Juli 2022). 

 

Pernyataan tesrsebut dapat disimpulkan bahwa DIKLAT dapat 

dikatakan berhasil apabila dapat membentuk mindset pegawai dengan 

melakukan beberapa halsehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan 

misi yang terdapat pada Kantor Camat Manggala 

Hasil wawancara oleh Sekretaris Camat Manggala mengatakan bahwa: 

“Perlu dilakukan penilaian kerja sebelum dilaksanakan training. 

Fase ini bisa disebut sebagai fase awal sebelum pihak Kantor mulai 

mengukur efektivitas pelatihan. Dari data awal yang ditemukan, 

Kantor nantinya bisa mengetahui sejauh mana kemampuan pegawai 

serta program training apa yang paling sesuai dengan pegawai. Fase 

pertama tidak fokus pada penyelesaian masalah serta mengatasi 

kelemahan–kelemahan pegawai namun lebih fokus pada 

pengumpulan data awal semata. Fase kedua dalam metode penilaian 

efektivitas training adalah monitoring atau pengawasan pelaksanaan 

program training. Di fase ini Kantor akan melaksanakan 

pengawasan dan penelitian mengenai pelaksanaan training. Di tahap 

yang satu ini perusahaan harus menilai keterlibatan pegawai dalam 

proses pelaksanaan training. Mencatat hasil kinerja karyawan 

setelah pelaksanaan training sangat penting untuk mengukur 

efektivitas pelatihan. Di fase ini akan bisa diketahui peningkatan 

hasil kinerja yang sudah dicapai oleh pegawai dari sebelum 

pelaksanaan training dan setelah pelaksanaan training.”. (Hasil 

wawancara pada tanggal 18 Juli 2022). 
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Pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa Dalam sebuah 

pelaksanaan training, tidak semua pegawai akan langsung bisa 

mempraktekkan materi training yang baru saja didapat. Diprediksi akan 

ada tenggang waktu tertentu antara perubahan yang diharapkan oleh 

Kantor dengan waktu berakhirnya masa training. Semakin pendek 

tenggang waktu antara keduanya, maka perubahan positif akan semakin 

cepat terjadi. Cara mengukur efektivitas pelatihan ini bisa menjadi sebuah 

metode yang sangat bagus untuk mensinergikan pegawai dan Kantor 

dalam hal pengembangan kinerja serta pengembangan karir.  

Dengan menerapkan metode tersebut, pegawai tidak hanya bisa 

bergantung pada kebijaksanaan Kantor untuk bisa naik jabatan sedangkan 

Kntor  perlu memfasilitasi pegawai dengan training yang sesuai untuk 

membantu pengembangan kemampuan kerja para karyawan. Diharapkan 

Kantor akan semakin jeli dalam menyediakan training yang sesuai serta 

pegawai mau secara aktif dan antusias menjalani training yang sudah 

disediakan oleh Kantor. 

Hasil wawancara oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian mengatakan 

bahwa: 

“Dalam kedudukan dan tugasnya, pegawai negeri harus netral dari 

pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak 

diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih 

banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan 

pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan 

pembangunan nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa 
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kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan 

terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada 

bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta 

kurang menghargai ketepatan waktu. jiwa kepegawaian yang 

mempunyai sifat seperti tersebut di atas akan berakibat negatif 

terhadap prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan karena 

tidak adanya pengembangan pola pikir kerja sama”. (Hasil 

wawancara pada tanggal 18 Juli 2022). 

 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk lebih 

meningkatkan peran pegawai negeri agar lebih efisien dan efektif dalam 

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pegawai 

negeri harus mendapatkan pembinaan dengan sebaik-baiknya. Efektifitas 

dan efisiensi setiap pegawai negeri harus selalu berhasil melaksanakan 

tugas secara berdaya dan berhasil guna dengan mengedepankan 

pelayanan kepada masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan 

profesionalisme dan kesejahteraannya.  

Hasil wawancara oleh Seksi Trantib dan Penegakan Peraturan Daerah 

mengatakan bahwa: 

“Pendidikan dapat diartikan sebagai proses memperluas kepedulian 

dan keberadaan seseorang menjadi dirinya sendiri, atau proses 

mendefinisikan dan meredefinisikan keberadaan diri sendiri di 

tengah-tengah lingkungannya. Sedangkan Pelatihan dapat diartikan 

sebagai proses di mana para instruktur memanipulasi peserta dan 

lingkungan mereka dengan cara-cara tertentu sehingga peserta 

mampu menguasai perilaku yang diinginkan. pendidikan bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan, sedangkan pelatihan bertujuan 

pada perbaikan perilaku, maka pelatihan harus lebih tertata dari 

pada pendidikan sebab pengetahuan dapat di transfer kapan saja, 

sedangkan pelatihan harus disusun secara sistematis dan skematis 

agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik”. 

(Hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2022). 
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Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan adalah proses di mana pegawai mempelajari keterampilan, sikap 

dan perilaku yang diperlukan guna melaksanakan pekerjaan mereka 

secara efekti. Perbedaan esensial antara Pendidikan dan Pelatihan terletak 

pada tujuannya. Program pelatihan memiliki sasaran dan tujuan yang jelas 

sehingga pesertanya dianggap sebagai bahan baku yang perlu diproses 

agar menjadi produk yang sudah direncanakan. Pendidikan pada sisi lain, 

lebih ditekankan pada aspek memanusiakan manusia. Mengingat manusia 

memiliki aneka ragam potensi, maka proses Pendidikan dan Pelatihan ini 

dapat pula diterapkan secara beragam. 

Dari hasil wawancara yang dipaparkan dan pengamatan yang 

dilakukan peneliti di lapangan melihat bahwa suatu pelatihan dapat 

dikatakan berhasil bila berhasil dalam membentuk cara berfikir atau 

mind-set pegawai di Kantor tersebut, sehingga mampu berjalan sejalan 

dan mendukung visi dan misi perusahaan di tempat ia tempatkan. Secara 

garis besar ada tiga hal yang biasanya dijadikan sebagai tolak ukur 

keberhasilan sebuah program pelatihan, yang pertama adalah 

pembentukan pola pikir atau mind set karyawan, yang kedua adalah 

peningkatan pengetahuan, kemampuan, serta sikap karyawan, dan yang 

terakhir adalah perilaku karyawan yang telah berubah menjadi lebih 

efektif dan lebih mendukung visi dan misi perusahaan. 
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C. Pembahasan  

Adapun data yang diperoleh dari penelitian Efektivitas Pendidikan dan 

Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Manggala Kota 

Makassar. Pada penelitian ini, kalimat deskriptif lebih dominan  merupakan 

hasil wawancara penelitian dengan informan yang menjadi sumber utama 

peneliti dan juga observasi langsung pada lokasi penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. 

Efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat fungsional) yang 

didapatkan dari sejauh mana pelaksanaan diklat fungsional ini mencapai 

sasaran atau tujuannya. Apabila suatu program dapat mencapai sasaran yang 

telah ditentukan sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan efektif, 

namun sebaliknya apabila suatu program mencapai sasaran yang ditetapkan 

sebelumnya maka program tersebut tidak efektif. Sehingga para pegawai yang 

telah mengikuti Diklat sudah memahami apa yang telah didapatkan saat 

mengikuti Diklat. 

Hal yang dihasilkan oleh pegawai dari pelaksanaan diklat ini yaitu dapat 

menambah wawasan, meningkatkan produktivitas dan kemampuan dari para 

pegawai yang tentunya juga akan memberikan dampak bagi kemajuan Kantor. 

Setelah mengikuti diklat ini pihak Kantor sangat mengharapkan pegawai 

dapat memahami bidang tugasnya masing-masing. Kegiatan diklat ini 

dirancang sebaik mungkin mulai dari pegawai baru hingga pegawai lama dan 

tentunya memiliki manfaatnya masing-masing.  
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Akan tetapi untuk hal ini ada beberapa pegawai lama yang tidak 

sependapat dan mereka lebih berharap kegiatan diklat ini dikhususkan kepada 

pegawai baru yang tentunya masih muda sehingga lebih mudah dalam 

menyerap ilmu yang diberikan. Kegiatan diklat ini tidak hanya memberikan 

manfaat tersendiri bagi para pegawai tetapi memberikan manfaat tersendiri 

juga bagi Kantor yaitu dapat meningkatkan profitabilitas, meningkatkan job 

knowledge dan skill, menciptakan citra perusahaan yang baik, dan 

meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan. 

1. Reaksi  

Untuk dapat mengukur efektivitas suatu pelatihan dapat dilihat dari 

tanggapan maupun reaksi dari para peserta yang mengikuti pelatihan 

utamanya reaksi yang sifatnya secara langsung dan ini dapat dikatakan 

efektif apabila proses pelatihan terasa menyenangkan oleh para peserta 

yang tentu akan memberikan reaksi positif sehingga akan lebih 

termotivasi dan tertarik untuk berlatih dan belajar.  

Sekaitan dengan teori yang di kemukakakn oleh Gomes (1995: 210) 

menjelaskan reaksi (reaction) yaitu ukuran mengenai reaksi ini didesain 

untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai program pelatihan. 

Dengan melakukan hubungan kerja  para peserta tentang seberapa jauh 

mereka merasa puas terhadap pelatihan secara keseluruhan. Dalam 

pendidikan dan pelatihan di Kantor Camat Manggala dapat diketahui 

bahwa dalam pemberian materi harus mampu membuat hubungan kerja 
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yang baik dengan para peserta pelatihan agar proses belajar berjalan 

lancar. 

Dari hasil observasi dilapangan menemukan bahwa dalam 

mengikuti DIKLAT dimbangi dengan jokes. Di saat pegawai mulai 

kurang fokus di situlah pemateri mendekati dan menjelaskan 

disampingnya. Gunanya untuk mencari atensinya yang merupakan salah 

satu strategi yang namanya mendelever materi jadi harus dilihat atau di 

kontrol seperti apa sikap pegawai tersebut. Kalau dengan bercanda atau 

cara yang lainnya itu bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi 

dalam mengikuti pelatihan pegawai perlu memperhatikan reaksi pegawai. 

Hal itu bisa dilihat dari segi pengalaman jam terbang dan berpartisipasi 

dalam DIKLAT. Karena pegawai sangat berperan penting dalam 

keberlangsungan kegiatan pelatihan tersebut, maka dari itu dalam 

penentuannya tidak bisa sembarangan agar tujuan yang diharapkan bisa 

tercapai. Para pegawai pun akan lebih termotivasi dan lebih giat dalam 

mengikuti proses pelatihan dikarenakana orang yang terpilih sebagai ASN 

tidak diragukan kapasitasnya.  

Dalam pemberian materi harus mampu membuat hubungan kerja 

yang baik dengan para peserta pelatihan agar proses belajar berjalan 

lancar agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seorang pegawai juga 

melaksanakan fungsinya sebagai komunikator dengan menerapkan cara 

berkomunikasi yang efektif agar para peserta pelatihan dapat mengikuti 
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jalannya pembelajaran dengan mudah dan penuh semangat belajar seperti 

halnya dalam membawa materi dapat diselingin dengan candaan agar para 

peserta tidak jenuh dan dapat memberikan reaksi yang positif. 

2. Pembelajaran 

Pendidikan dan pelatihan merupakan serangkaian kegiatan atau 

proses untuk meningkatkan keterampilan kerja yang mencakup hal-hal 

teknis, maupun manajerial. Pendidikan lebih berorientasi pada teori. 

Biasanya dilakukan di dalam kelas, berlangsung dalam jangka waktu 

tertentu, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan pelatihan 

lebih berorientasi pada praktek, dilakukan di lapangan atau area kerja, 

memakan waktu lebih sedikit.  

Menurut Gomes (1995:210), Pembelajaran dalam pendidikan dan 

pelatihan berfokus pada informasi yang ingin diperoleh melalui jenis 

evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh para peserta 

menguasi konsep-konsep, pengetahuan, dan keterampilan-keterampilan 

yang diberikan selama pelatihan. Ini biasanya dilakukan dengan 

mengadakan test tertulis (essay atau multiple choice), test performasi, dan 

latihan-latihan simulasi. Pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa 

sehingga mencakup semua materi dari semua program pelatihan.   

Dari hasil pengamatan di Kantor Camat Manggala untuk bisa 

menentukan bahwa pembelajaran yang diberikan efektif atau tidak, 

Kantor membutuhkan data pembanding sebelum dan sesudah. Maka, 

https://presenta.co.id/artikel/lembaga-pelatihan/
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penilaian terhadap kinerja pegawai diperlukan di fase awal, dimana 

program pelatihan belum dijalankan. Dalam fase ini, Kantor akan bisa 

mengukur sejauh mana kompetensi sumber daya manusiannya dalam 

memaksimalkan suatu proses pelatihan dengan menerapkan SDM dan 

harus mengetahui apa saja yang perlu dituliskan dalam pelatihan guna 

untuk membantu para pegawai mengetahui siapa yang paling mengetahui 

DIKLAT.  

Berikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai untuk terlibat 

langsung dalam masa pelatihan. Contohnya itu kesempatan untuk 

bertanya dan mengutarakan pendapat. Partisipasi ini penting untuk 

mengetahui antusiasme pegawai dan pemahaman mereka terhadap materi 

yang diberikan. Pelatihan yang efektif tentunya akan sangat bermanfaat 

bagi semua pegawai yang mengikuti program tersebut. Mereka 

memperoleh apa yang dibutuhkan untuk pengembangan diri. Secara tidak 

langsung, saat semua pegawai telah mampu bekerja dengan lebih baik, 

Kantor akan mendapatkan dampak positifnya. 

3. Perilaku 

Menurut Gomes (1995:210), Pelatihan adalah salah satu metode 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada sebuah 

instansi/perusahaan. Perilaku  dari para peserta, sebelum dan sesudah 

pelatihan, dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh 

pelatihan terhadap perubahan performansi mereka. Langkah ini penting 
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karena sasaran dari pelatihan adalah untuk mengubah perilaku atau 19 

performansi para peserta. Perilaku dari para peserta dapat diukur 

berdasarkan sistem evaluasi performansi guna mendapatkan tingkat 

performansi para peserta yang dikumpulkan oleh para supervisor masing-

masing untuk dibandingkan dengan performansi sesudah pelatihan.  

Dari hasil pengamatan di Kantor Camat Manggala bahwa 

lingkungan kerja memiliki dampak positif terhadap kinerja kinerja 

begitupun dengan perilaku pegawai sangat berguna untuk menunjang 

tugas dan tanggung jawabnya. Lingkungan kerja yang nyaman 

menyebabkan tingkat konsentrasi pegawai dalam bekerja meningkat, dan 

kondisi tersebut menyebabkan tingkat produktivitas kerja 

pegawai meningkat. Suasana kerja yang baik akan mendorong terciptanya 

kualitas kerja yang tinggi dan produksi dapat berjalan dengan lancar 

sehingga produktivitas kerja pegawai dapat meningkat, 

apabila lingkungan kerja semakin nyaman dan kondusif maka 

kinerja karyawan akan meningkat seketika akan meningkat 

juga produktivitas kerja.  

Faktor yang dihadapi dalam proses pelatihan yaitu keefektifan 

perilaku program pelatihan yang menjadi tolak ukur dalam pelatihan dan 

pengembangan kegiatan dapat dikatakan efektif jika pelatihan tersebut 

sesuai dan tepat sasaran terhadap peserta pelatihan. Efektivitas pelatihan 

dipengaruhi oleh proses sebelum diselenggarakan pelatihan, selama 
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penyelenggaraan pelatihan hingga sesudah pelatihan dilaksanakan. Salah 

satu proses selama penyelenggaran pelatihan adalah pembinaan yang 

dilakukan oleh staf pengajar.  

Salah seorang peserta pelatihan mengungkapkan bahwa pembinaan 

yang dilakukan hanya sebatas saat pelaksanaan teori berlangsung. Tentu 

saja pembinaan peserta diharapkan menghasilkan lulusan yang sesuai 

dengan kriteria pekerjaan sesuai dengan kondisi kerja yang 

sesungguhnya. Pembinaan peserta yang baik akan mengindikasi 

keefektifan pelatihan yang baik tentunya 

4. Hasil  

Menurut Gomes (1995:210), Hasil adalah tujuan dari pengumpulan 

informasi untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau 

organisasi secara keseluruhan. Efektifitas suatu lembaga sangat 

tergantung pada baik buruknya pengembangan sumber daya manusia, 

oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan kerja para pegawai 

dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dan 

pengembangan mempunyai dampak terhadap efektivitas organisasional.  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menemukan 

bahwa suatu pelatihan dapat dikatakan berhasil bila berhasil dalam 

membentuk cara berfikir atau mind-set pegawai di Kantor tersebut, 

sehingga mampu berjalan sejalan dan mendukung visi dan misi 

perusahaan di tempat ia tempatkan. Secara garis besar ada tiga hal yang 
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biasanya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah program 

pelatihan, yang pertama adalah pembentukan pola pikir atau mind set 

karyawan, yang kedua adalah peningkatan pengetahuan, kemampuan, 

serta sikap karyawan, dan yang terakhir adalah perilaku karyawan yang 

telah berubah menjadi lebih efektif dan lebih mendukung visi dan misi 

perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berjudul Efektivitas Pendidikan 

dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di lihat dari empat segi 

indikator di Kantor Camat Manggala Manggala, maka dapat di simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Dalam pendidikan dan pelatihan di Kantor Camat Manggala dapat diketahui 

bahwa untuk dapat mengukur efektivitas suatu pelatihan dapat dilihat dari 

tanggapan maupun reaksi dari para peserta yang mengikuti pelatihan utamanya 

reaksi yang sifatnya secara langsung dan ini dapat dikatakan efektif apabila 

proses pelatihan terasa menyenangkan oleh para peserta yang tentu akan 

memberikan reaksi positif sehingga akan lebih termotivasi dan tertarik untuk 

berlatih dan belajar.  

2. Pada pelatihan di Kantor Camat Manggala untuk meningkatkan keterampilan 

dapat mengukur sejauh mana kompetensi sumber daya manusiannya dalam 

memaksimalkan suatu proses pelatihan dengan menerapkan SDM dan harus 

mengetahui apa saja yang perlu dituliskan dalam pelatihan guna untuk membantu 

para pegawai mengetahui siapa yang paling mengetahui DIKLAT. Pelatihan 

yang efektif tentunya akan sangat bermanfaat bagi semua pegawai yang 

mengikuti program tersebut.  
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3. Dalam pendidikan dan pelatihan lingkungan kerja memiliki dampak 

positif terhadap kinerja begitupun dengan perilaku pegawai sangat berguna untuk 

menunjang tugas dan tanggung jawabnya.  keefektifan perilaku program 

pelatihan yang menjadi tolak ukur dalam pelatihan dan pengembangan kegiatan 

dapat dikatakan efektif jika pelatihan tersebut sesuai dan tepat sasaran terhadap 

peserta pelatihan.  

4. Dalam pendidikan dan pelatihan dapat dikatakan berhasil bila berhasil dalam 

membentuk cara berfikir atau mind-set pegawai di Kantor tersebut, sehingga 

mampu berjalan sejalan dan mendukung visi dan misi perusahaan di tempat ia 

tempatkan. Karena efektifitas suatu lembaga sangat tergantung pada baik 

buruknya pengembangan sumber daya manusia, oleh karena itu untuk 

meningkatkan kemampuan kerja para pegawai dapat dilakukan melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas beberapa hal yang peneliti sarankan dan 

semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua 

tanpa terkecuali.  

1. Dalam pengembangan pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) di 

Kantor Camat Manggal terdiri dari Pendidikan dan Pelatihan Struktural, 

Fungsional dan Teknis sebaiknya tidak dibeda-bedakan karena pegawai yang 

bekerja pada lembaga instansi tersebut adalah sumber daya yang menentukan 

efektif tidaknya hasil pekerjaan dalam rangka meningktakan produktivitas. 
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2.  Faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi terselenggaranya proses 

pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) perlu 

diperhatikan utamanya dari kondisi kerja.  

3. Mungkin konsentrasi program pengembangan pegawai melalui pendidikan dan 

pelatihan (Diklat) tidak perlu pada konsep-konsep yang semuanya pasti baik, 

agar dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memberi hasil berupa 

perbaikan yang nyata. Dengan demikian pegawai akan pulih harapannya, bahwa 

akhirnya masalah-masalah lembaga/instansi ini ada tanda-tanda dan 

kemungkinan untuk dapat diatasi, dan akhirnya pegawai akan dapat menikmati 

pengayoman dan layanan dari lembaga/instansi yang dapat diandalkan. 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

No Kerangka 

Konseptual 

Sumber Data Pertanyaan 

1.  Reaksi  Observasi 

Wawancara 

1. Apa yang perlu diterapkan oleh Kantor 

Camat Manggala untuk kesejahteraan 

pelatihan? 

2. Bagaimana cara menentukan program 

pelatihan agar tepat sasaran? 

3. Apa tindakan untuk membuat pegawai 

merasa nyaman dalam pelatihan? 

2. Pembelajaran Observasi 

Wawancara 

1. Apa saja yang dilakukan untuk 

memaksimalkan efektiviytas pendidikan 

dan pelatihan di Knator Camat 

Manggala? 

2. Bagaimana cara menumbuhkan perhatian 

pegawai Kantor Camat Manggala selama 

proses DIKLAT? 

3. Bagaimana pembelajaran pada pegawai 

dalam suatu pelatihan? 

3. Perilaku Observasi 

Wawancara 

1. Aapakah pelatihan berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai? 

2. Mengapa kita harus menilai perubahan 
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perilaku dari kinerja pegawai setelah 

mengikuti DIKLAT? 

3. Faktor-faktor apakah yang berkontribusi 

terhadap efektivitas pendidikan dan 

pelatihan? 

4. Hasil Observasi 

Wawncara 

1. Bagaimana cara mengetahui jika 

pelaksanaan DIKLAT itu bisa dikatakan 

berhasil secara efektif? 

2. Bagaimana peran pendidikan dan 

pelatihan dalam meningkatkan efektivitas 

kinerja pegawai? 
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Foto dengan Sekretaris Camat Manggala 

 

Foto dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian 
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Foto dengan Seksi Trantib dan Penegakan Peraturan Daerah 

 

Foto dengan Seksi Pemerintah, Kinerja Lurah dan RT/RW 
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Foto Undangan Diklat 
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