
RINGKASAN 

MARTAIDA PANJAITAN, LATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN 

HUBUNGANNYA DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA PT 

NUSANTARA BONA PASOGIT MEDAN, ( dibawah bimbingan Ors. 

H.Jhon Hardy M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Ora. lsnaniah, 

LKs., selaku pembimbing II). 

PT. Nusantara Bona Pasogit adafah Holding Company yang memilki 

beberapa anak perusahaan dibeberapa daerah sumatera utara. Adapun 

usaha yang terbesar dari PT. Nusantara Bona Pasog1t adalah Bank 

Perkreditan Rakyat. 

Masalah yang dihadapi adafah seiauh mana peningkatan prestasi 

kerja pegawai dengan adanya program lat1han dan pengembangan yang 

dilaksanakan perusahaan . 

Hipotesis penufis : Program latihan dan pengembangan yang 

dilaksanakan secara terencana dan tepat meningkatkan prestasi kerja 

pegawai. 

Tujuan penelitian ini adalah sebaga1 benkul . 

1. Untuk mengetahui program pendidikan yang d1Jalankan dalam 

perusahaan. 
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2. Untuk melihat apakah program pelatlhan dan pengembangan telah 

dilakukan secara terencana dan tepat 

Adapun kesimpulan penulis dari penelit1an 1n1 adalah 

1 Struktur organisasi yang dijalankan Perusahaan PT Nusantara Bona 

Pasogrt Medan adalah berbentuk gans dimana dalam menialankan 

kegiatan usaha pimpinan perusahaan membenkan rnstruksi langsung 

kepada bawahannya, dan masing-masrng bawahan membenkan 

pertanggung jawaban tugasnya kepada atasannya masmg-masmg 

2. Kebijakan yang dilakukan karyawan 1n1 sudah cukup ba1k, d1mana prhak 

perusahaan cukup memperhat1kan tentang kuahtas pegawa1nya, dalam 

perusahaan pengambilan keputusan adalah D1reks1 (D1rektur Utama), 

segala sesuatu mengenar akt1v1tas perusahaan harus drputuskan oleh 

Direksi yang d1bantu oleh staf/peJabat dalam merumuskan suatu 

masalah. 

3. Latihan dan pengembangan iuga merupakan upaya untuk meny1apkan 

para pegawai dalam melakukan peker1aan dan untuk memegang 

tanggung jawab dimasa yang akan datang 

4 Pada dasarnya PT Nusantara Bona pasog1t Medan telah melakukan 

lalihan dan pengembangan dengan ba1k dan sesua1 dengan pos1s1 

pegawa1 yang mengikult pelalthan. 

Adapun saran penulis dari penehltan in1 adalah 

II 
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1. Dalam hal pelaksanaan latihan dan pengembangan di PT. Nusantara 

Bona Pasogit Medan agar lebih banyak lag1 melakukan pengembangan 

untuk golongan manager, untuk latihan d1 bag1an operas1onal dilakukan 

lebih terarah lagi dalam hal materi yang d1benkan harus sesua1 dengan 

praktek sehari-hari. 

2. Peserta yang diikutkan pelatihan haruslah d1priontaskan pegawai yang 

benar-benar membutuhkannya. 

3. Perlu adanya prioritas dan dukungan penuh dari semua pihak baik 

atasan maupun bawahan untuk men1amin kelancaran kerja para 

pegawai. 

4. Menambah staff/tenaga ahli di bagian D1klat dan SOM agar dapat 

meningkatkan efektifitas kerja melalui program-program pelatihan yang 

lebih baik lagi. 

5. Rapat-rapat evaluasi peke�aan selama seminggu dan kendala-kendala 

yang dihadapi perlu dilakukan secara rutin . 
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