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BAB V 

 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan dalam Bab IV, setelah dilaksanakan analisis secara teori 

dengan temuan-temuan  di lapangan serta rumusan fokus masalah 

berikut peneliti akan memaparkan simpulan dari analisis 

penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di PPSDM 

Aparatur. PPSDM Aparatur baru pertama kali menyelenggarakan 

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV pada tahun 2017, sejak re-

organisasi menjadi PPSDM Aparatur pada tahun 2016, lebih 

memfokuskan diri pada penyelenggaraan Diklat bidang 

manajemen, kepemimpinan dan administrasi sesuai tugas dan 

fungsi yang diemban.  

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di 

PPSDM Aparatur sudah berjalan dengan baik meliputi Tahap 

Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi. Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 

Tingkat IV sudah sesuai dengan pedoman acuan yaitu Perkalan 

Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat 

Kepemimpinan Tingkat IV. Semua tahapan pelaksanaan 

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ini 

disesuaikan dengan acuan yang ada.  

Berdasarkan Perhitungan cost benefit dengan 

menggunakan analisis ROI  hal tersebut maka Diklat 

Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2017 ini dinyatakan Feasible 

atau Layak di laksanakan kembali di tahun berikutnya karena 

dalam penyelenggaraannya menghasilkan nilai manfaat yang 

bersifat “intangible benefit”  yaitu berupa peningkatan 

kompetensi peserta melalui Proyek Perubahan sebesar 95% 

Memuaskan .  
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5.2 Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implikasi 

terhadap Lembaga bahwa Evaluasi mengukur pula Efisiensi dan 

Efektivitas dari
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jumlah dana yang dikeluarkan. Anggaran yang telah dikeluarkan 

oleh PPSDM Aparatur dengan cukup besar perlu diketahui nilai 

manfaat yang diperoleh dari penyelenggaran Diklat. Evaluasi 

efektivitas dan efisiensi biaya melalui Cost Benefit ini agar 

diketahui nilai manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan 

Diklat untuk selanjutnya menjadi suatu kebijakan/ keputusan 

keberlanjutan Penyelenggaraan Diklat,  apakah diklat layak 

dilaksanakan atau tidak.  

Jika PPSDM Aparatur melaksanakan evaluasi Efektivitas 

Biaya, maka akan memberikan implikasi kepada lembaga untuk 

membantu proses perumusan kebijakan penyelenggaraan Diklat 

selanjutnya dilihat dari manfaat yang bisa diperoleh lembaga 

dengan anggaran yang akan dikeluarkan menjadi lebih efisien dan 

efektif serta mengetahui kelayakan Diklat untuk dilaksanakan 

sebagai investasi Pengembangan Sumber Daya di masa yang akan 

datang.  

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masih terdapat 

kendala dan hambatan, berikut rekomendasi atau saran yang akan 

peneliti sampaikan dengan harapan bermanfaat bagi pihak 

lembaga dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 

Tingkat IV selanjutnya yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi PPSDM Aparatur  

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV ini telah 

dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman yang ada. 

Harapannya dengan anggaran yang telah dikeluarkan dan 

cukup besar terus memberikan manfaat bagi lembaga 

kedepannya, sebagai nilai investasi sumber daya manusia di 

masa yang akan datang. Penyelenggara dapat terus 

meningkatkan kualitas dengan inovasi lokasi Visitasi dan 

Benchmarking ke wilayah luar pulau jawa 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Untuk peneliti selanjutnya, dimungkinkan penelitian ini 

masih banyak kekurangan dalam berbagai hal. Oleh 

karena itu peneliti menyarankan agar penelitian 

selanjutnya dapat menghasilkan penelitian yang lebih 

baik khususnya pada Lembaga PPSDM Aparatur.  

b. Dapat melakukan penelitian dengan fokus yang sama 

tetapi dengan Diklat yang berbeda, sehingga dapat 

menambah kajian pada Lembaga terkait Evaluasi Biaya  

c. Lebih memperkaya responden dan menggunakan Diklat 

Tahun yang sedang berjalan agar informasi mengenai 

Data yang masih baru.  

 

 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   


