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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan 

seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2015 dapat disimpulakan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan seleksi terbuka 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir tahun 2015 baik itu dari tahapan Persiapan, Pelaksanaan dan 

Monitoring dan Evaluasi, hasil sebaran kuesioner rata-rata jawaban 

responden menyatakan setuju bahwa pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir tahun 2015 berada dalam kategori “Sangat Setuju” dengan 

persentase 83,95%. Sedangkan dari hasil wawancara dapat penulis 

simpulkan bahwa pelaksanaan tahapan seleksi sudah dapat dikatakan baik  

dan benar sesuai dengan PERMENPAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 dilihat 

dari koordinasi dan persetujuan KASN pada setiap tahapan seleksi yaitu 

adanya laporan khusus mengenai pelaksanaan tahapan seleksi dalam 

bentuk surat dan surat balasan dari KASN serta Laporan Akhir Hasil 

Pelaksanaan Seleksi dari tahapan awal hingga tahapan akhir kepada Ketua 

KASN dan surat balasan sebagai apresiasi kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir karena telah melaksanaan pelaksaan seleksi 

terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menggunakan metode 
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Assessment Center pada tingkat Kabupaten.Walaupun dalam pelaksanaan 

tersebut masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak berjalan seperti 

pengumuman hasil seleksi yang tidak melampirkan nilai dan peringkat 

peserta sebagaimana telah diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 13 

Tahun 2014 mengingat pelaksanaan yang dilakukan merupakan untuk 

pertama kalinya. 

2. Adapun kendala dalam pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 

2015 dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan kendala-kendala yang 

ada yaitu : 

a Kendala pada sisi jarak dan waktu. Jarak dimana panitia seleksi 

banyak berasal dari luar daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Kota 

Pekanbaru, sedangkan pelaksanaan seleksi banyak diadakan di 

Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Kota Tembilahan. Sehingga untuk 

mengadakan rapat maupun pertemuan sulit karena jarak tempuh yang 

cukup jauh. Pada sisi waktu, waktu juga menjadi kendala dalam 

pelaksanaan ini dikarenakan Panitia Seleksi memiliki kesibukan 

masing-masing sehingga terkadang panitia seleksi tidak lengkap dalam 

mengadakan rapat dan pertemuan. 

b Beberapa peserta menemui kendala dalam Kompetensi Manajerial 

seperti kurang menguasai teknologi dimana tes saat itu yang dilakukan 

menggunakan komputerisasi yang sifatnya online. Sesuai jadwal 

seleksi seharusnya dilaksanakan pukul 10.00 WIB menjadi pukul 

12.00 WIB karena terhambat masalah sarana prasarana yaitu sistem 
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komputer yang mengalami beberapa kesalahan seperti errorr dan tidak 

terhubung kejaringan. 

 

6.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis 

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Pemrerintah Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir demi tercapainya pengawasan yang efektif atau baik. 

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut : 

1. Walaupun dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat beberapa ketentuan 

yang tidak berjalan seperti pengumuman hasil seleksi yang tidak 

melampirkan nilai dan peringkat peserta sebagaimana telah diatur dalam 

PERMENPAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 mengingat pelaksanaan yang 

dilakukan merupakan untuk pertama kalinya dan masih perlu perbaikan-

perbaikan kedepannya agar pelaksanaan seleksi terbuka selanjutnya bisa 

dilaksanakan sesuai ketentuan. 

2. Lebih mengoptimalkan lagi pertemuan-pertemuan yang dilakukan Panitia 

Seleksi sehingga setiap pertemuan yang dilakukan dapat mengambil satu 

kesimpulan yang efektif dan efisien untuk pelaksanaan ini. 

3. Sebaiknya Pemerintah  Daerah sudah dapat memenuhi sarana prasarana 

dalam menunjang pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama ini di Kabupaten Indragiri Hilir yang akan datang sehingga 

semua tahap seleksi dapat diadakan di Kabupaten Indragiri Hilir. 

 


