Perpustakaan Unika

BAB V
PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya
diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:
5.1.

Kesimpulan

Dari iklan lowongan pekerjaan profesi manajer SDM melalui media internet,
diperoleh kecenderungan spesifikasi dan diskripsi pekerjaan sebagai berikut:
1. Dalam deskripsi pekerjaan, hanya 6 perusahaan yang memaparkan
deskripsi pekerjaan dari manajer SDM pada iklan lowongan pekerjaan
perusahaannya. Deskripsi pekerjaan yang dipaparkan antara lain:
bertanggung jawab dalam kegiatan berkaitan dengan aspek-aspek
manajemen, menguasai fungsi-fungsi manajemen, dan mengerti akan
hukum ketenagakerjaan Indonesia.
2. Dalam spesifikasi Pekerjaan, mensyaratkan usia , pendidikan S1
Manajemen atau Psikologi atau Hukum, pengalaman kerja, tempat
penugasan kerja. Mensyaratkan kemampuan soft skill diantaranya:
memiliki kemampuan communication skill dan good interpersonal, ,
leadership,

bekerja dibawah tekanan, good personality, bisa bekerja

dalam tim, kemampuan beradaptasi dan problem solving. Mensyaratkan
kemampuan hard skill diantaranya: pengetahuan akan legalitas aspek
manajemen,

komputer

(Ms

Word

dan

Excel),

Bahasa

Inggris

(berbicara&menulis), kemampuan analisis dan test psikologi (DISC, MBTI, dll).
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Perusahaan

menggunakan

Bahasa

Inggris

sebagai

bahasa

dalam

menyampaikan iklan lowongan pekerjaan perusahaannya.
5.2. Saran-saran
1. Untuk lembaga pendidikan:
a. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa untuk menjadi manajer
SDM (HRD Manager), pendidikan menjadi salah satu yang cenderung
disyaratkan dalam spesifikasi pekerjaan. Dalam bidang pendidikan
diperlukan pengetahuan pada aspek Manajemen, Psikologi dan Hukum.
Lembaga pendidikan diharapkan dapat menyiapkan mahasiswa yang
ingin menjadi manajer SDM dengan aspek manajemen, juga pada aspek
Psikologi dan Hukum. Contohnya pada UNIKA Soegijapranata Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Jurusan manajemen, hal ini dapat dilakukan dengan
memberikan seminar-seminar perkuliahan berkaitan dengan ilmu
psikologi dan hukum tenaga kerja Indonesia.
b. Peningkatan kemampuan hard skill akademis, yaitu penguasaan Bahasa
Inggris dapat ditingkatkan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai
bahasa pengantar dalam setiap mata kuliah dan penguasaan komputer
(khususnya Ms. World dan Excel) dengan mewajibkan setiap tugas untuk
diketik bukan ditulis tangan. Kemudian, pembelajaran mengenai MBTI
dan DISC, dan pembelajaran legalitas tenaga kerja, dalam pembelajaran
ini sebaiknya diajarkan secara teori dan praktek, sehingga akademis dapat
mempelajari secara lebih menguasai.
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c. Peningkatan kemampuan soft skill akademis, yaitu peningkatan
communication skill dan good interpersonal dengan mengfasilitasi
mahasiswa sebagai pembicara pada setiap seminar, peningkatan
leadership dengan mengganti posisi ketua kelas dalam rentang waktu tiga
bulan sehingga mahasiswa lainnya memiliki kesempatan untuk bisa
menjadi ketua kelas, peningkatan kemampuan bekerja dalam tim dapat
dilakukan dengan sering memberikan tugas dalam kelompok dengan
kelompok yang acak sehingga orang-orang yang dikelompoknya berbedabeda terus.
d. Program magang kerja sebaiknya menjadi hal yang wajib ada dalam
lembaga pendidikan sehingga dapat memberikan pengalaman kerja bagi
mahasiswa. Selain itu program magang kerja juga dapat membantu
peningkatan soft skill mahasiswa pada kemampuan bekerja dibawah
tekanan dan kemampuan beradaptasi.
2. Untuk peneliti selanjutnya, agar dalam penelitian bisa menambahkan jumlah
sampel iklan lowongan pekerjaan yang digunakan dalam penelitian tersebut.
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