
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tinjauan 

Pelaksanaan Program Diklatpim Pegawai Negeri Sipil Tingkat III Kota Bandung 

pada BKD Kota Bandung”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

 

1. Diklatpim yang dilaksanakan oleh BKD Kota Bandung, mempunyai 3 

tahap proses perencanaan Diklatpim yaitu Perencanaan Pelaksanaan, 

Perencanaan Pembinaan, dan Perencanaan Pembiayaan Diklat. BKD Kota 

Bandung sangat berpedoman dalam peraturan kepala LAN No 12 Tahun 

2013 tentang proses perencanaan Diklatpim Tingkat III ini. 

2. Mekanisme pelaksanaan Diklatpim terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu 

pelaksanaan Diklat, pembinaan Diklat, dan tahap evaluasi dan pelaporan 

Diklat. Dari data hasil evaluasi peserta Diklat tahun 2013, menunjukkan 

perolehan rata-rata Nilai Akhir peserta/kelas dengan nilai Kualifikasi 

Kelulusan Lulus Baik Sekali.  

 

Meskipun hasil akhir yang dicapai dalam Diklat Prajabatan membuktikan 

kualifikasi kelulusan yang baik, namun fakta menunjukan bahwa banyak 

persoalan berkenaan dengan kualitas SDM aparatur yang kondisinya masih jauh 

dari yang diharapkan. Penyebab kondisi tersebut adalah masih kuatnya budaya 

dilayani bukan melayani, prosedur pelayanan yang belum jelas, kondisi 

lingkungan, sanksi yang belum maksimal dan besarnya pengaruh kekuasaan dan 

politik yang berkuasa pada masa ini .  

 

3. Faktor-faktor yang dialami pada saat pelaksanaan Diklat Prajabatan antara 

lain berasal dari, materi/kurikulum Diklat, metode pengajaran, dan tenaga 

pengajar/Widyaiswara.  

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada bab sebelumnya, maka penulis 

mengajukan saran untuk mengatasi permasalahan hambatan dalam pelaksanaan 

Diklatpim yang dilaksanakan oleh BKD kota Bandung, sebagai berikut:  

1. Materi Diklat yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Diklat sebagian 

besar bersifat teoritis, padahal yang diharapkan peserta menginginkan 

materi diklat yang bersifat praktis/ terdapat kegiatan praktikum. Jadi 

kenapa tidak mungkin bila kurikulum Diklat sebaiknya mengurangi materi 

bersifat teoritis ataupun antara materi yang bersifat teoritis dan bersifat 

praktis seimbang didalam pembagian materinya.  

2. Dalam penyusunan Materi Diklat/Kurikulum Diklat sebaiknya 

mengikutsertakan Alumni peserta Diklat ataupun calon peserta untuk 

penyusunan rencana kebutuhan peserta Diklat.  



3. Menerapkan metode problem solving (pemecahan masalah) untuk 

dikombinasikan dengan metode ceramah, karena dalam proses 

pembelajaran penyampaian materi masih bersifat ekpositori (pemindahan 

informasi).  

4. Bagian Tenaga Pengajar perlu Menerapkan dan memahami prinsip-prinsip 

belajar andradogi (pembelajaran orang dewasa) agar pada saat proses 

pembelajaran Tenaga Pengajar/Widyaiswara tidak ada yang 

memperlakukan peserta Diklat seperti bawahannya/anak-anak.  

5. Tenaga Penyelenggara Diklat/Tenaga Pengajar perlu memberikan 

dorongan/motivasi serta berupaya untuk menciptakan suasana yang 

kondusif agar peserta Diklat pada saat pembelajaran menjadi bergairah 

dan antusias mengikuti Diklat.  

6. Mencari dan segera merealisasikan solusi untuk mengatasi setiap masalah 

yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan Diklat.  

 


