BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Penelitian ini ingin melihat kesesuaian mengenai deskripsi kerja dengan
dengan kondisi sesungguhnya , terdapat tiga orang yang kesesuaiannya tidak
mencapai 100%, namun hanya sekitar 80% , sehingga job description pada
sebuah jabatan tidak semuanya langsung mampu dilakukan oleh pejabat yang
ditunjuk, sehingga dalam melakukan tugas dibutuhkan bantuan dari orang lain
yang memiliki kopetensi tersebut, karena ada beberapa pekerjaan atau tugas yang
diberikan tidak selururhnya diselesaikan oleh pegawai tersebut, adanya
ketergantungan terhadapa orang lain utnuk menyelesaikan tugas tersebut, atau
pegawai yang bersangkutan hanya berperan untuk membantu menyelesaikan
pekerjaan tersebut.
Penelitian ini juga melihat kesesuaian spesifikasi pegawai atau persyaratan
pekerja dengan pegawai yang menduduki posisi tersebut, hasilnya adalah orang
yang duduk di posisi tersebut tidak memiliki kesesuaian terhadap persyaratan
kerja , terutama untuk pemenuhan persyaratan pekerja untuk menduduki jabatan
tersebut. Latar belakang pendidikan yang di syaratkan dalam Job Spesification
realitanya bisa terjadi tidak terpenuhi, sehingga dibutuhkan tambahan pelatihan
untuk menunjang pekerjaan, Selain itu diklat atau pelatihan yang dimiliki masih
tidak sesuai dan membutuhkan pelatihan agar dapat menunjang pekerjaan
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tersebut. Kemampuan dan keterampilan serta pengalaman dapat dikatakan
terpenuhi untuk menduduki jabatan tersebut.
Peneliti juga melihat pertimbangan untuk pengajuan penempatan jabatan,
karena dalam kasus ini terlihat bhawa beberapa orang tidak memeliki persyaratan
pendidikan dan pelatihan yang memadahi untuk menunjang dalam melaksanakan
tugas tersebut, dan hal tersebut sangat penting karena orang yang menjadi sample
adalah orang yang memiliki pendidikan setingkat SMA dan memiliki jabatan yang
membutuhkan keahlian khusus, serta orang tersebut dapat dikatakan baru dalam
menduduki jabatan tersebut sehingga sangat dibutuhkan dorongan untuk
pengembagan pengetahuan dan keterampilan. Pada dasarnya deskripsi kerja dan
spesifikasi

kerja

harus

sejalan

atau

berkesinambungan

karena

untuk

menyelesaikan tugas harus dengan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan atau
pengetahuan yang dibutuhkan.
6.2

Saran
Dengan melihat indikator penilaian serta melihat kesesuaian dari pegawai

pada jabatan fungsional umum yang ada di Dinas koperasi maka setelah
melakukan pertimbangan dalam menempatkan jabatan, walaupun integritas dan
kepribadian serta beberapa aspek untuk melihat kemampuan seseorang dalam
jabatan maka disarakan orang yang berpotensi ini harus dilakukan pengembangan
dengan cara pelatihan atau diklat yang menduukung orang tersebut melakukan
tugas dan pekerjaannya . Dari hasil analisis jabatan dapat terlihat kebutuhan
pelatihan atau diklat yang seharusnya diberikan kepada pegawai.
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TABEL 6. 1 Saran Pelatihan
No Nama

Jabatan

Fungsional

Umum Saran Pelatihan

Tertentu
1

AA

 Pelatihan pengelola

Verifikator keuangan

keuangan
 Diklat Keuangan
2

KR

 Pelatihan

Bendahara

Akuntansi
 Diklat Keuangan
 Diklat
penatausahaan
keuangan
3

AW

 Pengelola

Pengelola Keuangan

Keuangan
 Penatausahaan
keuangan
 Pelatihan akuntansi
4

W

 Diklat pengelolaan

Pengelola Gaji

keuangan
 Penatausahaan
keuangan
 Diklat kepegawaian
/ kompensasi
5

JK

Pengelola

data

aplikasi

dan

pengelolaan data sistem keuangan

 Diklat keuangan
 Diklat

pengelola

keuangan
6

ES

Pengelola Barang Milik Negara

 Diklat
barang
negara

128

penglolaan
milik

 Diklat barang dan
jasa
7

HS

Pengadministrasi

sarana

pengembangan Usaha
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dan

 Diklat
pengadministrasi
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