
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Atas dasar uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dan 

ditunjang dengan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “STUDI MENGENAI 

PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN UNTUK PEGAWAI DI 

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN (BBLM) BANDUNG”, sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan perencanaan program pelatihan  pada Balai Besar Logam dan 

Mesin (BBLM) dilakukan oleh Divisi Pelatihan sesuai dengan struktur 

organisasi yang berlaku. Perencanaan Divisi Pelatihan Di Balai Besar Logam 

dan Mesin (BBLM) dirancang melalui tahap-tahap: Usulan Kebutuhan 

Pelatihan, Penyusunan Program Divisi Latihan, dan Pelaksanaan. 

Evaluasi program pendidikan dan pelatihan dilakukan setelah selesai 

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh peserta. Evaluasi program 

dilakukan dengan cara setiap peserta pelatihan diharuskan untuk mengisi 

pertanyaan yang disediakan penyelenggara program pendidikan dan pelatihan 

selanjutnya oleh penyelenggara dibuat suatu kesimpulan evaluasi dari peserta. 

 



 
 

b. Program pelatihan yang selama ini diikuti oleh pegawai di Balai Besar Logam 

dan Mesin (BBLM) berdasarkan atas skala prioritas, maksudnya adalah semua 

jenis pelatihan yang sekiranya belum pernah diikuti oleh pegawai dan 

manfaatnya dirasakan sangat berguna bagi organisasi akan mendapat prioritas 

utama untuk diselenggarakan. 

Adapun hambatan-hambatan yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah 

sulitnya mencari lembaga penyelenggara diklat (teknis) di dalam negeri yang 

memiliki akreditasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

c. Karena sulitnya mencari lembaga penyelenggara diklat dalam negeri yang 

memiliki mutu dan akreditasi standar internasional, sedangkan pengiriman 

pegawai ke luar negeriakan memerlukan biaya yang tinggi, maka salah 

satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membentuk 

Kerjasama Penelitian dengan lembaga atau perusahaan sejenis baik 

lembaga yang ada di dalam maupun di luar negeri, yang telah memiliki 

pengetahuan dan teknologi yang lebih maju seperti dengan BPPT, PT. 

Krakatau Steel, Politeknik Manufaktur ITB (lembaga di dalam negeri), 

NIRIN, JICA (lembaga penelitian di luar negeri), dan lain-lain. 

 

5.2       Saran 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

pada bagian ini penulis hendak mengemukakan beberapa saran. Penulis berharap 

 

 



 
 

agar saran ini dapat digunakan sebagai masukan yang berguna dan memberikan 

pemikiran baru adalah sebagai berikut : 

a. Agar dapat mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pendidikan dan 

pelatihan yang telah dilaksanakan, maka evaluasi harus lebih dikembangkan 

lagi. Berdasarkan evaluasi tersebut untuk menentukan pendidikan dan 

pelatihan apa saja yang diperlukan, serta menentukan materi pendidikan dan 

pelatihan yang perlu dikembangkan. 

b. Agar proses pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan lebih efektif dan 

efisien, maka Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) membuat sistem 

pendidikan dan pelatihan yang baku serta ditetapkan dalam peraturan. Sistem 

tersebut harus diberlakukan pada setiap unit kerja, sehingga pendidikan dan 

pelatihan dapat dilaksanakan secara terpadu dan terprogram, baik mengenai 

analisis kebutuhan, waktu pelaksanaannya dan evaluasinya. 

c. Sebaiknya dalam pelaksanaan pelatihan pegawai pada Balai Besar Logam dan 

Mesin (BBLM) agar menggunakan sistem pengarsipan yang benar, seperti 

dengan menggunakan sistem abjad (alfabet system), sistem nomor (numeric 

system), sistem perihal (subject system), dan sebagainya. Agar pada saat 

penemuan kembali data-data yang diperlukan dapat dilakukan secara efektif 

dan efisien, sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Dengan demikian 

semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. 

Dengan kesimpulan dan saran yang penulis kemukakan, semoga bermanfaat bagi 

semua pihak dan juga penulis sendiri. 

 


