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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tinjauan pelaksanaan rekrutmen 

karyawan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses pelaksanaan rekrutmen di PT. Telkom melalui tim rekrutmen yang 

dibentuk oleh Divisi Human Corporate Management terbagi menjadi 2 

(dua) cara, yaitu Rekrutmen Internal yang merupakan proses pelaksanaan 

rekrut SDM dengan mengoptimalkan sumber daya internal melalui sinergi 

di jajaran Telkom Group dengan tujuan mengedepankan efisiensi dalam 

hal biaya pergantian karyawan dan dengan sendirinya juga memfasilitasi 

pengembangan karir setiap karyawan di jajaran Telkom Group. Cara 

kedua adalah Rekrutmen Eksternal yang merupakan proses perekrutan 

yang bermaksud memperbaiki komposisi karyawan dari segi usia, 

pendidikan, memiliki  softskill  dan hardskill yang hebat untuk menjadi 

future leader perusahaan. 

2. Hambatan – hambatan yang dihadapi PT. Telkom dalam proses perekrutan 

yaitu proses memindah dan merapihkan semua data pelamar dari server 

website PT. Telkom ke data base yang telah disediakan dalam format 

Microsoft Execel agar lebih memudahkan penyortiran setiap katagorinya. 
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Meskipun terjadi hal itu, Divisi HCM mengatasinya dengan meminta 

sumber daya manusia dari divisi lain untuk membantu proses perekapan 

data tersebut dengan persetujuan dari Direksi dan Kepala Divisi terkait. 

3. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pada Rekrutmen Eksternal 

yaitu banyaknya pelamar tidak membawa validasi kelengkapan 

persyaratan sesuai yang di perlukan perusahaan. Namun pihak PT. Telkom 

memberi kemudahan untuk pelamar yang berdomisili di bandung dapat 

mengambil kelengkapannya tersebut dengan batasan waktu yang 

ditentukan pada hari yang sama, namun jika hal itu terjadi pada pelamar 

luar bandung maka pelamar tersebut akan langsung ditolak. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, adapun saran-saran yang dapat 

diberikan sehubungan dengan hasil tinjauan yang diperoleh dari PT. Telkom 

adalah sebagai berikut : 

1. Proses perekrutan yang terbagi menjadi dua macam sesuai dengan 

kebutuhan karyawan, penulis menyarankan agar proses Rekrutmen 

Eksternal dapat dikerjakan sebagian besarnya oleh tim dari divisi yang 

membutuhkannya tersebut dan divisi HCM hanya membantu mengarahkan 

dan membantu proses tersebut sehingga kriteria calon pelamar yang dicari 

akan lebih sesuai dengan kebutuhan divisi tersebut dengan waktu yang 

cepat. 

2. Mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengimputan data yang terdapat 

pada website PT. Telkom. Maka ketika pelamar mengimput from data 
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maka secara otomatis data tersebut tersimpan kedalam server dan dapat di 

download oleh divisi HCM langsung dalam Microsoft Exel, sehingga 

proses penyortiran pada tahap selanjutnya akan semakin mudah untuk 

dilakukan tanpa memerlukan SDM yang banyak. 

3. Selain itu untuk mengantisipasi pelamar Rekrutmen External yang tidak 

membawa kelengkapan sesuai yang dibutuhkan, maka pihak Tim HCM 

harusnya memberikan informasi dan mengingatkan lebih lanjut via telepon 

maksimal 3 hari sebelum jadwal pemanggilan pelamar. 

 

 

 


