
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Setelah melakukan peninjauan pada PT.INTI (Persero) Bandung 

mempelajari mengenai pelaksanaan promosi jabatan, penulis dapat menyimpulkan 

beberapa hal yaitu: 

1.  Pengembangan karir pada PT.INTI (Persero) Bandung merupakan kebutuhan 

yang terus ditumbuhkan dalam diri seorang tenaga kerja, melalui pendidikan 

dan pengembangan. Pegawai tersebut mempunyai peningkatan kemampuan 

teknis teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan/jabatan.      

2. Pelaksanaan promosi jabatan pada PT.INTI (Persero) Bandung yang baik 

sangat berguna bagi karyawan maupun bagi perusahaan, bagi karyawan 

diharapkan dengan adanya promosi jabatan kebutuhan akan pengembangan 

dan kemajuan karir akan terpenuhi sedangkan untuk pihak perusahaan 

diharapkan promosi jabatan dapat menjamin stabilitas perusahaan dan moral 

karyawan. 

 3. Pelaksanaan promosi jabatan pada PT.INTI (Persero) Bandung telah 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga, tercipta hubungan timbal balik yang harmonis profesional antara 

pimpinan dan pegawai. 

4.  Promosi jabatan yang dilaksanakan oleh sub bagian pengembangan pegawai 

pada PT.INTI (Persero) Bandung, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

diri dan meningkatkan kepuasan kerja pegawai, sehingga dengan promosi 

jabatan dapat meningkatkan motivasi kerja para pegawai untuk bekerja lebih 

baik lagi. Selain berdasarkan atas prestasi kerja pegawainya, masalah 

senioritas juga dipertimbangkan dalam pelaksanaan promosi jabatan. Hal ini 

meliputi lamanya masa kerja dan loyallitas pada instansi tersebut, karena 
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bagaimanapun juga seorang pegawai yang telah memenuhi persyaratan akan 

diperhatikan oleh pimpinan unit kerja untuk dipromosikan. 

5. Pelaksanaan promosi jabatan pada PT.INTI (Persero) Bandung, tidak 

selamanya berjalan lancar sesuai rencana. Adapun yang menjadi hambatan 

yaitu adanya perubahan data pegawai yang tidak segera dilaporkan ke bagian 

kepegawaian. Juga ada kesulitan dalam menentukan standar pegawai yang 

memiliki kemampuan manajerial, dan kemampuan teknis fungsional.  

6. Untuk mengatasi hambatan di dalam PT.INTI (Persero) Bandung, perlu 

diadakan usaha-usaha untuk memperlancar proses promosi jabatan tersebut, 

melalui pengisian daftar riwayat hidup, latar belakang pendidikan, diklat, lama 

masa kerja dan daftar pengisian pelaksanaan promosi jabatan. 

 

5.2 Saran  

Selama melaksanakan peninjauan pada PT.INTI (Persero) Bandung 

penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat meningkatkan produktivitas 

pegawai dalam pelaksanaan promosi jabatan:     

1. Pelaksanaan promosi jabatan pada PT.INTI (Persero) Bandung, sebaiknya 

berdasarkan penilaian yang lebih selektif, agar setiap karyawan mempunyai 

kesempatan yang sama dalam melaksanakan promosi jabatan, serta dapat 

terpilihnnya karyawan sesuai dengan posisi yang akan didudukinya. 

 2. Untuk menghindari kekosongan promosi jabatan pada PT.INTI (Persero) 

Bandung perlu adanya perencanaan dan kesiapan yang lebih baik lagi yaitu 

dari pihak pimpinan unit kerja, dengan cara mempersiapkan pegawainya 

sebelum terjadinya kekosongan jabatan, sehingga tidak sulit untuk mencari 

pegawai yang memenuhi persyaratan untuk menduduki promosi jabatan 

tersebut. 

3. Penulis menyarankan agar hubungan antar bawahan dengan atasan, maupun 

antara pegawai yang satu dengan yang lainnya harus lebih terbuka. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam penilaian terhadap pegawai yang merupakan salah 

satu dasar pelaksanaan promosi jabatan dapat lebih memuaskan kedua belah 

pihak. 
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4. Sebaiknya dalam melaksanakan promosi jabatan pada PT.INTI (Persero) 

Bandung, pegawai yang dipromosikan dapat mempersiapkan diri sehingga 

lebih cepat untuk menyesuaikan diri dengan dengan lingkungan kerjanya dan 

tugas-tugas yang akan dihadapi sesuai dengan pekerjaannya serta tingkatan 

jabatan yang baru. 

5. Untuk mengatasi hambatan dalam proses promosi jabatan pada PT.INTI 

(Persero) Bandung hendaknya pegawai yang memenuhi prioritas persyaratan 

promosi, supaya diikutsertakan dalam program pendidikan dan pelatihan yang 

dilaksanakan di dalam maupun di luar instansi, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas kerja dalam perusahaan tersebut. 

6. Dalam pengusulan promosi jabatan pada PT.INTI (Persero) Bandung, 

hendaknya dilaksanakan secara selektif agar diperoleh pegawai yang 

berkualitas. Dengan demikian diharapakan tidak ada menimbulkan 

kesenjangan antar pegawai, sehingga akan lebih memacu pegawai yang lain 

untuk meningkatkan prestasi dan semangat kerja pegawai.       

 


