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SARI 

 

Rahmawati, Siti. 2009. Prosedur perekrutan karyawan pada perum bulog Divre 
jateng. Ahli Madya Jurusan manajemen perkantoran Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci: Prosedur,Perekrutan 

 

 Penelitian ini berjudul”Prosedur Perekrutan karyawan pada perum Bulog 
Divre Jateng”dengan alasan bahwa salah satu yang dapat mendukung dan 
memajukan suatu perusahaan adalah Sumber Daya Manusia(SDM). Tanpa sumber 
daya Manusia yang berkualitas perusahaan tidak mampu untuk menjalankan visi 
dan misi dan tujuan perusahaan.Salah satu hal terpenting dari kegiatan sumber 
daya manusia(SDM) adalah pencarian karyawan yang berkualitas dan tepat sesuai 
dengan keahliannya sebab sebagai awal untuk mendapatkan karyawan yang tepat 
harus direncanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur perekrutan dan metode 
perekrutan yang digunakan oleh perum bulog divre jateng? (2) Kendala-kendala 
apa saja yang dihadapi oleh perum bulog divre jateng dalam prosedur perekrutan 
karyawan?.Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan maka tujuan penelitian 
ini adalah (1) Untuk mengetahui prosedur perekrutan dan metode perekrutan 
karyawan yang digunakan oleh perum bulog divre jateng(2) Untuk mengetahui 
kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam prosedur perekrutan karyawan 
pada perum bulog divre jateng. 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 
tekhnik observasi dan wawancara.Sedangkan metode analisis data yang digunakan 
adalah metode analisis Deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur perekrutan karyawan 
pada tahun 2008 oleh perum bulog divre jateng yaitu (1) Prosedur perekrutan 
karyawan pada perum bulog divre jateng memakai 6 tahap dimulai Pengajuan 
Permintaankaryawan, perencanan karyawan, menentukan metode yang tepat, 
seleksi, pendidikan dan pelatihan dan penempatan kerja. Sedangkan metode yang 
dipakai untuk merekrut karyawan adalah metode terbuka melalui iklan yang dapat 
diakses di internet. (2) Kendala yang dihadapi dalam prosedur perekrutan 
karyawan karena pengumuman penerimaan karyawan yang lama prosesnya 
sehingga banyak karyawan yang telah diterima mengundurkan diri karena telah 
terikat dengan perusahaan lain. 

Kesimpulannya bahwa Prosedur perekrutan karyawan pada perum bulog 
divre jateng merupakan kebutuhan yang sangat penting, dengan prosedur 
perekrutan karyawan yang tepat dapat menghasilkan karyawan yang berkualitas. 

Penulis menyarankan bahwa dalam prosedur perekrutan karyawan 
sebaiknya pengumuman penerimaan karyawan waktunya tidak terlalu lama 
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dengan proses seleksi agar pelamar yang di terima tidak mengundurkan diri 
karena telah terikat dengan perusahaan lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah Satu faktor Pendukung kesuksesan perusahaan adalah Sumber 

daya Manusia (SDM) di Samping Sumber Daya Alam dan Persediaan 

modal.Sumber Daya Manusia memiliki Kontribusi yang penting bagi 

perusahaan, Tanpa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Suatu 

Perusahaan tidak mampu menjalankan dan mengembangkan Perusahaan 

meskipun perusahaan tersebut memiliki modal dan Sumber Daya alam dalam 

jumlah besar. Oleh sebab itu, perusahaan di tuntut untuk memperhatikan 

kualitas SDM yang di ukur dari tingkat profesionalitas melalui penguasaan 

pengetahuan dan Ketrampilan, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi 

serta Motivasi dalam Bekerja Supaya Proses pelaksanaan pekerjaan dalam 

perusahaan akan dapat dengan mudah di lakukan oleh karyawan. (Efendi, 

2002:98) 

Menurut Ambar T.Sulistiyani Rosidah (2003:133-134) Pegawai    

Merupakan Sumber Daya yang paling penting dalam organisasi publik. 

Pegawai yang baik dan memenuhi Standar Kualifikasi hanya akan di peroleh 

melalui upaya rekrutmen yang Efektif.Supaya dapat melakukan proses 

Rekrutmen secara efektif, harus tersedia informasi akurat dan berkelanjutan 

mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang di perlukan untuk 

melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi dalam organisasi.Deskripsi 
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tentang jumlah dan kualifikasi pegawai hendaknya mampu menggambarkan 

kebutuhan akan pegawai yang diinginkan untuk menempati sejumlah formasi. 

Dengan Perencanaan tenaga kerja yang baik diharapkan dapat 

ditentukan upaya yang akan dilakukan untuk mengembangkan manajemen 

sumber daya manusia.Pemanfaatan perencanaan dimaksudkan adalah 

memperhitungkan tingkat efisiensi dalam mengembangkan Manajemen 

Sumber Daya Manusia (Abdurrahmat Fathoni,2006:127) 

Rekrutmen menjadi semakin penting untuk mendapatkan pegawai 

yang baik dan memiliki komitmen tinggi kepada tugas dan fungsi dalam 

organisasi.(Ambar T.Sulistiyani Rosidah,2003:134) 

Menurut Achmad Slamet, M.Si (2007:91) Dengan dilaksanakanya 

rekruitmen tenaga kerja di maksudkan untuk mendapatkan ketegasan tentang 

kecakapan, kepribadian dan kemampuan lain-lain yang dimiliki tenaga 

kerjanya yang baru ditarik . Data yang diperoleh dari tenaga kerja,di pandang 

sangat perlu untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. dari proses 

rekruitmen tersebut akan didapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 

organisasi.Tenaga yang berkualitas akan membantu organisasi dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kerjanya. Dengan demikian tenaga kerja dapat 

bekerja dengan semangat dan gairah kerja serta kedisiplinan yang baik dalam 

meningkatkan produktifitas kerja mereka sehingga akan menunjang 

tercapainya tujuan organisasi. 

Untuk memperoleh Pegawai yang benar-benar tepat bagi organisasi 

publik, departemen SDM bertanggung jawab untuk menyediakan sekumpulan 
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pelamar yang memenuhi syarat, sedangkan penyelia bertanggung jawab 

terhadap penentuan calon yang di pilih dari kumpulan itu. Agar Efektif maka 

perekrut harus mengetahui pegawai apa saja yang akan diisi dan dimana 

sumber daya manusia yang potensial dapat di cari (Ambar T.Sulistiyani, 

Rosidah, 2003:146) 

Saluran Rekrutmen Menurut Ambar T. Sulistiyani Rosidah  

(2003:148) diantaranya, dvertising (Pengiklanan) Dengan iklan organisasi 

mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan pegawai kepada masyarakat 

umum melalui media,  radio, majalah, surat kabar, Televisi dan media 

instansi/ perusahaan yang bersangkutan. Perekrutan melalui iklan dapat dapat 

mengisi secara cepat posisi-posisi yang lowong secara lebih efisien. Pemilihan 

media untuk memasang iklan dapat dipertimbangkan dengan melihat 

kebutuhan tenaga kerja tersebut di batasi pada spesialisasi tertentu atau tdak. 

Apabila keahlian dan kecakapan calon pegawai yang diperlukan  lebih 

terbuka, maka iklan dapat dipasang pada media yang lebih bersifat umum 

seperti surat kabar, diumumkan dapat melalui radio dan tv. 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo ( 2003:135-138) Proses seleksi adalah 

meliputi Penerimaan pendahuluan, Tes-tes Penerimaan seperti tes Kecerdasan, 

tes kepribadian, tes bakat,tes minat,tes prestasi, Wawancara seleksi, 

Pemeriksaan Referensi dan Wawancara final. 

Menurut Malayu S.P Hasibuan ( 2000:63-64) setelah di tentukan 

pelamar yang diterima selanjutnya dilakukan Penempatan Karyawan, Induksi 

Karyawan 
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   Pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah Perekrutan karyawan 

bertujuan agar Perum Bulog lebih berkembang dalam menjalankan 

perusahaanya karena dengan merekrut karyawan yang profesional sesuai 

bidang keahliannya diharapkan mampu untuk membangun perum bulog lebih 

maju dan berkembang. pada tahun 2008 Perekrrutan di umumkan melalui 

Internet, dan semua informasi tentang Perekrutan Karyawan beserta Ketentuan 

Persayaratan-persyaratan yang diperlukan dapat di akses melalui internet, 

Metode yang di pakai adalah Metode terbuka dengan melakukan penarikan 

dengan memasang iklan pada internet, Agar Masyarakat mengetahui. Dengan 

metode terbuka di harapkan lamaran yang masuk banyak sehingga 

kesempatan mendapatkan karyawan yang profesional ahli dalam bidangnya 

lebih besar. Pada Perekrutan karyawan Tahun 2008 banyak calon karyawan 

yang telah di terima mengundurkan diri di akibatkan Pengumuman yang lama 

dengan proses seleksi sehingga banyak calon karyawan yang telah di terima 

telah bekerja pada perusahaan lain. Hal ini mengakibatkan proses perekrutan 

tidak berjalan dengan baik karena harus mengadakan perekrutan ulang. 

Beberapa alasan di atas melatar belakangi untuk melakukan penelitian 

mengenai proses perekrutan karyawan Pada Perum Bulog Divisi Regional 

Jawa Tengah,Sehingga tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan 

Judul”PROSEDUR PEREKRUTAN KARYAWAN PADA PERUM 

BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dalam Suatu Penelitian terlebih dahulu diperlukan suatu rumusan 

permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian.Adapun rumusan masalah 

yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana Prosedur Perekrutan Karyawan dan dan  Metode Perekrutan       

karyawan yang digunakan Pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa 

Tengah? 

1.2.2  Kendala-kendala Apa sajakah yang dihadapi dalam Prosedur  

Perekrutan Karyawan Pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul yang di ambil Penulis ,maka Tujuan yang ingin di 

capai dalam Penelitianini adalah: 

1.3.1  Untuk Mengetahui Prosedur Perekrutan Karyawan dan Metode yang 

digunakan dalam perekrutan Karyawan Pada perum Bulog Divisi 

Regional Jawa Tengah. 

1.3.2 Untuk Mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi dalam Prosedur   

Perekrutan Karyawan Pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4 Praktis 

1.4.1 Untuk Meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis 

tentang prosedur perekrutan karyawan  pada perum Bulog Divisi 

Regional Jawa Tengah.. 
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1.4.2 Sebagai bahan Masukan dan Perbandingan tentang Prosedur 

Perekrutan karyawan Pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa 

Tengah. 

1.4.3 Sebagai Tambahan Referensi untuk menambah wawasan dan  

pengetahuan mengenai masalah Perekrutan Karyawan. 

1.5 Teoritis 

Kegunaan teoritis di adakanya penulisan ini adalah untuk 

menerapkan pemahaman teori yang diperoleh penulis selama di bangku 

kuliah ke dalam dunia kerja. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan Klerikal,Biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu Departemen atau lebih yang di buat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yan terjadi  

berulang-ulang (Mulyadi,2001:5) 

Menurut Panata  Westra,dkk (1986:21) Prosedur adalah Suatu 

rangkaian tata Kerja yang telah menjadi pola tetap menurut tata caranya 

maupun langkah dan waktunya dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang 

merupakan suatu kebutuhan. 

Sedangkan menurut Moekijat (1989:194) Prosedur adalah serangkain 

tugas yang berhubungan,yang merupakan urutan menurut waktu dan cara 

tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan,prosedur 

merupakan rencana yang penting dalam tiap bagian Perusahaan. 

Dari tiga pengertian tersebut  dapat di tarik kesimpulan bahwa 

prosedur adalah suatu rangkaian tahap atau urutan yang sudah menjadi pola 

tetap dalam melakukan pekerjaan atau  aktivitas. 

 

2.2 Pengertian Perekrutan 

Setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatanya,tentu 

memerlukan sumber daya manusia sebagai faktor tenaga kerja,karena tanpa 
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faktor ini tidak mungkin bagi suatu organisasi dapat menjalankan 

aktfitasnya.Tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan pada suatu 

organisasi atau badan usaha dengan mendapatkan kontra prestasi atau upah 

atas kerja yang dihasilkan.(Achmad Slamet, 2007:89) 

Menurut Ambar T. Sulistiyani Rosidah (2003:134) rekrutmen adalah 

proses mencari menemukan dan menarik para pelamar untuk menjadi 

pegawai pada dan oleh organisasi tertentu. Selanjutnya rekrutmen 

(recruitmen) juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas mencari 

dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan 

pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi 

dalam perencanaan kepegawaian. 

Menurut Malayu S.P.Hasibuan (2000:40) Penarikan (recruitment) 

adalah masalah penting dalam pengadaan tenaga kerja .jika penarikan berhasil 

artinya banyak pelamar yang memasukkan lamaranya, peluang untuk 

mendapatkan karyawan yang baik terbuka lebar, arena perusahaan dapat 

memilih terbaik dari yang baik. 

Menurut Achmad Slamet, (2007:90) Rekrutmen atau Penarikan 

Tenaga Kerja adalah suatu kegiatan pokok atau suatu fungsi mencari, 

menemukan dan menarik pelamar untuk di Seleksi dan kemudian 

ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan 

pelamar. 

       



 9

Perekrutan adalah proses menghasilkan sejumlah pelamar yang 

berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu organisasi atau perusahaan. 

(L.Mathis,2001:273). 

Menurut Veithzal Rivai, (2005:158) Rekrutmen pada hakikatnya 

merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk 

bekerja dalam suatu perusahaan. 

Penarikan (recruitment) sumber daya manusia adalah suatu proses 

pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja (karyawan) yang 

mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu 

organisasi(Soekidjo Notoadmodjo, 2003:130) 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa 

perekrutan adalah suatu proses yang dilakukan di dalam suatu perusahaan 

atau organisasi untuk memperoleh karyawan yang baik dan berkualitas 

sesuai dengan kriteria-kriteria yang di inginkan oleh perusahaan atau 

organisasi. 

 

2.3 Pengertian Karyawan 

Karyawan atau pegawai adalah seseorang pekerja tetap yang bekerja 

di bawah perintah orang lain dan mendapat kompensasi serta 

jaminan.(Malayu S.P.Hasibuan (2000:41). 

Karyawan adalah seseorang yang yang direkrut ,diseleksi dan 

ditempatkan selanjutnya karyawan harus dikembangkan agar sesuai dengan 

pekerjaan dan organisasi (.Justine T.Sirait,  (2006:98) 
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Menurut Abdurrahmat Fathoni, (2006-174) karyawan adalah 

makhluk sosial yang menjadi kekayaan utama bagi perusahaan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa karyawan adalah 

seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang 

bekerja sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku sesuai dengan 

keahlian yang dimiliki. 

 

2.4 Prosedur Perekrutan Karyawan 

      Menurut Justine T.Sirait,(2006:45-56) Berikut ini langkah-

langkah yang biasanya dilakukan Dalam Pelaksanaan Rekrutmen. 

1. Analisis dan Rancangan jabatan 

Jabatan adalah Sekumpulan tugas-tugas yang dilakukan seorang 

pegawai untuk dapat menhhasilkan suatu produk atau jasa. 

Untuk dapat mengetahui tuntutan-tuntutan tertentu agar tugas –

tugas dalam jabatan tertentu agar tugas-tugas dalam jabatan tertentu 

dapat dilaksanakan atau diselesaikan oleh pemegang jabatan(job 

holder).Untuk dapat mengetahui tuntutan-tuntutan(requirement) dari 

suatu jabatan,perlu dilakukan suatu kegiatan yang di namakan analisis 

jabatan (job analysis). 

Analisis jabatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a) Mengidentifikasi tugas-tugas dan perilaku -perilaku yang diperlukan. 

b) Melakukan spesifikasi pengetahuan,Ketrampilan dan kemampuan 

yang diperlukan untuk dapat melakukan pekerjaan(tugas-tugas dalam 

suatu jabatan) 
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Dari uraian-uraian tentang apa-apa yang diperoleh dari analisis 

jabatan dapat di beri batasan (definisi)  analisis jabatan adalah proses 

untuk memperoleh informasi serinci mungkin mengenai fakta-fakta yang 

terjadi, yang di perlukan guna menyelesaikan tugas-tugas yang ada 

dalam suatu jabatan. 

2. Job Description(Uraian Jabatan) 

Uraian jabatan adalah suatu pernyataan yang tertulis yang 

menerangkan kewajiban-kewajiban,kondisi kerja dan aspek-aspek lain 

satu jabatan khusus. 

3. Job Spesification(Spesififasi jabatan) 

Job Spesifikasi yaitu menguraikan apa-apa yang harus dikerjakan 

oleh pemegang jabatan. 

4. Job Performance Standard(Standar Penampilan Kerja) 

Di samping fungsi untuk penyusunan job description dan job 

spesification ,analisis jabatan juga merupakan data untuk menyusun job 

performance standar.Fungsi dari standar penampilan kerja adalah: 

a) Merupakan atau dapat dijadikan tujuan atau target bagi pegawai 

(usaha/ikhtiarnya), 

b) Merupakan kriteria yang dapat mengukur keberhasilan kerja. 

Dengan di hasilkanya job description,job spesification, dan job 

performance standar,organisasi sudah memiliki data untuk menyusun 

suatu kerangka kerja dan juga personal yang menangani suatu jabatan. 
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5. Penarikan calon pegawai(Recruitment) 

Penarikan calon pegawai merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terencana ,guna memperoleh calon-calon pegawai yang 

memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu jabatan tertentu yang di 

butuhkan oleh suatu organisasi.ini berarti mulai program penarikan 

pegawai organisasi harus dapat memperoleh sekelompok pelamar yang 

benar-benar sesuai dengan tuntutan jabatan( job requirement) yang 

sebelumnya telah terurai secara rinci dalam job description (uraian 

jabatan), job spesification(spesifikasi jabatan) dan job performance 

standart (standar penampilan jabatan) 

Proses rekruitmen itu sendiri di mulai sejak mencari pelamar -

pelamar dan diakhiri dengan diterimanya  surat-surat lamaran. Hasil 

dari proses rekrutmen adalah sekelompok pelamar yang kelak akan 

dipilih melalui proses seleksi menjadi pegawai baru. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses penarikan calon pegawai (Recruitment) 

Prosedur(proses) atau langkah -langkah pelaksanaan seleksi perlu 

ditetapkan dengan cermat dan berdasarkan asas efisiensi untuk 

memperoleh karyawan yang qualified dengan penempatan yang tepat. 

 

Uraian 

Spesifikasi 

Standar Penampilan 

Titik Temu 

Pelamar 

Calon-
calon 

Pelamar
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 Menurut  Malayu S.P.Hasibuan (2000:56-61) adalah sebagai 

berikut: 

1) Seleksi Surat-surat lamaran 

Menyeleksi surat-surat lamaran artinya memilih surat-surat lamaran 

dan mengelompokkan atas surat lamaran yang memenuhi syarat dan 

surat lamaran yang tidak memenuhi syarat.Lamaran yang tidak 

memenuhi syarat berarti gugur,sedang lamaran yang memenuhi 

syarat dipanggil untuk mengikuti seleksi berikutnya. Dalam surat 

panggilan harus dicantumkan waktu,tempat dan alat-alat yang 

diperlukan untuk mengikuti seleksi tersebut. 

2) Pengisian blanko lamaran 

Pelamar yang di panggil di haruskan mengisi blanko (Formulir) 

lamaran yang telah disediakan.Formulir ini memuat rincian data 

yang komplet dari pelamar, seperti orangtuanya, pengalaman 

kerjanya dan gaji yang dimintakan.Formulir lamaran akan digunakan 

sebagai salah satu alat referensi pelamar bersangkutan. 

3) Pemeriksaan referensi 

Memeriksa referensi adalah meneliti siapa referensi 

pelamar,dipercaya atau tidak untuk memberikan informasi mengenai 

sifat,perilaku,pengalaman kerja dan hal-hal lain yang dianggap 

penting dari pelamar.Referensi pada dasarnya adalah seseorang yang 

dapat memberikan informasi dan jaminan mengenai sifat,perilaku 

dan hal lain dari pelamar bersangkutan.Pemeriksaan referensi ini 
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harus hati-hati karena informasi yang diberikan pada umumnya 

adalah informasi yang baik-baik saja. 

4) Wawancara Pendahuluan 

Dalam wawancara pendahuluan pimpinan atau tim penyeleksi 

perusahaaan mengadakan wawancara formal dan mendalam dengan 

pelamar.Dengan Demikian akan didapatkan data yang lebih komplit 

dan lebih terinci. 

5) Tes Penerimaan 

Tes Penerimaan adalah proses untuk mencari data calon karyawan 

yang disesuaikan dengan spesifikasi jabatan atau pekerjaan yang 

akan dijabat jenis tes penerimaan calon karyawan ini adalah 

wawncara dan tertulis.Bentuk-bentuk tes penerimaan adalah: 

a) Physical test yaitu suatu proses untuk menguji kemampuan fisik 

pelamar misalnya pendengaran dan penglihatan(Buta warna atau 

tidak) 

b) Academic(Knowledge) test yaitu proses menguji kecakapan yang 

dimiliki pelamar sesuai dengan kebutuhan jabatan yang akan 

diisinya. 

c) Phsychological test yaitu proses menguji tentang kecerdasan 

(intelligence), bakat (aptitude), Prestasi (achievement), minat 

(interest), dan kepribadian (personality) dari pelamar. 
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6)  Tes psikologi (phsychological test)  

Tes psikologi adalah proses menguji atau mengetes kemampuan 

mental pelamar untuk mengukur apakah mentalnya sesuai dengan 

yang diinginkanya.  

a) Tes Kecerdasan (intelligence test) yaitu mengetes kepribadian 

mental pelamar dalam hal daya fakir secara menyeluruh dan 

logis. 

b) Tes Kepribadian (personality test) yaitu mengetes kepribadian 

mental pelamar dalam hal kesediaan bekerja sama,sifat 

kepemimpinan,kejujuran dan unsur-unsur kepribadian lainnya 

yang dibutuhkan perusahaan. 

c) Tes Bakat (aptitude test) yaitu mengetes dan mengukur 

kemampuan mental potensial (IQ)pelamar apakah mempunyai 

kesanggupan untuk dikembangkan di kemudian hari. 

d) Tes Minat (interest test) yaitu mengetes jenis pekerjaan apa yang 

disenangi oleh pelamar dan mengukur apa pelamar cocok serta 

antusias mengerjakan pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. 

e) Tes Prestasi achievement test) yaitu mengetes dan mengukur apa 

pelamar akan mampu berprestasi mengerjakan pekerjaan yang 

diberikan kepadanya.Tes prestasi ini hendaknya dilakukan secara 

cermat dan mendalam untuk mengetahui apa pelamar 

mempunyai mental serta kemauan besar dalam mencapai prestasi 

kerja optimal. 
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7) Tes Kesehatan 

Tes kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan fisik pelamar apakah 

memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan untuk jabatan yang 

bersamgkutan .Misalnya pendengaran ,penglihatan (buta warna atau 

tidak) berpenyakit jantung atau tidak ,bronchitis atau tidak  dan 

mempunyai cacat badan atau tidak. 

Tes kesehatan hendaknya diperhatikan dengan cermat karena sangat 

menentukan tingkat prestasi kerja karyawan.Tidak mungkin 

karyawan akan dapat berprestasi baik jika ia sering sakit dan tidak 

dapat hadir untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

8) Wawancara akhir oleh atasan langsung 

Kepala bagian atau atasan langsung mewawancarai pelamar untuk 

memperoleh data yang lebih mendalam tentang kemampuan pelamar 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepadanya. 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan praktis pelamar dalam mengerjakan pekerjaan dan juga 

untuk memperoleh gambaran apakah pelamar dapat diajak bekerja 

sama atau tidak .wawancara akhir akan menentukan diterima atau 

tidaknya pelamar menjadi calon karyawan pada perusahaan tersebut. 

9) Memutuskan di terima atau di tolak 

Top manajer akan memutuskan diterima atau ditolaknya pelamar 

setelah memperoleh hasil dari seleksi-seleksi terdahulu. 
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Menurut Soekidjo Notoadmodjo (2003:135-138) proses seleksi 

adalah sebagai berikut: 

1. Penerimaan Pendahuluan 

Proses seleksi ini merupakan jalur  dua arah,dimana pelamar 

memilih organisasi tempat bekerja dan organisasi memilih orang 

atau calon karyawan yang tepat.Dalam tahap pendahuluan seleksi 

para pelamar memperoleh informasi bahwa surat lamarannya telah 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.Oleh sebab itu berhak untuk 

mengikuti proses selanjutnya. 

2. Tes-tes Penerimaan 

Tes-tes ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang 

relative obyektif tentang pelamar,diharapkan akan memperoleh calon 

yang lebih baik bila dibandingkan dengan pelamar lainnya atau 

dengan karyawan yang sudah ada.Untuk memperoleh informasi 

(termasuk kemampuan-kemampuan) pelamar,maka biasanya 

dilakukan ujian atau tes tertulis .Tidak jarang juga organisasi yang 

melakukan tes psikologi (psychotes) terhadap calon karyawannya. 

Tes psikologi mencakup beberapa aspek,antara lain: 

a. Tes kecerdasan( inteligence test). 

b. Tes kepribadian( personality test). 

c. Tes bakat ( aptitude test). 

d. Tes minat ( interest test). 

e. Tes prestasi ( achievement test) . 
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3. Wawancara seleksi 

Wawancara ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi 

tentang pelamar yang tidak dapat diperoleh melalui tes-tes tertulis 

tersebut di atas.Wawancara ini merupakan tekhnik yang paling 

umum dan luas digunakan,dengan alasan hasilnya lebih dapat 

dipercaya.Di samping itu wawancara mempunyai tingkat fleksibilitas 

yang tinggi,karena dapat diterapkan baik terhadap para calon 

karyawan manajerial atau operasional,berketerampilan tinggi atau 

rendah maupun staf.Tekhnik ini juga menjamin adanya komunikasi 

dua arah antara pewawancara sebagai pihak organisasi dan pelamar 

sebagai calon pelamar. 

Wawancara dapat dilakukan terhadap individu,tetapi untuk 

pelamar yang jumlahnya banyak dapat dilakukan secara 

kelompok.Untuk memperoleh informasi yang lengkap,terarah,dan 

sistematis dalam melakukan wawancara harus menggunakan 

pedoman wawancara.Pedoman wawancara ini harus dipersiapkan 

dulu dengan pembahasan yang matang di antara pimpinan organisasi. 

4. Pemeriksaan Referensi 

Referensi personal yang biasanya diberikan oleh keluarga atau 

teman terdekat dari pelamar adalah sangat penting untuk mengetahui 

karakter pelamar.Dari referensi-referensi ini akan dapat diketahui 

tipe pelamar apakah pelamar itu pekerja yang jujur,dapat 

dipercaya,sifat-sifat kepribadian pelamar dan sebagainya.oleh karena 
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referensi ini tertulis,biasanya yang muncul hanya hal-hal yang positif 

saja sedangkan kelemhan-kelemahan atau hal-hal yang negatif tidak 

muncul.Dari itu maka khususnya di indonesia referensi semacam ini 

jarang digunakan. 

5. Wawancara Final 

Wawancara tahap akhir (final) ini biasanya dilakukan oleh 

atasan langsung yaitu kepala bagian atau kepala departemen(divisi) 

di mana calon karyawan tersebut akan ditempatkan.Tujuan 

wawancara ini adalah untuk mencocokkan kemampuan yang 

dipunyai calon karyawan dengan deskripsi tugas yang akan 

dijalankan.oleh sebab itu kepala atau wawancara ini adalah 

merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap diterima 

atau tidak diterimanya calon karyawan yang bersangkutan. 

Aspek lain dari dari langkah ini adalah agar para pimpinan 

yang akan membawahi calon karyawan ini juga ikut berpartisipasi 

dalam proses seleksi,tidak hanya menerima saja.Sehingga diharapkan 

komitmen psikologis mereka lebih besar.Manfaat dari wawancara ini 

juga akan memperkecil adanya rotasi kerja karyawan,karena sudah 

ada pengertian dan pemahaman yang sama antara calon karyawan 

dengan pimpinannya. 
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6. Keputusan Penerimaan 

Langkah terakhir dari proses seleksi adalah tahap yang paling 

mendebarkan bagi calon pegawai.Di sinilah mereka menerima nasib 

diterima yang berarti akan bekerja di organisasi,ditolak berarti harus 

mencari pekerjaan di lain organisasi.Untuk menjaga hubungan 

masyarakat tetap baik.maka bagi calon yang tidak diterima dapat 

dipertimbangkan untuk kesempatan yang akan datang.Dokumen-

dokumen pelamar yang diterima perlu didokumentasikan dan akan 

berguna bagi program-program pengembangan karyawan yang 

bersangkutan untuk waktu yang akan datang.   

Menurut Malayu S.P.Hasibuan(2000:63-64) Setelah Ditentukan 

Pelamar yang telah diterima selanjutnya dilakukan Hal-hal sebagai 

berikut: 

7. Penempatan Karyawan 

Penempatan Karyawan (placement) karyawan adalah tindak 

lanjut dari Seleksi yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima 

(lulus seleksi) pada jabatan/pekerjaan yang membutuhkanya dan 

sekaligus mendelegasikan (authority) kepada orang tersebut.Dengan 

Demikian calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugas-

tugasnya pada jabatan bersangkutan. penempatanini harus didasarkan 

job description dan job specification. 

Prinsip penempatan yang tepat harus dilaksanakan secara 

konsekuen supaya karyawan dapat bekerja sesuai dengan 
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spesialisasinya/keahliannya masing-masing .Dengan penempatan 

yang tepat ,gairah kerja,mental kerja dan prestasi kerja akan akan 

mencapai hasil yang optimal bahkan kreatifitas serta prakarsa 

karyawan dapat berkembang. 

8. Orientasi Karyawan 

Orientasi atau perkenalan bagi setiap karyawan baru harus 

dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima 

dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama 

dengan karyawan lain pada perusahaan itu. 

Dengan orientasi dapat diatasi keragu-raguan, kecanggungan 

dan timbul rasa percaya diri karyawan baru dalam melakukan 

pekerjaanya.Orientasi dapat dilakukan manajer personalia atau 

atasan langsung karyawan bersangkutan. Hal-hal yang akan 

diperkenalkan adalah sejarah perusahaan, Bidang usaha perusahaan, 

Struktur organisasi perusahaan, kesejahteraan karyawan,peraturan-

peraturan dalam perusahaan, hak dan kewajiban karyawan, peraturan 

promosi dan karyawan lama beserta kedudukanya dalam perusahaan. 

9. Induksi karyawan 

Induksi karyawan adalah kegiatan untuk mengubah perilaku 

karyawan baru supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib 

perusahaan.Induksi pada dasarnya merupakan tugas dari atasan 

langsung karyawan bersangkutan sehingga karyawan baru menyadari 
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bahwa dia harus mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan 

mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. 

 

2.5 Metode Perekrutan 

Metode perekrutan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya 

lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Menurut Malayu 

S.P.Hasibuan(2000:44) Metode perekrutan ada dua adalah: 

1) Metode tertutup 

Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan 

kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja.Akibatnya lamaran 

yang masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan 

karyawan lebih sulit. 

2) Metode terbuka 

Metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan secara luas 

dengan memasang iklan pada media massa cetak maupun elektronik agar 

tersebar luas ke masyarakat.Dengan metode terbuka diharapkan lamaran 

banyak masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang 

qualified lebih besar. 

Menurut Achmad Slamet, (2007-94-100) Untuk mendapatkan 

tenaga kerja yang terampil, cakap serta sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan organisasi ,maka organisasi perlu menerapkan beberapa sumber 

dalam penarikan tenaga kerja atau rekruitmen.Pada umumnya sumber 

tenaga kerja dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis sumber yaitu: 
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a) Sumber Rekruitmen dari factor internal 

Perekrutan Sumber daya manusia dari sumber internal merupakan 

rekruitmen sumber daya manusia yang berasal dari tenaga kerja-

tenaga kerja dari dalam organisasi yang diberikan kesempatan 

pertama untuk mengisi jabatan yang lowong.Keunggulan merekrut 

tenaga kerja dari sumber internal adalah: 

1) Memberikan motivasi yang lebih besar kepada pekerja agar dapat 

memiliki kinerja yang lebih baik. 

2) Memberikan kesempatan promosi yang lebih besar bagi tenaga 

kerja sekarang. 

3) Meningkatkan moral kerja tenaga kerja dan loyalitas 

organisasional. 

4) Memberikan kesempatan yang lebih baik untuk menilai 

kemampuannya. 

5) Memungkinkan tenaga kerja melaksanakan pekerjaan dengan 

waktu yang lebih singkat. 

Sedangkan Kelemahanya sumber rekruitmen dari factor 

internal adalah: 

1) Menciptakan pola fikir dan gagasan yang sempit. 

2) Menimbulkan perselisihan politis dan tekanan untuk bersaing. 

3)   Membutuhkan program pengembangan manajemen yang lebih 

baik.. 
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b) Sumber Rekruitmen dari Faktor Eksternal 

Perekrutan sumber daya manusia dari sumber eksternal merupakan 

rekruitmen sumber daya manusia yang berasal dari individu-individu 

yang saat ini tidak menjadi anggota-anggota organisasi.Sumber 

Rekrutimen dari factor Eksternal antara lain: 

1) Iklan 

Terdapat kecenderungan kearah penarikan tenaga yang lebih 

selektif   dapat melalui iklan.ini dapat dilakukan paling sedikit 

dalam dua cara,pertama,iklan dapat ditempatkan dalam media 

yang dibaca oleh kelompok-kelompok tertentu,misalnay The Tool 

Engineer yang biasanya di baca oleh para insinyur produksi.kedua 

lebih banyak informasi tentang organisasi ,pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan dimasukkan dalam iklan agar pelamar bisa 

menyeleksi dirinya sendiri.Dengan demikian pemasangan iklan 

merupakan salah satu jalur rekruitmen yang paling sering dan 

banyak digunakan .iklan dapat dipasang diberbagai tempat dan 

digunakan berbagai macam media baik visual di berbagai media 

cetak,surat kabar,majalah,selebaran yang ditempelkan di berbagai 

tempat yang ramai dikunjungi orang atau yang bersifat audio 

seperti di radio maupun yang bersifat audio-visual seperti televisi 

dan lain sebagainya. 
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2) Badan-badan penyalur tenaga kerja 

Salah satu perkembangan baru dalam dunia ketenagakerjaan ialah 

tumbuh dan beroperasinya organisasi-organisasi swasta yang ke 

utamanya adalah mencari dan menyalurkan tenaga kerja.pada 

mulanya organisasi –organisasi yang bergerak di bidang di bidang 

ketenagakerjaan.Dua keuntungan utama dapat diperoleh 

menggunakan jalur ini .pertama karena organisasi seperti ini 

bermotifkan pencaharian laba pegawai organisasi itu pada 

umumnya berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik dan 

secepat mungkin kepada para pelangganya.kedua dalam rangka 

usaha memuaskan pelangganya organisasi penempatan kerja itu 

berusaha mencari pelamar yang paling memenuhi persyaratan 

yang di tentukan oleh pelanggan.  

3) Organisasi pencari tenaga kerja profesional 

Salah satu bentuk organisasi swasta yang bergerak dibidang 

pencarian dan penempatan tenaga kerja ialah organisasi yang 

mengkhususkan diri pada pencarian tenaga kerja profesional 

berbeda dengan organisasi penempatan kerja yang telah dibahas 

diatas organisasi pencari tenaga kerja profesional  mengkhususkan 

diri pada tenaga kerja tertentu saja misalnya tenaga eksekutif atau 

profesional lainnya yaang memiliki pengetahuan atau keahlian 

khusus.Penyaringan tambahan dapat dilakukan melalui 

penggunaan badan-badan penyalur tenaga,pemerintah maupun 
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swasta. Sekarang berlawanan dengan reputasinya yang jelek pada 

masa lalu,badan-badan penyalur tenaga pemerintah dalam 

beberapa negara bagian dianggap baik,khususnya dalam bidang-

bidang pekerjaan operatif yang tidaak memerlukan 

keterampilan,setengah terampil dan trampil .Namun dalm bidang-

bidang tekhnis daan profesionaal badan-badan swasta nampaknya 

melakukan sebagian besar pekerjaan banyak badan swasta 

cenderung untuk mengkhususkan diri dalam jenis pekerja dan 

pekerjaan tertentu, seperti penjualan, kantor, eksekutif atau 

insinyur.   

4) Rekomendasi para tenaga kerja yang ada sekarang 

Biasanya para anggota suatu organisasi mengetahui ada tidaknya 

lowongan diberbagai satuan kerja dalam organisasi dimana mereka 

berkarya.kelemhan sumber ini pun ada berbagai kelemahan 

tersebut dapat dirangkum sebagai berikut tidak ada jaminan bahwa  

informasi diberikan oleh orang dalam kepada calon pelamar yang 

paling memenuhi syarat artinya tidak mustahil bahwa 

pertimbangan-pertimbangan seperti pertalian darah, kesukuan 

daerah asal dan sekolah lebih menonjol ketimbang pemenuhan 

persyaratan obyektif. Hal ini harus diwaspadai oleh para pegawai 

yang tugas pokoknya adalah merekrut pegawai baru.Dengan 

demikian apabila tenaga kerja yang ada sekarang diminta untuk 

memberikan rekomendasi kepada para tenaga kerja yang baru 
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diangkat suatu jenis penyaringan pendahuluaan telah terjadi. 

Tenaga kerja yang ada sekarang telah mengenal baik organisasi 

maupun kenalanya dan barangkali akaan berusaha untuk 

menyenangkan keduannya 

5) Lembaga Pendidikan 

Lembaga-lembaga pendidikan jelas merupakan salah satu sumber 

utama rekruitmen tenaga kerja baik yang menyelenggarakan 

pendidikan umum maupun kejuruan. Perlu ditekankan bahwa yang 

dimaksud lembaga pendidikan sebagai sumber rekruitmen tenaga 

kerja baru adalah menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah 

menengah tingkat atas dan pendidikan tinggi. Hal ini 

dimungkinkan karena pekerjaan dalam dunia usaha telah menjadi 

makin tekhnis dan kompleks pada satu titik dimana ijazah sekolah 

menengah dan gelar perguruan tinggi banyak dibutuhkan. 

Akibatnya banyak organisasi melakukan usaha khusus untuk 

membentuk dan memelihara hubungan yang membangun 

kemitraan dengan lembaga pendidikaan 

6) Serikat-serikat buruh 

Serikat pekerja tidak hanya berbentuk di organisasi dimana semua 

pekerja,terlepas dari jenis pekerjaan dan jenjang pangkatnya 

menjadi anggota. Tetapi ada juga serikat pekerja yang 

keanggotanya didasarkan pada profesi atau bidang ketrampilan 

seperti misalnya serikat pekerja bangunan,serikat pekerja instalasi 
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listrik,serikat perawat dan lain sebagainya. Oleh karena itu 

organisasi-organisasi yang semua tenaga kerjanya harus menjadi 

anggota bengkel tertutup (clossed shop) harus berpaling pada 

serikat buruh dalam usaha-usaha perekrutan (recruitment) 

mereka.kerugian-kerugian dari sumber buruh yang dikendalikan 

secara monopolistik itu diimbangi paling sedikit sebagian oleh 

penghematan biaya-biaya perekrutan. 

7) Pelamar-pelamar sambil lalu (Casuaal applicants) 

Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu sumber rekruitmen 

yang selalu  dapat dimanfaatkan adalah datangnya para pelamar 

pekerjaan ke organisasi.Pelamar langsung ini biasanya dikenal 

dengan istilah application at the gate. Pelamar-pelamar yang tidak 

diminta yang datang sendiri atau melalui pos merupakan sumber 

daya-sumber daya manusia yang banyak digunakan.biasanya 

pelamar yang mengajukan lamaran tertulis melengkapi surat 

lamarannya dengan berbgai bahan tertulis mengenai dirinya seperti 

surat keterangan berbadan sehat dari dokter, surat berkelakuan 

baik dari instansi pemerintah yang berwenang, salinan atau 

fotokopi ijazah dan piagam yang dimiliki, Surat referensi dan 

dokumen lainnya yang dianggapnya perlu diketahui oleh perekrut 

yang baru akan menerima dan meneliti surat lamaraan tersebut. 
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8)  Nepotisme 

Pengangkatan sanak saudara akan menjadi bagian dari program 

penarikan tenaga yang tidak terelakkan dalam organisasi-

organisasi milik keluarga. Kebijakan semacam itu perlu serupa 

dengan pengangkatan atas dasar kemampuan/prestasi, tetapi 

kepentingan dan kesetiaan kepada organisasi akan menutupi 

kurangnya prestasi. 

9) Penyewaan (Leasing) tenaga kerja 

Untuk mengimbangi fluktuasi kebutuhan pegawai dalam jangka 

pendek, kemungkinan untuk menyewa pegawai berdasarkan jam 

atau hari kerja harus dipertimbangkan .praktek ini khususnya telah 

dikembangkan dengan baik dalam bidang administrasi kantor. 

Organisasi tidak hanya memperoleh pegawai pilihan yang terlatih 

dengan baik tetapi menghindarkan setiap kewajiban dalam 

pensiun,asuransi dan tunjangan-tunjangan lain. 

10) Organisasi profesi 

Banyak organisasi proesi yang menerbitkan media komunikasi 

bagi kalangan sendiri,seperti majalah ilmiah atau news latter dan 

tidak jarang ditemukan bahwa salah satu rubrik dalam media 

komunikasi tersebut adalah informasi tentang berbagai lowongan 

yang tersedia.Terserah kepada para anggota yang bersangkutan 

hendak memanfaatkanya atau tidak. 
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11) Instansi Pemerintah 

Salah satu aktivitas instansi yang mengurusi ketenagakerjaan 

adalah membina kerja sama dengan berbagai instansi lainnya di 

lingkungan pemerintah dan dengan dunia usaha. Kerja sama 

tersebut dapat terwujud di satu pihak kesediaan para pemakai 

tenaga kerja menyampaikan informasi tentang berbagai lowongaan 

yang tersedia dalam organisasi masing-masing dan di lain pihak 

penyampaian informasi tersebut kepada para pencari kerja yang 

bersangkutan. 

Balai latihan kerja pada umumnya mempunyai tugs pokok 

melatih sejumlah warga sehingga memiliki ketrampilan tekhnis 

yang benar-benar siap pakai.karena salah satu maksud dan tujuan 

didirikannya balai latihan  itu adalah mengurangi tingkat 

pengangguran,maka yang diberi prioritas mengikuti berbagai 

pelatihan adalah warga masyarakat yang menganggur. 

Menurut Robert L.Mathis & John H.Jackson (2000-284) 

Perekrutan pegawai ada dua sumber adalah: 

a. Perekrutan Internal 

Perekrutan internal dengan keuntungan-keuntungan berfokus pada 

tenaga kerja,Teman-teman dari tenaga kerja.Teman-teman dari 

tenaga kerja sekarang,tenaga-tenaga kerja sebelumnya dan 

pelamar-pelamar sebelumnya bisa menjadi sumber perekrutan 

serta promosi, penurunan jabatan dan transfer juga dapat 
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menyediakan orang-orang tambahan untuk unit organisasi jika 

tidak untuk seluruh organisasi. 

b. Jika sumber-sumber internal tidak dapat menghasilkan calon yang 

cukup untuk lowongan yang tersedia,banyak sumber eksternal 

yang tersedia.Sumber-sumber ini seperti sekolah,universitas.agen 

tenaga kerja,serikat tenaga kerja dan media massa. 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2000:42) Kebaikan dan  dari 

sumber internal yaitu: 

a) Meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan karena ada 

kesempatan promosi. 

b) Perilaku dan loyalitas karyawan semakin besar terhadap 

perusahaan  

c) Biaya Penarikan Relatif Kecil karena tidak perlu memasang iklan 

d) Waktu Penarikan relatif singkat 

e) Orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi 

f) Kestabilan karyawan semakin baik 

Menurut .Malayu S.P Hasibuan (2000:42) Kelemahan dari 

sumber Internal yaitu: 

a) Kewibawaan Karyawan yang dipromosikan itu kurang 

b) Kurang membuka kesempatan Sistem Kerja baru dalam 

perusahaan. 

Kebaikan dan Kelemahan Sumber Eksternal (Malayu S.P 

Hasibuan (2000:43-44) yaitu: 
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Kebaikan Sumber eksternal 

a) Kewibawaan pejabat relatif baik. 

b) Kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih baik. 

Sedangkan Kelemahan dari Sumber eksternal  

a) Prestasi karyawan lama cenderung turun,karena tidak ada 

kesempatan untuk promosi. 

b) Biaya Penarikan besar karena iklan dan seleksi. 

c) Waktu Penarikan relatif lama. 

d) Orientasi dan induksi harus dilakukan. 

e) Turnover cenderung akan meningkat. 

f) Perilaku dan loyalitasnya belum diketahui. 

Menurut Veithzal Rivai, ( 2005-162)  perekrutan karyawan 

sumber internal perusahaan adalah berasal dari perusahaan atau 

lembaga itu sendiri. Dengan cara ini perusahaan mencari karyawan 

yang ada dilingkungan sendiri untuk ditempatkan pada posisi tertentu. 

Prosedur Perekrutan karyawan Sumber Internal dapat melalui: 

a. Penawaran terbuka untuk suatu jabatan (Job posting programs) 

Rekrutmen terbuka ini merupakan sistem mencari pekerja yang 

berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan 

memberikan kesempatan kepada semua karyawan yang 

berminat.Semua karyawan yang berminat untuk mengisi jabatan itu 

menyampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi intern. 
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b. Perbantuan pekerja (departing Employes) Rekrutmen dapat 

dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit 

kerja lain (pekerja yang sudah ada) Kemudian setelah selang 

beberapa waktu lamannya, apabila pekerja yang diperbantukan 

tersebut merupakan calon yang tepat,maka dapat di angkat untuk 

mengisi jabatan kosong tersebut. 

Perekrutan karyawan dari sumber eksternal Dalam negeri 

diantaranya adalah Rekomendasi dari karyawan (teman, anggota 

keluarga karyawan  perusahaan itu sendiri atau karyawan-karyawan 

perusahaan lain), Agen-agen keamanan tenaga kerja negara, Agen-

agen penempatankerja, Lembaga-lembaga Pendidikan dan pelatihan,  

Departemen tenaga kerja, Tenaga-tenaga profesional mencari 

perusahaan, Organisasi-organisasi profesi/keahlian, Asosiasi-asosiasi 

pekerja, operasi-operasi militer, program pelatihan kerja yang 

diselenggarakan pihak swasta dan open house. 

Dari Defiinisi diatas dapat disimpulkan bahwa perekrutan 

karyawan Dari Sumber Eksternal Prosedurnya adalah: 

a. Mengirim surat lamaran kepada organisasi atau perusahaan yang 

dituju dengan keterangan mendapatkan informasi pekerjaan dari 

informasi dari karyawan perusahaan tersebut disertakan surat 

Rekomendasi.. 

b. Menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan seperti Ijazah, KTP, 

Surat Kelakuan baik dll. 
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c. Mengikuti Semua Tes yang dilakukan Sesuai dengan ketentuan 

perusahaan.. 

d. Menunggu Pengumuman Penerimaan. 

e. Pengumuman Calon Karyawan yang diterima. 

f. Orientasi,pelatihan dan penempatan.  

 

2.6 Tujuan Mengadakan Rekruitmen 

  Menurut Ambar T.Sulistiyani Rosidah (2003:136) Ada beberapa 

tujuan rekrutmen adalah meliputi: 

a. Rekrutmen sebagai alat keadilan sosial. 

b. Rekrutmen sebagai tekhnik untuk memaksimumkan efisiansi. 

c. Rekrutmen sebagai strategi responsifitas politik. 

  Alasan-alasan Mengadakan rekrutmen Menurut ( Ambar T.Sulistiyani 

Rosidah, 2003:140) adalah: 

a. Berdirinya organisasi baru. 

b. Adanya perluasan kegiatan organisasi. 

c. Terciptanya pegawai-pegawai dan kegiatan-kegiatan baru. 

d. Adanya pegawai yang pindah ke organisasi lainnya. 

e. Adanya pegawai yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan 

hormat sebagai tindakan punitif. 

f. Adanya pegawai yang berhenti karena memasuki usia pensiun. 

g. Adanya pegawai yang meninggal dunia. 
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2.7 Kendala-kendala perekrutan 

Agar proses Penarikan berhasil,perusahaan perlu menyadari berbagai 

kendala yang bersumber dari organisasi pelaksanaan penarikan dan 

lingkungan eksternal.Kendala-kendala yang dihadapi setiap perusahaan tidak 

sama tetapi umumnya Menurut Malayu S.P.Hasibuan(2000:44) kendala itu 

meliputi: 

a) Kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi 

Berbagai kebijaksanaan organisasi merupakan cermin utama 

berhasil atau tidaknya penarikan calon pegawai.Kebijaksanaan organisasi 

yang akan mempengaruhi penarikan adalah kebijaksanaan mengenai 

kompensasi dan kesejahteraan promosi , status karyawan dan sumber 

tenaga kerja 

b) Persyaratan Jabatan 

Semakin Banyak persyaratan yang harus dimiliki pelamar maka 

pelamar semakin sedikit sebaliknya jika persyaratanya sedikit pelamar 

akan semakin banyak. 

c) Metode Pelaksanaan penarikan 

Semakin terbuka penarikan melalui surat kabar,radio atau TV  

pelamar semakin banyak.sebaliknya semakin tertutup penarikan pelamar 

semakin sedikit. 

d) Kondisi Tenaga kerja 

Semakin besar penawaran tenaga kerja semakin banyak pula 

pelamar yang serius.sebaliknya jika penawaran tenaga kerja sedikit 

pelamar juga sedikit. 
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e) Solidaritas perusahaan 

Solidaritas perusahan diartikan besarnya kepercayaan masyarakat 

terhadap perusahaan.misalnya besarnya perusahaan jika solidaritas 

perusahaan besar pelamar semakin banyak sebaiknya jika solidaritas 

perusahaan rendah pelamar sedikit. 

f) Kondisi-kondisi lingkungan eksternal 

  Jika kondisi perekonomian tumbuh dengan cepat dan saingan 

banyak,pelamar akan sedikit.Sebaliknya jika tingkat pertumbuhan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi  Pada 

Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah yang Beralamat di Jl.Menteri 

Supeno 1 Semarang. 

 

3.2  Operasional Konsep 

        Operasional konsep merupakan objek penelitian atau apa yang  menjadi 

titik perhatian suatu penelitian .Dalam Penelitian ini penulis mengkaji 

masalah: 

3.2.1 Bagaimana Prosedur Perekrutan Karyawan pada Perum Bulog Divisi 

Regional jawa tengah? 

3.2.2 Kendala-kendala Apa sajakah yang dihadapi dalam Prosedur 

Perekrutan Pegawai Pada perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah? 

 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

Keberadaan dan kebenaran data yang diperoleh sangat membantu 

penulis dalam kelancaran penelitian ini adalah sebagai berikut:  

3.3.1 Sumber data 

 Sumber data diperoleh dari bagian SDM dan Hukum Perum 

Bulog Divre Jateng tentang perekrutan karyawan. 
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3.3.1.1 Jenis data 

3.3.1.1.1 Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Perum 

Bulog Divre Jawa Tengah melalui tekhnik wawancara dan observasi 

Di Bagian SDM dan Hukum .(Suharsimi Arikunto,2002:95) 

3.3.1.1.2 Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang didapat secara tidak 

langsung,misal dengan memanfaatkan data yang sudah ada pada 

Perum Bulog Divre Jateng. Dalam bentuk aturan-aturan baik yang 

dibuat oleh perusahaan maupun pemerintah. (Suharsimi Arikunto, 

2002:96) 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah: 

3.4.1 Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung meliputi kegiatan 

perhatian terhadap suatu obyek dengan  menggunakan seluruh alat indera 

(Suharsimi Arikunto,2002:133) 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan melalui observasi 

atau penelitian langsung dilapangan.obyek penelitian yaitu Perum Bulog 

Divre Jateng. 

 

       



 39

3.4.2 Metode Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan dialog 

langsung yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi 

dari terwawancara (Suharsimi,Arikunto,2002:132) metode wawancara 

digunakan untuk mendapatkan data dengan mengajukan pertanyaan 

kepada informan. 

Penulis melakukan Tanya jawab atau wawancara dengan Bapak 

Rusmadi pada bagian SDM dan Hukum mengenai prosedur perekrutan 

karyawan pada Perum Bulog Divre Jateng. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam Penelitian ini digunakan metode deskriptif Kualitatif 

dimaksudkan agar memperoleh gambaran dan data dengan tinjauan tentang 

Prosedur perekrutan karyawan Pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa 

Tengah sehingga data diperoleh di olah dan disajikan data secara 

sistematis,faktual,Akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perkembangan Bulog 

 Perum Bulog Divre Jateng Beralamat di Jalan Menteri Supeno 1/1 

Semarang.Perum Bulog Merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah 

(BUMN). 

Bulog merupakan lembaga pangan di Indonesia yang lahir 

berdasarkan  KEPPRES No. 114/KEP tahun 1967. Bulog memperoleh 

statusnya menjadi Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 

Tahun 2003, dengan tujuan agar kinerja Bulog menjadi lebih baik terutama 

dalam hal pelayanan publik. Perubahan status ini tidak merubah tugas 

utama Bulog terutama dalam hal upaya untuk mempertahankan kestabilan 

harga pangan khususnya beras dan juga tugas-tugas lainnya seperti 

mempertahankan stok beras nasional agar tidak terjadi kelangkaan serta 

untuk mencegah terjadinya paceklik pangan. Tugas Bulog lainnya yaitu 

bekerja sama dengan pemerintah untuk pengadaan dan mendistribusikan 

beras untuk masyarakat miskin dalam upaya untuk menanggulangi 

kemiskinan. 

Berdirinya Bulog sebagai lembaga pangan di Indonesia tidak 

terlepas dari munculnya lembaga pangan Indonesia sejak dahulu. tugas 

dari lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi 
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masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta 

mengembalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. 

Menjelang pecahnya Perang Dunia ke II pemerintah hindia Belanda 

mendirikan suatu lembaga pangan pada tanggal 25 April 1939 yang 

disebut Voeding Middelen Foods. Akhirnya dari waktu ke waktu VMF 

mengalami perkembangan nama dan fungsi mulai dari munculnya 

”Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha” pada zaman pendudukan jepang, 

Yayasan Bahan Makanan (BAMA, 1950-1952), Yayasan Urusan Bahan 

Makanan (YUBM, 1952-1958), Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP, 

1958-1964), Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP, 1964-1966), 

Komando Logistik Nasional (Kolagnas, 1966-1967), yang kemudian 

melalui KEPPRES No. 114/KEP, 1967 Kolognas dibubarkan dan diganti 

dengan Bulog (Badan Urusan Logistik) (1967-1969). Berdasarkan 

KEPPRES RI No. 272/1967, Bulog dinyatakan sebagai ”Single Purchasing 

Agency”. 

 Pada tanggal 22 Januari 1969 Bulog mengalami Reorganisasi 

berdasarkan KEPPRES 11/1969, tugas Bulog yaitu untuk membantu 

pemerintah untuk menstabilkan harga pangan khususnya 9 bahan pokok, 

tugas Bulog pun semakin bertambah dengan semakin banyaknya komoditi 

yang harus dikelola seperti gula pasir (1971), daging (1974), kacang tanah 

(1974), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada Rari Raya, Natal, 

dan Tahun Baru. Dimana sebelumnya tugas Bulog masih merupakan 

lanjutan dari tugas Kolognas yaitu mengendalikan operasional bahan-
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bahan pokok kebutuhan hidup terutama beras. Kebijaksanaan yang diambil 

untuk menanggulangi kekurangan stok beras waktu itu adalah mencari 

beras luar negeri. 

Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai KEPPRES RI No. 

19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok Bulog hanya mengelola 

beras saja. Tugas pokok Bulog diperbaharui kembali melalui KEPPRES 

No. 29/2000 tanggal 26 Februari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui 

pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga beras dan usaha 

jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beralaku. 

Tugas tersebut tidak berjalan lama karena mulai 23 November 2000 keluar 

KEPPRES No. 166/2000 dimana tugas pemerintah bidang manajemen 

logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Akhirnya keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 

mengatur kembali tugas dan fungsi Bulog yairu melaksanakan tugas 

pemerintah di bidang manajemen logistik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga 

pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada 

presiden. 

Munculnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 

1997 menimbulkan tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah 

dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk 
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pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. 

Konsekuensi logis yang harus diterima dari tekanan tersebut adalah Bulog 

harus berubah secara total. Munculnya KEPPRES RI No. 103 tahun 2001 

menegaskan bahwa Bulog harus beralih status menjadi BUMN selambat-

lambatnya Mei 2003. Berlakunya beberapa UU baru khususnya UU No. 5 

Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan UU No. 22 Tahun 

2000 tentang otonomi daerah yang membatasi kewenangan pemerintah 

Pusat dsan dihapusnya instansi vertikal serta munculnya keinginan dari 

masyarakat luas agar Bulog terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan 

dengan tuntutan reformasi, bebas dari KKN dan bebas dari partai politik 

tertentu, sehingga Bulog mampu menjadi lembaga yang efisien, efektif, 

transparan, dan mampu melayani kepentingan publik secara memuaskan. 

Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, 

Bulog telah melakukan berbagai kajian-kajian baik oleh intern Bulog 

maupun pihak ekstern mulai dari tim intern Bulog sendiri, dengan pihak 

Universitas Indonesia yang menganalisa berbagai bentuk badan hukum 

yang dapat dipilih oleh Bulog yakni LPND, atau berubah menjadi Persero, 

Badan Hukum Milik Negara (BUMN), Perjan, atau Perum. Hingga 

terakhir kajian yang dilakukan oleh Bulog dengan konsultan Price 

Waterhouse Coopers (PWC) pada tahun 2001 yang telah menyusun 

perencanaan korporasi termasuk perumusan visi dan misi serta strategi 

Bulog, menganalisa core Bussines dan tahapan transformasi lembaga 

Bulog untuk menjadi lembaga Perum. Kemudian dengan dukungan politik 
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yang cukup kuat dari anggota DPR RI khususnya Komisi III dalam 

berbagai hearing antara Bulog dengan Komisi III DPR RI selama periode 

2000-2002 maka disimpulkan status hukum yang paling sesuai bagi Bulog 

adalah Perum.  

Akhirnya melalui Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang 

kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003 tentang Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog secara resmi berubah menjadi 

Perum Bulog. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan 

tugas publik yang dibebankan Pemerintah terutama dalam pengamanan 

harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat 

miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagi 

keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik 

lainnya dalam upaya mngendalikan gejolak harga. Disamping itu Bulog 

dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakt sebagai 

salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak 

bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi 

tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum Bulog dapat 

lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas. 

 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

a.Visi 

  “Menjadi lembaga yang handal untuk menetapkan ketahanan 

pangan” 
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b.Misi 

”Menjalankan tugas layanan publik untuk keberhasilan pelaksanaan  

kebijakan pangan nasional”. 

”Menjalankan kegiatan ekonomi di bidang pangan secara   

berkelanjutan, serta memberikan mafaat kepada perekomonian   

nasional”. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Perum Bulog Divre Jateng memiliki Suatu Struktur Organisasi 

yang merupakan suatu gambaran secara skematis tentang bagian yang 

terdapat dalam suatu badan atau lembaga. 

 Berdasarkan surat keputusan Direksi Perum Bulog No.Kep.KD-

421/DS2001/11/2007 tanggal 15 November 2007,Struktur Organisasi 

BULOG Divre Jateng termasuk tipe 1 ataupun tipe 2.Oleh Bulog dikenal 2 

tipe Bulog Divre dan Bulog Subdivre yaitu tipe 1 dan tipe 2 

 Yang dimaksud tipe 1 yaitu bila Bulog Divre tersebut melakukan 

kegiatan mulai dari pemgadaan sampai dengan penyaluran.Sedangkan 

yang dimaksud tipe 2 adalah bila subdivre tersebut hanya melakukan 

kegiatan penyaluran saja tanpa melakukankegiat an pengadaan. 

 Struktur Organisasi Bulog Divre Jateng yang termasuk tipe 1 

mempunyai beban Kerja sebagai berikut: 

a. Jumlah Penduduk di wilayah Jawa Tengah 

b. Luas Area Wilayah Kerja Bulog Divre Jateng 
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c. Jumlah Pengadaan yang cukup besar ,karena wilayah jawa     tengah 

cukup banyak terdapat daerah-daerah penghasil padi(beras)yang 

biasanya panen raya. (terlampir) 

Penjelasan  mengenai pembagian tugas dari masing-masing bagian 

adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Divre, mempunyai tugas : 

1) Memimpin Sub Divisi Regional sesuai dengan tugas yang telah 

ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

2) Membina sumber daya Perum BULOG di lingkungan Sub Divisi 

Regional 

3) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, 

perencanaan dan pengembangan usaha, administrasi dan keuangan. 

4) Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah atau badan 

usaha lain. 

b. Wakil Kepala Divre 

1) Membantu kepala dalam mwmimpin Pelaksanaan tugas dan fungsi 

Divre  

2) Mewakili kepala apabila berhalangan 

3) Melaksanakan peningkatan pengawasan 

c. Seksi 

1. Seksi Pelayanan Publik  

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor, 

dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan pengadaan 
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gabah/beras, persediaan dan angkutan serta perawatan dan 

penyaluran. 

2. Seksi Analisa Harga dan Pasar  

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor 

dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan analisa, pengamatan 

dan monitoring perkembangan harga dan pasar serta penyusunan 

statistik. 

3. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha  

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor 

dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan industri dan 

perdagangan seta jasa. 

4. Seksi Administrasi dan Keuangan  

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor, 

dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan pengelolan sumber 

daya manusia dan hukum, ketatausahaan dan kerumahtanggaan 

serta umum, pengelolaan anggaran dan pembiayaan. 

5. Seksi Akuntansi  

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memonitor, 

dan mengevaluasi serta melakukan kegiatan administrasi 

pembukuan, neraca, laporan pertanggungjawaban keuangan dan 

hubungan rekening antar kantor. 
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d. Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Gabah dan Beras 

 Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Gabah/ Beras yang selanjutnya 

disebut UPT-PGB adalah unit pabrikasi Gabah atau Beras. UPT-PGB 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre atau 

Kasubdivresesuai dengan kedudukannya. UPT-PGB yang 

berkedudukan di Divre sehari-hari dibawah pembinaan Kabid 

Perencanaan dan Pengembangan Usaha untuk Divisi Regional Tipe I 

atau Kabid Pelayanan Publik untuk Divisi Regional Tipe II. 

e. Kantor Seksi Logistik 

 Kantor Seksi Logistik yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut 

Kansilog adalah unsur pelaksana tugas Perum Bulog pada wilayah 

tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kadivre atau Kasubdivre sesuai dengan kedudukannya. Kansilog 

berada dalam salah satu wilayah kerja Divre atau Subdivre yang 

dipimpin oleh seorang Kepala, yang selanjutnya dalam keputusan ini 

disebut Kakansilog. 

 Kakansilog mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 

Perum Bulog di bidang pelayanan publik dalam wilayah kerjanya. 

Susunan organisasi Kantor Seksi Logistik terdiri dari : 

1. Kepala 

2. Petugas Pelayanan Publik; mempunyai tugas melakukan urusan 

pengadaan dan penyaluran  
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3. Petugas Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan urusan tata 

usaha, kepegawaian dan keuangan. 

4. Gudang. 

f. Gudang  

 Gudang Perum Bulog yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut 

Gudang Bulog, adalah unit Instalasi yang dipergunakan untuk 

menyimpan barang komoditi Perum Bulog yang dalam dalam 

pengelolaanya baik secara administratif maupun operasional dilakukan 

oleh Divre, Subdivre, dan Kansilog. Gudang Bulog dipimpin oleh 

seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kadivre 

atau Kasubdivre atau Kakansilog sesuai kedudukannya 

 

4.2 Hasil Penelitian 

   4.2.1 Prosedur Perekrutan Karyawan Pada Perum Bulog Divre 

Jateng 

Suatu Perusahaan atau Organisasi yang ingin mengadakan 

kegiatan Perekrutan Karyawan atau Pegawai Mempunyai Prosedur-

prosedur tertentu agar mendapatkan karyawan yang memenuhi kualitas 

yang baik sesuai dengan yang di inginkan oleh perusahaan,di samping 

itu Kegiatan Perekrutan Karyawan itu memiliki maksud dan tujuan 

untuk tercapainya visi dan misi Perusahaan.Adapun maksud dan tujuan 

Perum Bulog Divre Jateng Mengadakan perekrutan Karyawan yaitu: 
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1) Sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog itu sendiri. 

Maksudnya perum bulog mengadakan perekrutan karyawan 

karena ada beberapa bagian yang kosong sehingga perlu karyawan 

baru untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut. 

2) Karena banyak karyawan yang sudah pensiun. 

Maksudnya Perekrutan karyawan di adakan karena banyak 

karyawan yang pensiun,Sehingga butuh karyawan baru. 

 Prosedur Perekrutan Karyawan pada tahun 2008 pada 

Perum Bulog Divre jawa Tengah melalui beberapa tahapan antara 

lain: 

4.2.1.1 Pengajuan Permintaan Karyawan 

Setiap Bagian yang membutuhkan karyawan karena 

adanya pensiun karyawan biasanya bagian SDM & Hukum 

yang Mengurusi masalah Karyawan ini,Selanjutnya Bagian 

SDM & Hukum Memberitahukan Kepada Perum Bulog Pusat 

untuk di tindak lanjuti,langkah yang selanjutnya di ambil 

kemudian di adakan Prosedur Perekrutan Karyawan yang di 

adakan selindo(Seluruh indonesia) yang di tangani oleh bulog 

Pusat ,bagian SDM dan Hukum Perum Bulog Divre Jateng 

ikut Membantu dalam Proses Perekrutan Karyawan. 
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4.2.1.2 Perencanaan Karyawan/Tenaga Kerja 

Perencanaan Tenaga Kerja dilakukan oleh Perum 

Bulog Pusat Jakarta  Bagian SDM & Hukum Kemudian di 

Beritahukan Kepada Perum Bulog Divre Jateng Pada Bagian 

SDM & Hukum. Sebelum Proses Perekrutan dilakukan.Analisa 

Jabatan di lakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran 

terhadap suatu jabatan yang akan dilamar oleh calon 

karyawan.Degan Melakukan Analisa jabatan akan dihasilkan 

deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. 

a) Deskripsi jabatan 

Yang di maksud Deskripsi jabatan adalah menguraikan 

tentang gambaran posisi yang akan dilamar serta 

menggambarkan tentang siapa saja yang menjadi atasan dan 

bawahan apabila menempati posisi tersebut.Contohnya: 

Posisi   : Staf Akuntansi 

Atasan Langsung : Kasi Akuntansi 

Bagian   : Akuntansi 

b) Spesifikasi Jabatan 

Spesifikasi jabatan adalah menguraikan persyaratan-

Persyaratan yang di tentukan dan Harus di miliki oleh 

Calon Karyawan yang melamar untuk menduduki jabatan 

yang kosong,  Sesuai dengan Kreteria yang diinginkan. 

Pada Tahun 2008 Perekrutan Karyawan Pada Perum Bulog 
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melakukan seleksi calon pegawai dengan tingkat 

pendidikan Sekolah Lanjutan tingkat atas(SLTA),   

Diploma (D3), Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) dari 

beberapa Program Studi. Persyaratan administrasi yang 

ditetapkan untuk masing-masing tingkat Pendidikan adalah: 

1. SLTA 

a) Usia Maksimal 40 Tahun Per tanggal 31 0ktober 

2008. 

b) Memiliki Pengalamn Bekerja yang terkait dengan 

tugas perum bulog. 

c) Diutamakan memiliki kemampuan menggunakan 

aplikasi komputer. 

d) Bersedia ditempatkan di seluruh indonesia. 

2. Diploma 3 (D3) 

a) Usia Maksimal 26 tahun per tanggal 31 Oktober 

2008. 

b) Berasal dari Universitas negeri dan universitas 

swasta dengan  akreditasi minimal B (Sesuai Bidang 

Studi yaitu akuntansi, elektro, informatika dan 

sekretaris). 

c) IPK Minimal 2,75 Untuk Universitas Negeri dan 3,0 

Untuk Universitas Swasta. 
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d) Diutamakan Belum Menikah dan Bersedia di 

tempatkan di Seluruh Wilayah indonesia. 

e) Memiliki Kemampuan Menggunakan Aplikasi 

Komputer. 

3. Sarjana ( S1 ) 

a) Usia Maksimal 27 Tahun Per tanggal 31 Oktober 

2008 . 

b) Berasal Dari Universitas Negeri dan Universitas 

Swasta dengan Akreditasi Minimal B (Sesuai 

Bidang Yaitu agronomi, akuntansi, Ekonomi 

Manajemen, ekonomi pertanian hama dan penyakit. 

tanaman, biologi, Humas/Komunikasi, Hukum, 

tatistik, tekhnik industri, tekhnik informatika,    

tekhnologi hasil pertanian. 

c) IPK Minimal 3,00 Untuk Universitas Negeri dan 3,0 

Untuk Universitas Swasta. 

d) Diutamakan Belum Menikah dan Bersedia di 

tempatkan di seluruh wilayah indonesia 

e) Memiliki Kemampuan Menggunakan aplikasi 

komputer. 

4. Pasca Sarjana ( S2) 

a) Usia Maksimal 30 Tahun Per tanggal 31 Oktober 

2008. 
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b) Berasal dari Universitas negeri dan Swasta  dengan 

Akreditasi  minimal Unggul ( Sesuai Bidang studi 

yaitu bidang hukum, bidang manajemen, bidang 

pertanian dan bidang keuangan). 

c) IPK Minimal 3,00 Untuk Universitas Negeri dan 

3,25 Untuk Universitas Swasta. 

d) Bersedia di tempatkan di seluruh wilayah indonesia 

e) Diutamakan belum menikah dan bersedia di 

tempatkan di seluruh wilayah indonesia. 

f) Memiliki Kemampuan menggunakan aplikasi 

komputer. 

Pada Tahun 2008 Jumlah Pelamar Pada Perum Bulog 

Divre Jateng Berjumlah 1000 Pelamar yang Mendaftar dan 

Karyawan yang diterima adalah S2 berjumlah 2 karyawan, 

S1 Sebanyak 11 Karyawan , D3 Sebanyak 12 Karyawan 

dan SMA Sebanyak 41 Karyawan. 

4.2.1.3 Menentukan Metode Perekrutan 

Setelah Melakukan Perencanaan Perekrutan Karyawan 

Langkah Selanjutnya adalah Mengumumkan Perekrutan 

Karyawan yang dilakukan oleh Perum Bulog melalui Internet. 

Dengan Melakukan Perekrutan Melalui internet di harapakan 

Masyarakat bisa Mengetahuinya dengan jelas perekrutan 

Karyawan tersebut karena Semua daerah bisa mengakses 
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intetrnet bukan di daerah Jawa Tengah Saja tetapi juga Jawa 

Timur dan daerah lainnya.Pengumuman Perekrutan Melalui 

Internet Bertujuan Untuk mendapatkan calon karyawan yang 

berkualitas sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Perum 

Bulog.Pendaftaran calon Karyawan Juga di lakukan secara on 

line,Jadi Calon Pelamar yang Mendaftar Bisa langsung 

dilakukan diinternet dan semua yang berhubungan dengan 

perekrutan karyawan Maupun Tes akan diumumkan di internet. 

4.2.1.4 Seleksi 

Pada tahap ini Merupakan tahap utama dari Prosedur 

Perekrutan Karyawan.Adapun tahap-tahap Seleksi Penerimaan 

Karyawan Pada Perum Bulog Divre Jateng adalah Sebagai 

berikut: 

1) Seleksi Administrasi 

 Tahap seleksi administrasi adalah tahap pengecekan 

terhadap berkas-berkas lamaran sesuai dengan persyaratan 

yang ditentukan antara lain: 

a. foto copy ijazah terakhir. 

b. Transkip nilai. 

c. Daftar riwayat hidup. 

d. Surat keterangan kelakuan baik dari polisi setempat. 

e. foto copy KTP. 

f. Pas foto berwarna 4 x 6 Sebanyak 4 lembar. 
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Tahap Seleksi Administrasi adalah Tahap 

Pengecekan Pada Kelengkapan Berkas-berkas lamaran 

Sesuai Persyaratan yang ditentukan.Tahap Administrasi 

dilakukan untuk mengecek semua persyaratan yang telah 

ditentukan Sebelumnya. Calon Karyawan Mendaftar on 

line Lewat internet kemudian pada hari yang lain diadakan 

Seleksi yang juga diumumkan lewat internet Mengenai 

Tempat dan waktu diadakanya Seleksi.Pada Tahap Seleksi 

Administrasi ini dilakukan untuk mengecek semua 

kelengkapan.Apabila Persyaratanya tidak lengkap dan 

Jurusan tidak Sesuai dengan Ketentuan maka calon Pelamar 

di nyatakan tidak lolos pada tahap Administrasi dan di 

nyatakan gugur. 

Perekrutan Karyawan Pada Perum Bulog Divre 

Jateng Tahun 2008 Tidak ada Surat Menyurat dalam Proses 

Pengadaan Karyawan maupun Seleksi Calon Karyawan 

Perusahaan,Pengajuan lamaran,pengumuman panggilan 

seleksi dan daftar kelulusan untuk pelamar  dengan tingkat 

pendidikan D3,S1, dan S2 di akses melalui internet dengan 

alamat website:http//www.bumnlogistic.com sedangkan 

untuk pelamar tingkat pendidikan SLTA hanya bisa di 

akses melalui intranet Bulog dengan alamat website: http// 

10.254.250.9:1107/sdm atau http//bulog.net.1107/sdm 
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Website untuk pendidikan SLTA berbeda karena Pelamar 

untuk pendidikan SLTA harus sudah pernah menjadi 

pegawai kontrak bulog. 

Setelah Tahap Administrasi lolos kemudian 

dilakukan Tahap selanjutnya maka akan dilaksanakan 

berebagai tes diantaranya adalah sebagai berikut: 

2) Tes Pengetahuan Umum  

Tes Pengetahuan umum terdiri dari Bahasa inggris 

dan B.Indonesia tetapi untuk SMA tidak ada Tes Bahasa 

inggris. 

Bagi calon karyawan yang memiliki nilai di atas 

rata-rata dan telah lolos dalam Tes Pengetahuan umum 

Kemudian dipanggil kembali untuk melakukan Tahap 

seleksi selanjutnya dan Pengumuman Calon karyawan yang 

lolos dalam tahap Tes Pengetahuan umum akan di 

umumkan langsung melalui intrnet,untuk itu semua calon 

karyawan harus selalu melihat internet agar tidak 

ketinggalan informasi. 

3) Tes Perkantoran dan Tes Kebulogan 

Tes Perkantoran meliputi tes-tes yang berhubungan   

dengan perkantoran dan yang berhubungan dengan 

Pengetahuan tentang bulog. Calon karyawan yang 

mempunyai nilai rata-rata yang baik kemudian akan 
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dipanggil kembali untuk melakukan tes selanjutnya, 

Pengumuman juga langsung di umumkan melalui internet. 

4) Psikotes 

Psikotes ini diadakan 2 kali dan diadakan di unnes 

kelud dan psikotes dilakukan oleh Tim independen dari 

soegiyopranoto. Apabila calon karyawan telah di nyatakan 

lolos kemudian di panggil kembali untuk melakukan tes 

selanjutnya dan pengumuman juga di umumkan melalui 

internet. 

5) Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh Petugas yang 

melakukan wawancara sesuai dengan bidang keahlian. yang 

melakukan wawancara dari bulog pusat. wawancara 

dilakukan untuk mengetahui secara langsung kepada calon 

karyawan mengenai bidang keahlian  dengan melakukan 

tanya jawab langsung. dari tahap ini dapat dinilai secara 

langsung tingkah laku, ciri fisik, latar belakang, 

pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pelamar. 

6)  Tes Kesehatan 

Setelah tahap wawancara tahap selanjutnya yang 

harus dijalani oleh calon karyawan adalah tes kesehatan. 

Pelaksanaan dari tes kesehatan adalah dilakukan 

pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pemerintah di 
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semarang, dimana proses ini dipercayakan kepada dokter 

yang telah ditunjuk oleh perum Bulog.Tes Kesehatan 

bertujuan untuk mengetahui keadaan fisik calon karyawan 

agar pihak dari perum Bulog mengetahui apakah calon 

karyawan tersebut menderita suatu penyakit yang dapat 

mengganggu pekerjaan atau tidak. 

Setelah dilakukan beberapa tahap seleksi, sebaiknya 

calon karyawan harus selalu mencari info melalui internet 

karena pengumuman akan diumumkan di internet 

Pengumuman Perekrutan karyawan pada perum bulog pada 

tahun 2008 di umumkan pada bulan November untuk SMA, 

D3 Bulan Januari dan S 1 & S 2 pada bulan februari. 

Pengumuman Calon karyawan di umumkan melalui 

internet kemudian para calon karyawan tersebut apabila 

diterima langsung menghubungi perum Bulog Divre jateng 

untuk mengetahui proses selanjutnya, dan yang menangani 

calon karyawan tersebut adalah pada bagian SDM & 

Hukum. Setelah Pengumuman Tahap berikutnya adalah 

diklat (Pelatihan pra jabatan diadakan di Bulog Pusat 

Jakarta dan Setelah itu Penempatan. 
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4.2.1.5 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

   Setelah Pengumuman dan telah di tentukan Pelamar 

yang di terima Selanjutnya di berikan Pendidikan dan 

Pelatihan yang dilakukan di Perum Bulog Pusat Jakarta dan 

dilaksanakan selama 1 sampai 2 minggu bersama dengan 

Perum Bulog lain seluruh indonesia.Pelatihan di maksudkan 

untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan yang 

berhubungan dengan bulog, Agar calon karyawan tersebut 

paham dengan pekerjaan dan tugasnya. 

4.2.1.6 Penempatan Kerja 

   Setelah calon karyawan tersebut telah mengikuti 

Pendidikan dan pelatihan Kemudian Calon karyawan akan di 

tempatkan sesuai dengan kebutuhan., yang menentukan 

penempatan kerja tersebut adalah pihak Perum Bulog Pusat 

Jakarta.. Penempatan karyawan dilakukan di Perum Bulog 

Seluruh Indonesia.Setelah satu tahun Karyawan tersebut 

diangkat sebagai karyawan tetap, tetapi sebelum 1 tahun 

bekerja status masih dianggap sebagai calon karyawan. 
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4.2.2 Kendala-kendala Perekrutan karyawan 

Perekrutan karyawan pada Perum Bulog Divre Jateng dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada tahun 2008  mengalami 

kendala sebagai berikut: 

Waktu Pengumuman yang lama dengan Waktu Seleksi Sehingga ada 

sebagian yang mengundurkan diri karena telah terikat dengan 

perusahaan lain,karena waktu pengumumanya memakan waktu yang 

lama. 

 

4.3 Pembahasan 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik sesuai dengan tujuan 

yang ingin di capai,di perlukan persiapan yang baik dan cukup untuk 

mendapatkan data yang akurat.Persiapannya adalah dengan melakukan 

observasi pendahuluan untuk megidentifikasi permasalahan yang ada, 

sehingga dapat menyusun garis besar penelitian.Pelaksanaan Penelitian dalam 

pengumpulan data di lakukan dengan observasi dan wawancara langsung 

kepada bapak rusmadi pada bagian SDM dan Hukum Perum Bulog Divre 

Jateng. 

Perekrutan Karyawan adalah Suatu Proses Untuk mencari tenaga-

tenaga kerja yang handal di dalam bidangnya untuk menunjang organisasi atau 

perusahaan tersebut, dan demi tercapainya visi dan misi perusahaan.Oleh 

sebab itu dalam Pencarian tenaga kerja harus dipersiapkan sebaik mungkin 

untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas,hal yang dilakukan dalam 
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pencarian karyawan harus menententukan prosedur yang tepat dalam 

perekrutan karyawan agar hasil yang di capai sesuai dengan keinginan 

mendapat karyawan yang sesuai dengan keahliannya. 

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilaksanakan Pada Perum Bulog 

Divre Jateng, Perekrutan Karyawan Pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah 

Tahun 2008 memiliki kelebihan karena Perekrutan dilakukan Secara on line 

melalui internet sehingga banyak pelamar yang akan mengetahui dan 

jaringanya luas karena bisa di akses di beberapa daerah sehingga jumlah 

pelamar akan semakin banyak dan kesempatan mendapat karyawan yang 

berkualitas semakin besar. 

   Kelemahan proses seleksi karena Pengumuman penerimaan karyawan 

yang jedanya terlalu lama dengan proses seleksi sehingga banyak calon 

karyawan yang telah di terima mengundurkan diri karena telah terikat dengan 

perusahaan lain,hal ini mengakibatkan pihak bulog yang rugi karena telah 

kehilangan calon karyawan yang berkualitas dan itu membuat perum bulog 

harus mengadakan perekrutan ulang untuk mendapatkan karyawan lagi, hal ini 

mengakibatkan proses perekrutan harus di lakukan kembali sesuai dengan 

prosedur, yang akan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini membuat 

perum Bulog membuang waktu terlalu lama karena harus di lakukan dari 

awal.   

   kendala yang di hadapi dalam perekrutan karyawan pada perum bulog 

Tahun 2008 disebabkan karena waktu pengumuman yang lama sehingga ada 

sebagian karyawan yang diterima mengundurkan diri karena telah terikat 
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dengan perusahaan lain itu menyebabkan jumlah karyawan yang telah 

diterima berkurang,sehingga ada bagian yang tidak terisi sehingg harus 

mengadakan perekrutan lagi untuk mengisi jabatan yang kosong. 

Berdasarkan Hasil Penelitian Teori dan fakta yang ditemukan penulis 

dilapangan, Bahwa Sebagian Pada Perum Bulog menerapkan teori dari para 

ahli untuk mendukung Prosedur Perekrutan karyawan.Pentingnya Karyawan 

yang berkualitas membuat perum Bulog menyadari bahwa Prosedur 

Perekrutan karyawan merupakan faktor pendukung untuk kesuksesan suatu 

perusahaan untuk nmencapai tujuan perusahaan, karena dengan karyawan 

yang Bermutu dan Bekerja sesuai dengan keahliannya visi dan misi 

perusahaan akan tercapai karena tujuan dari proses perekrutan karyawan untuk 

menemukan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan oleh 

Perum Bulog supaya perusahaan dapat berkembang dan maju. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur perekrutan karyawan 

pada perum bulog Divre Jateng,maka dapat di ambil kesimpulan bahwa 

Perekrutan Karyawan pada Perum Bulog Prosesnya sesuai dengan prosedur 

yang telah di tentukan mulai dari Pengajuan permintaan karyawan yang di 

lakukan oleh salah satu bagian kemudian di adakan perencanaan karyawan 

selanjutnya menentukan metode yang tepat, Mengadakan seleksi, Pendidikan 

dan pelatihan kemudian penempatan kerja yang dilakukan oleh perum Bulog 

Pusat, Sedangkan Metode yang di gunakan pada perekrutan karyawan pada 

perum Bulog adalah internet. Hal ini di lakukan untuk memberikan informasi 

secara luas kepada masyarakat. 

 Kendala yang di hadapi oleh  Perum Bulog dalah : 

 Dari Pengamatan yang dilakukan penulis pada perum Bulog Divre 

jateng banyak pelamar yang Mengundurkan diri karena Waktu 

Pengumuman yang lama dengan Waktu Seleksi Sehingga Perum 

Bulog akan Kehilangan calon karyawan yang berkualitas, hal ini akan 

merugikan Perum Bulog karena harus mengadakan perekrutan ulang 

untuk mendapatkan calon karyawan baru. Hal ini akan memakan 

waktu yang lama karena harus memulai perekrutan dari awal sehingga 
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ada beberapa bagian yang tidak terisi oleh karyawan, hal ini 

mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi terhambat 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian pada perum Bulog Divre Jateng 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

  Sebaiknya Pengumuman Penerimaan Karyawan dilakukan tidak 

terlalu lama jedanya dengan proses seleksi agar calon karyawan yang 

diterima tidak banyak yang mengundurkan diri karena menunggu 

terlalu lama,disebabkan calon karyawan tersebut sudah terikat 

perusahaan lain, itu akan merugikan pihak bulog sendiri karena 

kehilangan calon karyawan yang berkualitas dalam bidangnya. 
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