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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Dari Hasil Penelitian Dan Pembahasaan Yang telah Dilakukan

Oleh Penulis Mengenai Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Di

Kabupaten Indragiri Hilir, penulis Mendapatkan Berbagai Informasi, Dimana Dari

Informasi Dan Data-Data Tersebut Dapat Menjadi Landasan Untuk Menilai pemberian

tanda kehormatan satyalancana karya satya Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 33

Tahun 2010. Dari Data Dan Informasi Yang Penulis Dapatkan, Baik Melalui

Penyebaran Angket Kepada Responden, Wawancara Dengan Responden. Peneliti Dapat

Menilai Dan Mengambil Kesimpulan Bahwa Pemberian Tanda Kehormatan

Satyalancana Karya Satya Baik. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana dikatakan

baik dilihat dari Indikator Penelitian yaitu Syarat Umum dan Syarat Khusus, Proses

Seleksi dan Prestasi Kerja

Syarat umum di dalam pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

dikatakan baik dilihat dari integritas moral, prilaku, setia kepada negara dan tidak

pernah dijatuhi hukuman pidana telah dipenuhi dengan baik oleh pegawai negari sipil di

lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

No. 35 tahun 2010.

Syarat khusus untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana di

Kabupaten Indragiri Hilir berupa kejujuran, kecakapan, kedisiplinan dan masa kerja

telah dipenuhi oleh pegawai negeri yang diusulkan. Akan tetapi di dalam
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implementasinya masih memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan itu dapat dilihat

dari kedisiplinan dan kejujuran pegawai yang masih kurang di dalam pekerjaan

meskipun  masa kerja yang telah ditetapkan untuk memperoleh Satyalancana Karya

satya telah terpenuhi.

Di dalam proses seleksi pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana ini melalui

proses pengajuan dari SKPD, pengkajian dan penelitian dari tim penghargaan serta

pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan dapat dikatakan bahwa proses seleksi

yang dilakukan telah berjalan dengan baik karena proses seleksi yang dilakukan oleh

tim uni kerja dan tim penghargaan telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Prestasi kerja pegawai negeri sipil di Kabupaten Indragiri Hilir meningkat

dengan baik setelah adanya pemberian tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

dilihat dari  motivasi dan kinerja pegawai yang lebih baik lagi, meskipun masih adanya

pemborosan di dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki.

6.2 Saran

1. Proses seleksi seharusnya dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

oleh orang yang berkompeten dan benar-benar ahli dibidang penghargaan

khususnya satyalancana karya satya

2. Tim unit kerja dari setiap SKPD sebaiknya mendaftarkan pegawai yang memang

layak mendapatkan penghargaan bukan mengusulkan pegawai hanya didasari

pertimbangan usia dan lama kerja.
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3. Pengkajian kelengkapan berkas-berkas dan dokumen lainnya yang diperlukan

seyogyanya dilakukan dengan sangat teliti dan terperinci agar tidak terjadi

kesalahan dalam penilaian.

4. Sebaiknya kepada setiap pegawai yang mendapatkan Tanda Kehormatan

Satyalancana Karya Satya diberikan suatu imbalan dan sebagainya, untuk

memotivasi pegawai lain agar mau bekeja lebih baik, dan tidak menimbulkan

kekecawaan bagi pegawai.


