
BAB V 

KESIMPILAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Fakta yang ditemukan dalam melaksanakan proses rekruitmen dan seleksi 

sumber daya aparatur di Kabupaten Lampung Selatan adalah: 

a. Proses Rekruitmen Sumber Daya Aparatur 

1) Proses Rekruitmen Sumber Daya Aparatur Yaitu PolaIntegrated 

systemmerupakan usaha yang perlu untuk mempengaruhi sikap-sikap 

para pegawai, sehingga mereka menguntungkan bagi pekerjaan, 

organisasi dan teman-teman sekerjanya.  Pada proses rekruitmen yang 

cenderung menjadikan daerah hanya sebagai tim teknis dan membawa 

dampak terhadap kemandirian daerah menjadi kurang baik 

2) Sistem rekruitmen yang bersumber dari dalam (pengangkatan tenaga 

honorer) yang tidak mengarah pada merit systemadalah penganggkatan 

berdasarkan kecakapan, bakat, pengalaman dan kesehatan sesuai dengan 

kriteria yang telah digariskan. Dengan demikian rekrutmen tidak hanya 
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bersumber dari dalam dan dari luar saja melainkan ada sumber dari 

orang berprestasi dari daerah namun ditempatkan di provinsi 

3) Kabupaten Lampung Selatan tidak mengenal metode terbuka dalam 

penyampaian informasi ketika proses rekruitmen dan seleksi bersumber 

dari dalam. 

4) Proses rekrutmen sumber daya aparatur yang bersumber calon pegawai 

dari dalam pelaksanaannya mengunakan prinsip berdasarkan kebutuhan 

pribadi untuk memajukan tujuan organisasi politik. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

dalam upaya menghasilkan sumber daya aparatur yang lebih baik yaitu: 

a. Faktor Internal 

Kualitas sumber daya manusia dalam sistem kepanitiaan yang kurang baik, 

dalam proses pelaksanaan rekrutmen pegawai masih bisa dibilang buruk, 

dikarenakan kualitas kepanitiaan yang ada tidak memiliki mental yang kuat 

seperti adanya faktor ketidak jujuran dalam proses pelaksanaan rekrutmen 

sehingga membawa dampak buruk bagi bidang lainnya. 

b. Faktor Eksternal 

1) Ketersediaan waktu yang sempit dalam proses pelaksanaan 

pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS menjadi salah satu faktor 

penghambat untuk pelaksanaan pengangkatan pegawai. 

2) Kurangnya pengawasan dari masyarakat dan media massa, tentang 

instansi pemerintahan yang buruk dalam pelaksanaan baik kebutuhan 

tenaga kerja maupun dalam proses suatu formasi kinerja yang tidak 

transparan.  
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1.1 Saran 

 

Berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh menunjukan masih ada beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam 

upaya menghasilkan sumber daya aparatur yang berkompeten dan sesuia dengan 

harapan melalui proses rekruitmen dan seleksi sumber daya aparatur, oleh sebab 

itu disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Seharusnya Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan ikut  melibatkan pihak 

ketiga seperti instituisi atau akademi, LSM yang profesional dalam analisis 

jabatan atau menerapkan Name Request Systemmerupakan proses rekrutmen 

yang melibatkan nilai-nilai politik yaitu rekrutmen berdasarkan pada kebutuhan 

pegawai dalam suatu instansidan menggunakan metode terbuka dalam proses 

rekruitmen dan seleksi baik sumber daya manusia maupun sleksi materi ujian 

dengan mengutamakan kemurnian dan tujuan memperoleh kebutuhan pegawai 

sesuai dengan harapan, sert ketika proses pelaksanaan pengangkatan tenaga 

honorer menjadi CPNS berlangsung dan dapat mendokumentasikan ketika 

proses terlaksanakan. 

2. Sebaiknya pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia dapat dilihat 

melalui penguasaan tanggung jawab, koordinasi, wewenang serta penyediaan 

sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan efisiensi dan 

keefektifan dalam proses rekruitmen dan seleksi di masa yang akan datang. 

3. Sebaiknya Tim Teknis dapat menempatkan sumber daya manusia sesuai 

dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan agar pencapayain 

pembangunan pemerintahan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 


