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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Temuan yang diperoleh dalam kajian penelitian 

tentang penerapan Manajemen Keragaman                                                                                                                                                         

adalah: 

Pandangan PT. Coca-Cola Amatil Indonesia – Jawa 

Tengah tentang Manajemen Keragaman adalah bahwa 

setiap keragaman atau perbedaan yang ada merupakan 

kekayaan baik dari segi ide, inovasi, kreatifitas dan lain 

sebagainya. Yang pastinya harus dikelola dan 

dimaksimalkan dengan sebaik mungkin untuk dapat 

menjadi potensi untuk membangun tenaga kerja yang 

terlibat dan bekerja dengan memiliki pemahaman yang 

lebih baik dan akses yang lebih baik ke pelanggan dan 

konsumen yang memiliki latar belakang berbeda.  

Pada saat ini perusahaan menerapkan Manajemen 

Keragaman sebagai suatu cara untuk mendukung 

kesempatan yang sama bagi semua pihak dan terlebih 

lagi sebagai suatu cara untuk menghargai kekayaan dari 

keragaman atau perbedaan tersebut untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang baik guna mencapai tujuan 

perusahaan. Sehingga perusahaan sangat menjunjung 

tinggi keragaman. 
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Penerapan Manajemen Keragaman dalam SDM PT. 

Coca-Cola Amatil Indonesia – Jawa Tengah, dimulai 

dengan membangun pemahaman bersama mengenai 

values dan behaviours dalam mendukung visi dan misi 

perusahaan, agar semua pihak bukan hanya memahami 

tapi melekat dalam diri individu sehingga tercermin dari 

segala apapun yang dicerminkan oleh individu tersebut. 

Dengan di dukung oleh peran pihak manajemen atau 

pemimpin sebagai teladan atau role model kepada 

bawahan. Bahkan bukan hanya itu saja, melainkan 

sebagai coach yang mengarahkan, mendukung, 

memfasilitasi, mengembangkan dan menghargai 

kemajuan yang sudah dilakukan. Kemudian dalam 

praktek SDM, perusahaan bukan hanya berusaha 

memenuhi peraturan pemerintah namun dengan sadar 

menjunjung tinggi keragaman tenaga kerja dan 

memanfaatkan keragaman tersebut dengan mengelolanya 

dengan baik yang di mulai dari proses rekrutment, 

seleksi, training, promosi, kompensasi sampai pada 

penilaian kinerja. untuk mencapai tujuan organisasi  

Kendala / masalah yang dihadapi oleh PT. Coca-

Cola Amatil Indonesia – Jawa Tengah yaitu adanya 

kesenjangan gender yang memang mencolok. Hal ini 

terlihat dengan masih terdapatnya kesenjangan dalam 

jumlah tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Tapi 

kembali lagi setiap anak cabang harus melihat sesuai 

kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini tidak mungkin 
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memaksa perempuan untuk ditempatkan pada posisi 

karakter kerja yang membutuhkan tenaga fisik 

khususnya pada divisi production, distribution dan sales.   

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi 

kendala tersebut yaitu perusahaan pusat mengeluarkan 

Gender Keragaman Policy tahun 2010, sebagai bentuk 

penegasan karena pusat (CCA Sydney) melihat aspek ini 

harus lebih diperhatikan. Dalam hal keterlibatan 

perempuan dalam perusahaan. sehingga perusahaan 

berusaha mengoptimalkan dan menyesuaikan yang pada 

akhirnya di sales dan produksi perempuan sudah 

terlibat. Dan untuk di bagian manajerial perusahaan 

sedang mengupayakan lewat membuka tawaran kerja 

bagi perempuan dan memberikan training untuk 

meningkatkan ketrampilan dan kompetensi. Sedangkan 

untuk yang dari luar pada saat melakukan rektrutmen 

perusahaan berusaha mengimbangi karyawan 

perempuan dan laki-laki yang diterima masuk tapi 

memang semua didasari pada kebutuhan perusahaan 

untuk posisi-posisi yang ditawarkan.  

Kemudian atasan dalam hal ini pemimpin atau 

pihak manajemen juga selalu memberi teladan untuk 

menghargai perbedaan dan minoritas. Sehingga yang 

dulunya tenaga kerja etnis tionghoa sering keluar dari 

perusahaan tapi sekarang tenaga kerja etnis tionghoa 

betah bekerja disini. Walaupun memang belum pernah 

dilaporkan atau terjadi masalah pelecehan atau 
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diskriminasi maupun ketidakadilan, namun untuk 

mencegah hal tersebut perusahaan selalu memberi 

teladan, memantau dan ada wistleblower apabila 

sewaktu-waktu ditemukan masalah sehingga akan 

langsung ditindaklanjuti. 

Manfaat atau dampak positif yang diperoleh PT. 

Coca-Cola Amatil Indonesia – Jawa Tengah dengan 

diterapkannya Manajemen Keragaman ada dua yaitu 

manfaat bagi karyawan dan bagi perusahaan secara 

umum. Manfaat yang dirasakan oleh karyawan adalah 

adanya pertukaran informasi dan pengetahuan 

memampukan mereka untuk membuat keputusan dan 

lebih baik ketika menghadapi dan menyelesaikan 

masalah dengan cara yang kreatif dan inovatif. Karyawan 

bisa memiliki hubungan yang baik karena bisa saling 

menerima, saling menghargai perbedaan, merasa 

dilibatkan terdorong untuk melakukan perkembangan 

pribadi karena diberi kesempatan untuk belajar dan 

memaksimalkan potensi yang dimiliki, merasa lebih 

berharga karena dihargai ide atau opininya. Sehingga 

kinerja karyawan menjadi semakin baik untuk 

mendukung dan mencapai tujuan perusahaan. 

Sedangkan manfaat bagi organisasi secara umum 

adalah karyawan jadi loyal, produktivitas meningkat baik 

dari segi kuantitas dan kualitas, kerjasama antar tenaga 

kerja juga menjadi baik karena tidak ada yang membeda-

bedakan antar anggota tim, kemudian tenaga kerja 

menjadi lebih proaktif dan kreatif dengan ide-ide baru 

akhirnya karyawan jd loyal sehingga hal ini memberi 

pengaruh positif bagi perusahaan. Kemudian tindak 
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diskriminasi dan pelecehan dapat dicegah. Sehingga hal 

ini memang berdampak positif terhadap pada sales 

growth yang naik terus sehingga pertumbuhan penjualan 

meningkat.  

Kemudian perusahaan juga mendapatkan beberapa 

penghargaan karena telah berhasil melakukan 

manajemen yang baik. Salah satu penghargaan emas 

yang diraih adalah The Best HR Retention Program. 

Perusahaan ini juga masuk dalam daftar urutan kedua 

sebagai Indonesia’s Most Admired Company 2013. 

Kemudian perusahaan juga mendapat penghargaan 

Satisfaction Award dua tahun berturut yaitu tahun 2012-

2013 yang merupakan bukti bahwa perusahaan berhasil 

bekerjasama dan memberikan kepuasan bagi retailer. 

Satu lagi penghargaan yang diterima yaitu penghargaan 

P2-HIV/AIDS yang diberikan oleh Kementrian Tenaga 

Kerja RI karena telah menerapkan manajemen yang 

terbaik khususnya dalam K3. Hal ini juga ditunjang oleh 

manajemen perusahaan yang menyiapkan tenaga terlatih 

penanganan HIV/AIDS, memiliki prosedur baku untuk 

menjaga kerahasiaan penderita, dan tidak ada 

diskriminasi antara pekerja yang terinfeksi dengan 

pekerja lainnya. 

Dengan melalui berbagai penghargaan yang 

diterima perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan 

yang semakin baik karena didukung oleh SDM yang baik 

pula. Hal ini menjadikan karyawan yang bekerja semakin 

bangga dan loyal pada perusahaan. 
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5.2. Saran 

 Dengan melihat hasil analisis mengenai penerapan 

Manajemen Keragaman PT. Coca-Cola Amatil Indonesia – 

Jawa Tengah yang telah diterapkan dengan baik, adapun 

yang menjadi saran penulis adalah: 

Perusahaan tetap mengupayakan yang terbaik 

dalam mengelola keragaman tersebut. Dalam hal ini, 

pihak manajemen harus selalu menjadi role model dalam 

upaya mendukung penerapan Manajemen Keragaman.  

Kemudian jika dilihat dari aspek gender, 

perusahaan perlu berupaya lebih lagi dalam memberikan 

kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi-

posisi manajerial jika memang kondisi perusahaan 

khususnya beberapa divisi seperti Sales, Distribution dan 

Production tidak memungkinkan perempuan untuk 

dipekerjakan. 

Saran terakhir adalah perlunya di buat program 

training bagi karyawan yang fokus dan dikhususkan 

pada training mengenai keragaman dengan tujuan untuk 

membuat karyawan peka agar menghargai perbedaan 

yang ada dimana ikut juga berpartisipasi dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif akan 

beragamnya angkatan kerja di dalam perusahaan. 
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5.3. Keterbatasan Penelitian 

 Penulis menyadari bahwa pada penelitian ini 

terdapat banyak kekurangan. Dalam hal penelitian ini 

dilakukan dan difokuskan hanya pada pihak manajemen 

dari sebuah multinational company dan belum pada 

karyawan. Sedangkan dalam penerapannya mungkin saja 

akan berbeda tergantung dengan kondisi dan kebutuhan 

sebuah perusahaan yang ada di Indonesia.  untuk itu, 

hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk 

semua pihak manajemen setiap perusahaan di Indonesia.  

Dengan demikian untuk melengkapi kekurangan 

dari penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lagi dimana 

karyawan sebagai fokus penelitian untuk perusahaan ini. 

Dan perlu dilakukan penelitian mengenai hal ini di objek 

penelitian yang lain.  

 

 

 


