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Proses pelaksanaan rekrutmen pada instansi Pemerintah BKD Kalianda Kabupaten Lampung 

Selatan masih terdapat beberapa permasalahan dari aspek manajemen kepegawaian dan sumber 

daya aparatur, berdasarkan prosesnya dalam suatu manajemen PNS terdapat beberapa tahapan 

dimana tahapan tersebut meliputi: identifikasi kebutuhan untuk melakukan pengadaan, 

identifikasi dan menetapkan persyaratan kerja, menetapkan sumber calon, seleksi calon, dan lain-

lainnya. Akan tetapi tidak keseluruhan dari proses tersebut dilaksanakan dengan benar. Meninjau 

dari aspek sumber daya aparatur otonomi daerah dalam pelaksanaannnya menghadapi berbagai 

permasalahan, tantangan dan kesempatan, diantaranya: rendahnya kesadaran dan pemahaman 

masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik, kualitas mental sebagian aparat pemerintah 

masih memerlukan peningkatan. peran serta sumber daya aparatur dalam pembangunan bukan 

hanya berperan aktif melainkan kesadaran yang dimilikinya pada hakikat yang berperan sebagai 

sumber daya aparatur. 

Penelitian Kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan 

observasi ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses 

pengangkatan tenaga honorer daerah menjadi calon pegawai negeri sipil serta faktor penghambat 

dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan analisis dan model interaktif yang terdiri dari 

tiga hal: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjjukan bahwa adanya ketidak sesuaian antara teori dan fakta yakni: pola 

Integrated System yang cenderung menjadikan antar teori dan fakta yaitu: Pola Integrated 

System yang cenderung menjadikan daerah hanya sebagai tim teknis serta membutuhkan waktu 

cukup lama dalam proses seleksi, pengangkatan CPNS dan PNS tidak mengarah pada Merit 

System pergeseran makna Name Requests System sumber calon pelamar yang tidak hanya berasal 

dari umum dan dalam saja. Oleh karena itu Kabupaten Lampung Selatan berupaya dalam 

memperbaiki sistem pemerintahan dengan mengeluarkan buku  Panduan Pelayanan 

Kepegawaian Tahun 2012. Namun Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan masih 

menghadapi beberapa kendala yakni, sistem kepanitiaan yang tidak profesional, kurangnya 

sarana dan prasarana yang kurang mendukung, ketersediaan waktu yang sempit, dan kurangnya 

pengawasan dari masyarakat dan wartawan. 
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