
113

BAB VI

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Dari  serangkaian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab

sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan,

Pegawai maupun karyawan dalam suatu instansi merupakan asset yang dimiliki

sebagai perencana dan pengendali aktivitas dalam organisasi. Maka seiring

dengan perkembangan pengetahuan dan tekhnologi serta tuntutan tugas perlu

untuk diperhatikan. Oleh karena itu, Badan kepegawaian Daerah (BKD)

Kabupaten Siak mengambil kebijaksanaan untuk memprogramkan pengembangan

pegawai sebagai sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan guna

memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka mampu

menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil

penelitian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Siak dapat dikategorikan Cukup Baik.

Dalam pelaksanaan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan

pelatihan ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai factor pendukung

dan penghambat. Faktor pendukung tersebut yaitu:

a) Faktor kepemimpinan, pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

ini seorang pemimpin harus mampu menggunakan kekuasaannya untuk

bertindak dalam meningkatkan kemampuan pegawai atau bawahannya

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.



114

b) Faktor motivasi, pendidikan dan pelatihan (Diklat) senantiasa memotivasi

pegawai oleh karena keinginan untuk menambah kemampuan/kecakapan

yang dimiliki oleh setiap pegawai. Meskipun sudah menjadi suatu

tuntutan organisasi tetapi melaui pendidikan dan pelatihan kita dapat

mempelajari kemampuan diri.

c) Faktor komitmen, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) setiap

tindakan pelaksanaan pengembangan pegawai membutuhkan adanya

komitmen dan persepsi berupa kesiapan dan kecukupan sehingga dalam

pelaksanaan nantinya bisa berjalan baik dan lancar.

Faktor Penghambat yaitu meliputi :

a) Prestasi kerja yang cenderung rendah, menurunya prestasi kerja pada

pegawai tergambar pada tugas yang dikerjakan sangat lambat sehingga

pertanggungjawaban yang dikerjakan sangat lambat sehingga

pertanggungjawaban yang dibutuhkan tidak efektif dan efisien.

b) Kondisi kerja yang kurang memadai, pengembangan pegawai melalui

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terdapat berbagai macam kondisi kerja

yang dianggap sangat mempengaruhi yaitu dari segi waktu, tenaga,

pekerjaan, sasaran dan prasaranan. Kondisi sarana dan prasarana

dianggap sangat menghambat oleh karena ketersediaan lokasi pengadaan

pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan tidak

mendukung dan .

c) Komunikasi organisasi yang kurang efektif, dalam pengembangan

pegawai melalui pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sangat dipengaruhi
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dari bagaimanan cara penyampaian informasi. Pada Bada Kepegawaian

Daerah (BKD) Kabupaten Siak dalam menyampaikan informasi tentang

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) sangat dipengaruhi oleh

Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

B. Saran-saran

1. Dalam pengembangan   pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan

(DIKLAT) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Siak

yang 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.

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, tetapi kepada menjawab pertanyaan, ”bagamana memulainya?”,

agar dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memberi

hasilberupa 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.


