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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh penulis mengenai 

pelaksanaan seleksi pegawai pada Biro Kepegawaian Institut Teknologi Bandung, 

maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan petimbangan serta 

dapat bermanfaat bagi perusahaan. 

 

5.1 Kesimpulan 

Penerimaan Pegawai Biro Kepegawaian Institut Teknologi Bandung didalam 

pelaksanaannya dilakukan pada saat membutuhkan tenaga kerja yang dianggap 

kompeten dan mampu melakukan kerjasama sebagai tim dalam Biro Kepegawaian 

ITB untuk mencapai tujuan  bersama. 

Tujuan diadakannya seleksi adalah untuk mendapatkan karyawan yang cakap, 

terampil, disiplin dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung 

jawab. 

 Guna menjamin akuntabilitas dalam penerimaan pegawai ITB BHMN Tahun 

2008, berbagai permohonan dan atau rekomendasi dari berbagai pihak tidak 

mendapat perhatian dari panitia/tim seleksi. Kelulusan didasarkan semata-mata 

kepada hasil seleksi. 
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Pada seleksi dokumen dilakukan pemerikasaan berkas, baik dari sisi lengkap 

atau tidaknya berkas, maupun kesesuaiannya dokumen pelamaran dengan persyaratan 

yang ditentukan. Termasuk yang dilakukan didalam seleksi dokumen adalah menilai 

kesesuaian informasi mengenai bidang keilmuan atau keahlian yang dituliskan oleh 

pelamar didalam Curriculum Vitae dengan kebutuhan tenaga kerja di ITB. 

 

1. Penerimaan dalam pengadaan pegawai pada Biro Kepegawaian ITB, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pengajuan kebutuhan pegawai baru/rekrutmen yang diadakan dikarenakan 

jumlah pensiunan pegawai dan dosen ITB sangat besar setiap tahunnya, 

baik itu mutasi ataupun pengunduran diri secara mendadak oleh pihak 

individunya dalam suatu jabatan tertentu. 

b. Dalam menentukan jadwal wawancara maka disesuaikan dengan jadwal 

panitia penyelenggara seleksi dan kalender akademik yang berlaku di 

Institut Teknologi Bandung, pada dasarnya membutuhkan waktu dan 

persiapan yang sangat matang agar tidak terjadi kesalahan teknis dan 

berjalan sesuai dengan rencana. 

c. Berita lowongan yang tersebar di Media Cetak dan Media Elektronik 

membuat banyak peminat yang mendaftar membludak sehingga jumlah 

pelamar yang diprediksikan melebihi realisasi yang terjadi, maka tempat 

pendaftaran yang semula direncanakan di Gedung Annex Kantor Pusat 
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ITB dialihkan ke kampus ITB demi kelancaran acara dan demi 

kenyamanan bersama. 

 

2. Dalam proses penerimaan pegawa, diantaranya menggunakan beberapa 

metode seperti berikut: 

a. Metode pendataan sebelumnya tetap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi 

lagi perekrutan pegawai untuk mengisi beberapa kekosongan jabatan agar 

tidak perlu menyusun ulang dan lebih terkoordinir. 

b. Menyesuaikan jadwal untuk tim yang lebih terkoordinir dengan 

mengevaluasi jadwal setiap pegawai secara periode. 

c. Mengantisipasi segala kemungkinan karena perekrutan yang diadakan 

oleh ITB selalu menarik perhatian. 

d. Menambah jumlah personil tim untuk mengantisipasi segala kemungkinan 

untuk menghindari keterlambatan pendataan agar acara tetap berlangsung 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

 

5.2 Saran 

1.  Melaksanakan proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dosen 

dan Non Dosen dengan dasar peraturan yang ditetapkan oleh Biro 

Kepegawaian ITB. 

2.  Mengevaluasi metode pendataan dalam menyikapi setiap perkembangan 

informasi yang terkini. 
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3.  Mempersiapkan panitia penyelenggara seleksi secara matang demi 

tercapainya tujuan dan kelancaran acara. 

 

 

 

 

 


