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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia merupakan perencana dan pelaku aktif dari setiap 

aktivitas perusahaan atau organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia 

diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi 

atau perusahaan. Tujuannya yaitu memberikan kepada organisasi satuan kerja 

yang efektif. Penerapan sumber daya manusia adalah suatu hal yang sangat 

penting pada jaman globalisasi ini. Sumber Daya Manusia yaitu merupakan salah 

satu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui 

kegiatan perencanaan, penggerakan, dan pengendalian semua nilai yang menjadi 

kekuatan manusia untuk mencapai tujuan menurut I Komang Ardana (2012:5).   

Salah satu kegiatan yang paling penting dalam manajemen sumber daya 

manusia adalah untuk mendapatkan orang-orang yang tepat bagi perusahaan. 

Menurut Herman Sofyandi (2010:108), Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan 

yang mulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja 

dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan 

sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Hasil yang didapatkan dari proses 

rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi yakni 

proses untuk menentukan kandidat yang mana paling layak untuk mengisi jabatan 

tertentu yang tersedia diperusahaan. Baik perusahaan besar maupun perusahaan 
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kecil sangat memperhatikan rekrutmen karyawan, karena karyawan merupakan 

salah satu modal penting human capital bagi perusahaan. 

Karyawan adalah aseet utama perusahaan yang menjadi perencanaa dan 

juga pelaku aktif dari setiap aktifitas dalam organisasi. Mereka mempunyai 

pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, jenis 

kelamin yang berbeda. Dibawa kedalam organisasi perusahaan, bukan seperti 

mesin, uang, dan materi yang sifatnya pasif dan dapat dikuasai serta diatur 

sepenuhnya guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan. 

Karyawan pada dasarnya merupakan bagian dari perusahaan. Karyawan 

sebagai anggota perusahaan hendaknya secara efektif ikut serta memajukan dan 

memberikan nilai tambah kepada perusahaan dalam setiap aspek sesuai dengan 

kemampuan dan kompetinsinya. Masalah penerimaan karyawan merupakan salah 

satu bagian yang sangat penting karena merupakan proses awal untuk dapat 

menilai kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan bergerak bersama sama 

dengan perusahaan dalam mencapai tujuannya karena peran karyawan yang 

berkualitas sangat menunjang dan mendukung efektifitas perusahaan dalam 

kaitannya dengan tercapainya maksud utama perusahaan.  

Kualitas dan kuantitas para tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. 

Penempatan tenaga kerja juga harus tepat sesuai dengan kemampuan dan 

keterampilan yang dimilikinya. Sehingga gairah kerja dan kedisiplinan akan lebih 

baik dan efektif guna menunjang terwujudnya tujuan organisasi perusahaan. 
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Perekrutan karyawan ini haruslah didasarkan pada prinsip apa barulah 

kemudian disusul dengan siapa. Apa maksudnya kita harus terlebih dahulu 

menetapkan pekerjaan – pekerjaannya berdasarkan uraian pekerjaan. Sedangkan 

siapa maksudnya adalah kita akan mencari orang – orang yang tepat untuk 

menjabat di posisi tersebut yang didasarkan pada spesifikasi pekerjaan. Perekrutan 

karyawan yang berdasarkan pada siapa yang kemudian barulah disusul dengan 

apa ini akan menimbulkan miss manajemen didalam menempatkannya. 

Penempatan tenaga kerja yang jauh diluar batas kemampuannya dan proses 

rekrutmen yang tidak tepat dan system rekrutmen yang tidak efektif akan 

mengakibatkan tujuan rekrutmen tidak efektif sehingga akan berdampak pada 

buruknya kinerja perusahaan/organisasi kedepannya.Oleh sebab itu, dalam setiap 

organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mencari atau merekrut pelamar 

untuk dikerjakan di posisinya harus mampu mengetahui proses rekrutmen yang 

baik dan sistem rekrutmen yang efektif agar dapat menemukan dan mendapatkan 

tenaga kerja yang handal serta berkualitas Marwansyah (2010:08). 

 

Rekrutmen karyawan adalah sebuah awal yang paling menentukan dari 

semua kegiatan pengelolaan SDM perusahaan, jika kita berhasil mendapatkan 

tenaga yang handal maka kedepan, pengelolaan SDM akan semakin mudah dalam 

proses operasional sehari-harinya, namun sebaliknya jika kita mendapatkan 

tenaga yang kurang baik maka tentunya akan berdampak pada proses berikutnya 

dan akan banyak menyita waktu untuk melakukan pembinaan secara kontinyu, 

agar mereka dapat berubah menjadi baik atau handal. Sebuah tantangan yang 

selalu timbul ketika kita mendapatkan tenaga baru adalah mengukur kinerja 
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mereka sehari-hari, hal ini dilakukan untuk menentukan hasil kerja tim rekrut, 

apakah mereka berhasil atau tidak dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh 

mereka. Apapun hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap tenaga baru, 

tentunya akan memberikan masukan kepada para pengelola SDM untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses rekrutmen diwaktu yang akan 

datang. 

Ada pengaruh-pengaruh tertentu yang mengakibatkan proses rekrutmen 

tidak bisa berjalan secara utuh, pengaruh-pengaruh itu bisa datang dari internal 

maupun eksternal perusahaan ataupun dari personil tim rekruting itu sendiri, 

karena biasanya ada kepentingan-kepentingan yang harus dijalankan baik oleh tim 

maupun pribadi anggota tim. Kendala-kendala seperti ini akan mudah kita 

temukan pada proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan milik 

pemerintah. Secara manajemen perusahaan, kesalahan dalam merekrut akan 

mempunyai dampak terhadap kinerja perusahaan, karena perusahaan akan 

mempunyai beban untuk menanggung tenaga baru selama berada di perusahaan, 

oleh sebab itu banyak perusahaan yang merekrut karyawan baru dengan sistim 

kontrak jangka pendek atau diberikan masa percobaan dengan jangka waktu yang 

tidak terlalu lama, walaupun semua diatur dalam UU ketenagakerjaan namun pada 

kenyataannya, banyak yang melanggar UU itu. Secara selintas persoalan ini 

seperti sebuah dilemma bagi perusahaan. 

Persoalan yang muncul ketika proses rekrutmen tidak berjalan baik adalah 

salah rekrut yang mengakibatkan ada rasa kasihan kepada tenaga baru jika mereka 

harus diberhentikan ataupun kontrak kerjanya tidak diperpanjang, karena ada rasa 
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kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin dalam proses sehari-harinya sehingga 

ini akan menimbulkan rasa iba dari para user tenaga tersebut dan melaporkan 

kepada para pengelola SDM perusahaan bahwa tenaga yang baru mempunyai 

kemampuan yang baik, dan ini tentu saja ini akan membantu untuk membiarkan 

tenaga baru tersebut berada terus di perusahaan. Bisa saja tindakan para user bisa 

kita benarkan sepanjang di satuan kerja user terus dilakukan pembinaan terhadap 

tenaga baru tersebut, tetapi sebaliknya apabila satuan kerja user tidak melakukan 

pembinaan maka tentunya akan menambah beban perusahaan, disinilah seluruh 

komponen yang ada di perusahaan selalu harus melakukan koordinasi dengan 

pihak pengelola SDM perusahaan, demikian juga sebaliknya para pengelola SDM 

perusahaan harus juga terus aktif untuk turun ke satuan-satuan kerja user tenaga 

baru, agar keberadaannya terpantau dengan baik. 

Persoalan lain yang muncul adalah bahwa tenaga yang direkrut merupakan 

titipan dari para pemilik perusahaan baik itu perusahaan pemerintah (dalam hal ini 

para birokrat sebagai pembina teknis) akibat para pengelola perusahaan tidak 

dapat menghindari tenaga titipan  ini, tentunya kita akan bersyukur apabila tenaga 

titipan ini mempunyai kemampuan yang mumpuni tetapi yang sering terjadi 

adalah mereka yang masuk jalur ini adalah mereka yang tidak mau berkompetisi 

di dunia kerja, secara logika kemampuannya bisa diragukan dan lebih bahaya lagi, 

mereka ini tidak bisa diberikan pembinaan dikarenakan merasa bahwa mereka 

masuk perusahaan adalah sebagai mata dan telinga dari para owner, akibatnya kita 

terpaksa harus memelihara tenaga ini, mungkin dalam jangka waktu yang lama 

bahkan mungkin saja sampai pensiun.  



6 
 

 
 

Hal lain yang menjadi masalah dalam merekrut tenaga baru adalah 

besarnya gaji yang bakal diterima tenaga baru, tidak bisa menjamin bahwa yang 

bersangkutan bersedia bergabung dengan perusahaan, karena gaji atau 

penghasilan yang kompetitif akan bisa menghindari salah rekrut, artinya kita bisa 

menolak tenaga baru ketika para tenaga baru tidak mempermasalahkan besaran 

gajinya, atau mengatakan terserah perusahaan untuk memberikan besaran gajinya, 

tenaga seperti ini lebih cenderung, mengambil untuk masuk ke perusahaan dulu, 

baru setelah berjalannya waktu akan banyak melakukan tuntutan-tuntutan. 

Padahal saat sekarang perusahaan akan menghargai prestasi lebih dahulu baru ada 

pemberian penghargaan, yang dapat saja berupa kenaikan penghasilan, jadi begitu 

banyak permasalahan dalam proses kegiatan rekrut ini. 

PT Telkom merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang  

telekomunikasi di Indonesia, yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi 

nasional maupun internasional. Fenomena yang terjadi di PT Telkom pada saat ini 

yaitu kurangnya tenaga kerja, kini persaingan untuk mendapatkan pekerjaan 

semakin ketat dimana lapangan kerja yang tersedia semakin sedikit dan proses 

perekrutan yang dilakukan oleh PT Telkom semakin ketat sehingga kesempatan 

orang untuk memperoleh pekerjaan semakin sulit.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap keefektifan dari pelaksanaan program tersebut serta seberapa 

besar pengaruhnya rekrutmen karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya hasil 

dari penelitian ini akan penulis tuangkan dalam tugas akhir yang berjudul:                   
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‘’TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES REKRUTMEN PADA PT. 

TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK (TELKOM)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melaksanakan kerja 

praktek pada PT Telkom sehingga penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen di PT Telkom ? 

2. Hambatan apa saja yang terjadi pada saat proses perekrutan di PT 

Telkom ? 

3. Bagaimana cara mengatasi masalah perekrutan yang di lakukan oleh 

PT Telkom ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dilaksanakannya penelitian di PT Telkom adalah untuk 

memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan penarikan Sumber Daya 

Manusia (SDM) di perusahaan tersebut. Selain itu untuk penyusunan Laporan 

Tugas Akhir, yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat untuk menempuh 

ujian sidang akhir Diploma III. 

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perekrutan pegawai di PT Telkom. 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi pada saat 

proses penarikan Sumber Daya Manusia. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana solusi PT Telkom menghadapi masalah 

selama proses penarikan sumber daya manusia. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data, penulis berharap dapat 

memberikan manfaat bagi : 

1. Penulis : 

Menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang SDM 

terutama mengenai proses recrutment. 

2. Perusahaan : 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

masukan informasi mengenai proses penerimaan karyawan di 

perusahaan sehingga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan.  

3. Pihak lain : 

Penulis berharap hasil laporan tugas akhir ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan 

bagi pihak lain. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, dilakukan di kantor Telkom 

Indonesia yang beralamat di Jl. Japati No. 1, Kota Bandung. Telp 022-5407389 

Fax 022-85440304. Dan observasinya dimulai pada tanggal 12 Desember 2014  – 

12  Januari 2015. 

 


