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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Manajemen 

 Pengertian Manajemen dalam buku “manajemen sumber daya manusia” 

penulis Samsudin Salidi tahun (2010:300)  , penerbit : CV. Pusaka setia . yaitu : 

“Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan 

organisasi dengan pelaksanaan perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan 

kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling)” 

2.1.1  Fungsi Manajemen 

 Manajemen sebagai suatu proses, terdiri dari beberapa aktivitas yang 

disebut managerial fungtion . Fungsi-fungsi manajerial ini terdiri dari aktivitas 

perencanaan,pengorganisasian,pengarahan dan pengendalian. 

1. Fungsi Perencanaan (planning) 

Perencanaan merupakan aktivitas penentuan tujuan atau sasaran yang akan 

dicapai dan menentukan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

Perencanaan dalam bisnis merupakan hal yang penting karena rencana 

memberi alasan terhadap seluruh tindakan yang dilakukan untuk mencapai apa 

yang menjadi tujuan. 

 Beberapa manfaat perencanaan sebagai berikut : 

a. Dapat memberikan arah pada berbagai kegiatan agar terfokus pada 

pencapaian tujuan. 
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b. Membantu memperkirakan peluang dimasa mendatang 

c. Dapat mengurangi ketidakpastian dimasa yang akan datang jika 

perencanaan dilakukan dengan pertimbangan yang matang , 

d. Dengan perencanaan dapat diukur berhasil tidaknya suatu pekerjaan 

sehingga akan mempermudah pengawasan. 

2. Fungsi pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen dapat diartikan 

sebagai proses yang melibatkan dua orang atau lebih untuk bekerja sama 

dalam cara terstruktur untuk mencapai tujuan. Dalam pengorganisasian, 

seorang manajer harus dapat mengatur dan mengalokasikan pekerjaan dan 

sumber daya diantara para anggota organisasi sehingga mereka dapat 

mencapai tujuan. 

Di dalam organisasi atau peeusahaan terdapat tiga faktor : 

a. Adanya sekelompok orang 

b. Adanya hubungan dan pembagian kerja diantara orang-orang itu 

c. Adanya tujuan yang ingin dicapai 

Tujuan pengorganisasian antara lain : 

a. Mempermudah dalam melaksanakan tugas dengan membagi suatu 

kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil yang dapat 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. 

b. Menentukan pembagian tugas atau kegiatan kepada setiap anggota 

organisasi atau instansi . 
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c. Memperjelas hubungan kerja antar anggota organisasi atau pegawai  

sehingga arus mengalirnya informasi dan laporan menjadi jelas. 

3. Fungsi Pengarahan (Directing) 

Pengarahan meliputi tindakan untuk membimbing dan mengusahakan agar 

semua anggota organisasi atau pegawai melakukan kegiatan yang sudah 

ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Fungsi pengarahan yang harus 

dilakukan oleh setiap manajer meliputi tiga unsur , yaitu pemberian 

motivasi kepada bawahannya, kepemimpinan dan pengembangan 

komunikasi. 

Motivasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang akan mendorong 

seseorang untuk melakukan tindakan. 

4. Fungsi pengendalian (controlling) 

Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan apakah tujuan yang 

telah ditetapkan telah tercapai. Dalam pengendalian seorang manajer perlu 

membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan atau rencana 

semula. 

Faktor-faktor yang membuat pengendallian diperlukan dalam perusahaan atau 

instansi  : 

a. Adanya pperubahan yang terjadi di lingkungan organisasi 

b. Peningkatan kompleksitas organisasi atau instansi. 

c. Adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai 

dan harus diperbaiki. 
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2.2 Pengertian  Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manusia merupakan salah satu sumber daya yang dapat menentukan keber

hasilan suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas kegiatan instansinya. 

Sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang sangat vital dan dinamis 

dalam instansi.Sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan faktor 

penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh aktivitas instansi. Sumber daya 

manusia dalam suatu instansi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja pada 

perusahaan dan masing-masing dari mereka mempunyai karsa,cita dan rasa yang 

berbeda-beda. Sumberdaya manusia merupakan sumber daya yang sulit ditangani 

karena memiliki sifat dan kemampuan yang spesifik. 

Sumber daya manusia harus dikelola dengan pendekatan yang manusiawi melalui 

manajemen sumber daya manusia (MSDM) . Berikut dikemukakan beberapa 

pengertian sumber daya manusia : 

Menurut Veithzal Rivai (2009:1) Dikutip dalam buku “Manajemen SDM dalam 

organisasi publik dan bisnis” penulis Dr. H. Suwatno, M.Si. dan Donni Juni 

Priansa S.Pd., S.E., M.M cetakan kedua penerbit Cv. Alfabeta sebagai berikut : 

“Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang 

meliputi segi-segi perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. 

Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, pemasaran,keuangan,maupun 

kepegawaian. Karena sumber daya manusia (SDM) dianggap semakin penting 

perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan 

hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa 

yang disebut manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai 
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arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya me-manage 

(mengelola) sumber daya manusia.” 

Sedangkan Menurut Marwansyah (2010:3) dalam buku “manajemen sumber daya 

manusia” (edisi 2) tahun 2010 penerbit alfabeta . Bandung.  

“Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan 

sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi 

perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber 

daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan 

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industria” 

2.3 Maksud dan Tujuan Sumber Daya Manusia 

 Dikutip dalam buku “Manajemen Sumber Daya Manusia” penulis Herman 

Sofyandi cetakan kedua penerbit Graha Ilmu Tahun 2013 : 

 Manajemen sumber daya manusia (MSDM) mempunyai berbagai maksud dan 

tujuan yang menjelaskan pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam 

organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Maksud dari manajemen sumber daya manusia. 

a. Meningkatkan kontribusi yang produktif dari pegawai kepada organisasi 

atau instansi melalui tanggung jawab strategis,etis dan sosial. 

b. Maksud ini menuntun proses pembelajaran dan praktik manajemen sumber

  daya manusia dalam organisasi.  

c. Pembelajaran manajemen sumber daya manusia menggambarkan usaha- 

usaha yang berhubungan dengan sumber daya dari manajer pelaksana, dan 

 menunjukan bagaimana profesionalisme pegawai mendukung hal tersebut 
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d. Sumber daya manusia menentukan keberhasilan suatu instansi. 

e.  Peningkatan konstribusi pegawai merupakan hal yang sangat penting bagi 

organisasi atau instansi yang terkecil sekalipun harus menciptakan 

pegawai atau departemen sumber daya manusia yang memiliki keahlian 

khusus. 

2. Tujuan manajemen sumber daya manusia  

a. Tujuan organisasional, ditunjukan untuk dapat mengenali keberadaan 

manajemen sumber daya manusia dalam memberikan konstribusi pada 

pencapaian efektivitas organisasi atau instansi . 

b. Tujuan fungsional, ditunjukan untuk mempertahankan konstribusi departe

men pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau instansi. 

c. Tujuan sosial, ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap 

kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan memini

masi dampak negativ terhadap organisasi atau instansi. 

d. Tujuan personal, ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian 

tujuannya,minimal tujuan-tujuan yang dapat dipertinggi . 

2.4     Pengadaan sumber daya manusia (Perencanaan sumber daya manusia) 

 Menurut R. Wayne Mondy dalam buku “manusia sumber daya manusia” 

tahun 2009 penerbit ; Erlangga . Perencanaan sumber daya manusia yaitu: 

“Proses sistimatis untuk mencocokkan  pasokan  karyawan  internal  dan eksternal

dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisa-

si sepanjang periode waktu tertentu” 
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Tujuan perencanaan Sumbar daya manusia Menurut Veithzal Rivai 

(2009:1), Dikutip dalam buku “Manajemen SDM dalam organisasi publik dan 

bisnis” penulis Dr. H. Suwatno, M.Si. dan Donni Juni Priansa S.Pd., S.E., M.M 

cetakan kedua penerbit Cv. Alfabeta ialah untuk : 

a. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan atau pegawai yang akan 

mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 

b. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan 

sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 

c. Menghindari terjadinya mismanajemen dari tumpang tindih dalam pelaksa

naan tugas. 

d. Mempermudah koordinasi integrasi dan singkronisasi (KIS) sehingga 

produktivitas kerja meningkat. 

e. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. 

f. Menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan,seleksi,pengemb

angan, kompensasi pengintegrasian, pemeliharaan, pendisiplinan, dan 

pemberhentian karyawan. 

g. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi, dan pensiun karyawan 

atau pegawai. 

h. Menjadi bahan penilaian kerja karyawan atau pegawai. 

Jadi dapat disimpulkan Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu proses 

penentuan kebutuhan tenaga kerja dan cara memenuhinya baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Dalam perencanaan tenaga kerja, departemen atau bagian 

sumber daya manusia pada suatu perusahaan atau instansi perlu melaksanakan 
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proses ANALISIS JABATAN atau JOB ANALYSIS , yaitu suatu analisis yang 

sistematis terhadap berbagai pekerjaan atau jabatan di dalam suatu perusahaan 

atau instansi . 

Tujuan dilakukannya analisis jabatan dalam buku “kepemimpinan dalam 

manajemen” penulis Miftah Thoha , tahun 2009 penerbit rajawali pers . 

mengemukakan bahwa 

“Untuk megetahui kompetensi apa yang dibutuhkan bagi setiap posisi yang harus 

diemban oleh seorang pegawai atau orang-orang yang menduduki jabatan 

struktural mau fungsional tertentu, maka prosedur yang harus ditempuh adalah 

dilakukannya analisi jabatan.” 

1)        Job Analysis (Analisis Jabatan) 

Merupakan prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan, 

ketrampilan dari sebuah pekerjaan dan jenis orang yang akan dipekerjakan 

2)        Job Description (Uraian Jabatan) 

Uraian jabatan adalah  mengihktisarkan  fakta-fakta  yang  diberikan  oleh analisis 

jabatan dalam susunan yang sistematis. Uraian jabatan merupakan garis-garis 

besar yang ditulis dan dimaksudkan untuk memberikan keterangan tentang fakta-

fakta yang penting dari jabatan yang diperlukan. 

3)        Job Specification (Persyaratan Jabatan) 

Persyaratan pekerjaan adalah  catatan  mengenai  syarat-syarat  minimum yang  

harus dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik.  
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4)        Job Evaluation (Penilaian Jabatan) 

Menurut Moekijat. Dalam buku Sumber Daya Manusia. Bandung: Tahun 2010, 

penerbit: CV. Mandar Maju. penilaian jabatan adalah kegiatan yang dilakukan 

guna membandingkan nilai dari suatu jabatan dengan nilai dari jabatan dengan 

jabatan lainnya. 

5)        Job Classification (Penggolongan jabatan) 

Penggolongan jabatan adalah pengelompokan jabatan-jabatan yang memiliki nilai 

yang sama (Moekijat, 2010). 

 2.5  Penarikan tenaga kerja (Rekrutmen / Recruitment) 

Berdasarkan pada  job description , job specification, dan  job standard 

yang ada, maka perusahaan dapat memulai penarikan tenaga kerja /  recruitment. 

Menurut Drs.Marihot Tua Efendi Hariandja, M.Si dalam buku “ Manajemen 

sumber daya manusia” cetahan kedua (2009:96) penerbit: Graindo . 

“Perekrutan diartikan sebagai proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi 

untuk diseleksi menjadi pegawai. Proses yang dilakukan dengan mendorong atau 

merangsang calon yang mempunyai potensi untuk mengajukan lamaran dan 

berakhir dengan didapatkannya sejumlah calon.” 

Rekrutmen menurut Hasibuan (2009:40) dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Bumi Aksara adalah “Usaha 

mencari dan mempengaruhi tenaga kerja, agar mau melamar lowongan pekerjaan 

yang ada dalam suatu perusahaan” 

Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara. (2009:33). Dalam buku  

“Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia” Bandung : Penerbit Refika Aditama.  
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“perekrutan/penarikan (recruitment) adalah suatu proses atau tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai yang melalui 

tahapan yang mencangkup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan 

pegawai , menentukan kebutuhan pegawai yang diperlukan perusahaan , proses 

seleksi , penempatan dan orientasi pegawai “ 

2.5.1 Alasan-alasan  Dasar Rekrutmen  

Rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena memungkinkan 

adanya lowongan (vacancy) dengan beraneka ragaman alasan, antara lain : 

a. Berdirinya organisasi baru 

b. Adanya peluasan kegiatan organisasi 

c. Terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru 

d. Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain 

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

hormat sebagai tindakan punitif 

f. Adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun/Meninggal 

2.5.2 Sumber-sumber Rekrutmen 

 Bila suatu organisasi atau instansi akhirnya memutuskan untuk melakukan

 rekrutmen, tersedia dua pilihan sumber rekrutmen, baik yang berasal dari dalam 

organisasi atau instansi itu sendiri  (internal) maupun yang berasal dari luar ling 

kungan organisasi atau instansi (eksternal). 
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a. Sumber dari dalam organisasi atau instansi / internal  recruitment  

Yaitu suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari dalam 

perusahaan sendiri, yaitu dari para karyawan atau pegawai yang telah bekerja 

di perusahaan atau instansi sekarang ini untuk mengisi lowongan pekerjaan 

yang ada caranya antara lain melalui promosi juga pemindahan karyawan atau 

pegawai. 

Keuntungan-keuntungannya : 

1. Mempercepat waktu pengisian lowongan kerja yang ada 

2. Mempermudah masa penyesuaian diri dari pekerja terhadap lingkungan 

perusahaan atau instansi 

3. Menimbulkan motivasi dan semangat kerja karyawan atau pegawai karena 

prestasi mereka dihargai dengan kesempatan karir yang baik 

4. Menjaga kesetiaan karyawan atau pegawai 

Kelemahan-kelemahannya : 

1. Menghambat masuknya ide dan gagasan baru 

2. Jika terjadi kesalahan penempatan , akibatnya akan berpengaruh pada 

efektivitas kerja 

3. Jika seseorang memiliki karakteristik yang cenderung negatif bekerja, 

akan tetap terbawa 

b. Sumber dari luar organisasi atau instansi /  eksternal 

Yaitu suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari orang-orang 

di luar perusahaan, yaitu dengan merekrut tenaga kerja baru untuk mengisi 

lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan atau instansi. 
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Keuntungan-keuntungannya : 

1. Menghindari kesalahan pada pengisian jabatan karena tidak harus 

memaksakan orang dalam untuk mengisi lowngan yang ada 

2. Memungkinkan masuknya gagasan dan ide-ide yang baru dan membangun 

Kelemahan-kelemahannya : 

1. Proses recuitment  membutuhkan biaya yang lebih tinggi dan waktu yang 

lebih lama 

2. Dapat menimbulkan rasa kecewa pada karyawan atau pegawai yang lama 

Sumber-sumber eksternal recruitment antara lain : 

1. Pemasangan iklan lowongan kerja di media koran dan internet (website) 

2. Pemasangan iklan di media elektronik 

3. Biro tenaga kerja 

4. Rekomendasi dari tenaga kerja lama 

5. Intitusi pendidikan 

6. Serikat pekerja 

7. Pelamar secara insidentil  

2.5.3 Seleksi tenaga kerja/sellection  

Seleksi merupakan usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk 

memperoleh karyawan yang berkualitas dan kompeten yang akan menjabat serta 

mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. 
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Menurut Sedarmayanti (2010:113) dalam buku “Manajemen Sumber Daya 

Manusia Reformasi Birokrasi dan Manjemen Pegawai Negeri Sipil”. Bandung: 

PT. Refika Aditama., menyatakan bahwa seleksi adalah kegiatan menentukan dan 

memilih tenaga kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

Juga menurut Sunyoto (2012:108) dalam buku Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Cetakan Pertama. Yogyakarta : CAPS, “Seleksi tenaga kerja adalah 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah 

seseorang pelamar diterima atau ditolak, dalam suatu instansi tertentu setelah 

menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan” 

Sedangkan menurut Sondang P. Siagan (2009:132) dalam buku 

“Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta: PT. Bumi Aksara., seleksi adalah 

tahap yang menentukan diterima tidaknya seseorang dan kemudian diangkat pada 

posisi tertentu sesuai bidang keahliannya. 

Dikutip dalam buku “Manajemen sdm dalam organisasi publik dan bisnis” 

(2011:94) penulis Dr. H. Suwatno, M.Si. dan Donni Juni priansa, S.pd., S.E., 

M.M. penerbit : Cv.  Alfabeta tahun 2011 . Menurut william B. Werther, Jr. Dan 

keith davis, mengemukakan beberapa alat dan tahapan seleksi yang dapat 

digunakan, yaitu : 

a. Penerimaan pendahuluan 

b. Ujian penerimaan pegawai 

c. Wawancara seleksi 

d. Pemeriksaan latar belakang dan referensi 

e. Penilaian kesehatan 
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f. Wawancara dengan supervisor 

g. Penjelasan pekerjaan secara realistis dan keputusan penerimaan. 

Sedangkan menurut michael haris adalah : 

a. Pemeriksaan surat lamaran  

b. Memilih pelamar yang baik untuk wawancara 

c. Wawancara 

d. Ujian tertulis 

e. Melakukan pemeriksaan latar belakang dan referensi 

f. Melakukan uji bebas obat terlarang  

Faktor-Faktor lingkungan yang mempengaruhi proses seleksi : 

a. Hukum/peraturan 

b. Kecepatan pengambilan keputusan 

c. Hiraki organisasi 

d. Jumlah pelamar atau pasar tenaga kerja 

e. Jenis organisasi (swasta,pemerintah,organisasi nirlaba) 

dan  Masa percobaan 

Alat dan langkah- langkah mana yang dipakai sebagaimana disebutkan diatas 

dapat berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, dimana itu 

tergantung pada kebutuhan masing-masing dan jenis pegawai yang ingin diseleksi 

2.5.4 Hambatan-Hambatan Rekrutmen 

 Berdasarkan pengertian bahwa rekrutmen merupakan upaya untuk 

mendapatkan sejumlah pegawai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan untuk 

menjadi pegawai , terdapat sejumlah hambatan-hambatan dalam perekrutan. 
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Hambatan tersebut dapat bersumber dari : 

1. Kebijakan-kebijakan organisasi atau instansi 

Berbagai kebijakan organisasi atau instansi merupakan cermin utama 

berhasil atau tidaknya penarikan calon pegawai. Kebijakan organisasi  atau 

instansi yang akan mempengaruhi penarikan meliputi : 

a. Kebijakan kompensasi 

b. Kebijakan promosi 

c. Kebijakan status karyawan atau pegawai 

d. Kebijakan sumber tenaga kerja 

2. Persyaratan jabatan 

Semakin banyak persyaratan yang harus dimiliki pelamar, maka pelamar 

semakin sedikit. Sebaliknya jika persyaratan sedikit maka pelamar akan 

semakin banyak. 

3. Metode pelaksanaan penarikan 

Semakin terbuka penarikan melalui surat kabar, radio atau televisi, 

pelamar semakin banyak karena mengetahui adanya hal tersebut . 

sebaliknya jika penawaran kerja sedikit maka pelamar kerja pun sedikit. 

4. Kondisi pasar tenaga kerja 

Semakin banyak penawaran kerja yang terbuka maka semakin banyak pula 

pelamar yang serius. 

5. Solidaritas perusahaan atau instansi 

Solidaritas perusahaan atau instansi diartikan besarnya kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan atau instansi. 
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6. Kondisi-kondisi lingkungan eksternal 

Jika kondisi perekonomian tumbuh dengan cepat dan saingan banyak , 

pelamar akan sedikit. Sebaliknya jika tingkat pertumbuhan perekonomian 

kecil , maka pelamar semakin banyak. 

2.5.5 Penempatan pegawai 

 Penempatan karyawan merupakan usaha manajemen untuk mengisi 

setiap posisi yang kosong dalam suatu instansi dengan pegawai yang memenuhi 

syarat pada saat dibutuhkan. Proses penempatan karyawan di Instansi harus sesuai 

bidang yang peminatan dan keahlian yang dimilikinya juga, karenanya 

berpengaruh bagi produktivitas instansi. Proses penempatan yang baik dan benar 

akan membuat pegawai memiliki semangat dalam bekerja, karena bidang yang 

digelutinya merupakan apa yang diminati oleh dirinya dan pekerjaan itu 

merupakan suatu hal yang di kuasai dengan baik. 

Berikut ini adalah akibat dari kesalahan dalam penempatan pegawai 

berdampak pada :  

1. Meningkatkan absensi. 

2. Timbulnya konflik. 

3. Meningkatkan kecelakaan kerja. 

4. Meningkatkan labor turn over. 

5. Menurunnya semangat kerja 

Setelah proses seleksi dilakukan , dan diperoleh calon pegawai, maka 

instansi menempatkan calon pegawai tersebut sesuai dengan jabatan yang 

dibutuhkan. Hal ini sering dikenal dengan istilah the right man in the right place . 


