
48

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan penulis pada

bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan

saran yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh

Pemerintah Kota Prabumulih bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Kelurahan/Desa (BPMPKD) sehingga dapat membantu instansi

atau organisasi dalam pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi pegawai.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada

bab-bab seebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses rekrutmen pegawai yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Prabumulih untuk menyesuaikan jabatan menggunakan

beberapa ketentuan yaitu pendidikan dan pengalaman kerja.  Dalam

pengrekrutan pegawai, instansi tidak memperhatikan faktor pendidikan

dan pengalaman yang perlu dipertimbangkan, sehingga pegawai yang

ditempatkan pada pekerjaannya tidak sesuai dengan latar belakang

pendidikan dan kemampuannya serta mengalami beberapa hambatan

dalam menyelesaikan tugas.

2. Pelaksanaan seleksi pegawai pada Pemerintah Kota Prabumulih melalui

beberapa tahapan yaitu penerimaan surat lamaran, wawancara dengan

kepala bagian dan pengambilan keputusan diterima atau ditolak.

Penyeleksian pegawai pada instansi tidak menerapkan tahapan seleksi

sesuai dengan teori-teori yang ada sehingga penyeleksian pegawai

dianggap tidak baik oleh pegawai.
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5.2 Saran

Dilihat dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar:

1. Dalam hal pengrekrutan pegawai penulis menyarankan agar dalam hal

penentuan dasar penarikan untuk menempatkan pegawai perlu juga

menambah setiap hal yang perlu dipertimbangkan seperti pertimbangan

dalam hal pendidikan, pengalaman, kemudian pertimbangan mengenai

kesehatan, sikap dari pegawai itu sendiri, sehingga instansi tidak perlu

mengeluarkan biaya dan waktu untuk memberikan pelatihan khusus bagi

pegawai yang masih banyak yang mengalami kesulitan dalam hal

pengenalan bidang pekerjaan yang baru saja mereka tempati.

2. Kemudian dalam hal pelaksanaan proses seleksi pegawai agar instansi

lebih mengoptimalkan proses seleksi pegawai mulai dari Penerimaan surat

lamaran, Penyelenggaran tes penerimaan pegawai, Surat-surat referensi,

Evaluasi medis, wawancara dengan atasan hingga sampai dengan

keputusan terakhir dalam seleksi.  Hal ini agar setiap pegawai yang

diseleksi dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan instansi dan juga

dapat mengoptimalkan setiap pekerjaan tanpa harus memberikan pelatihan

khusus untuk pegawai baru yang akan bekerja, karena mereka yang

terpilih sudah memiliki kemampuan khusus sesuai bidangnya.


