


REKRUTMEN

• Pengertian :

Proses untuk mencari dan menarik calon 
karyawan untuk dipekerjakan di perusahaan.

• Dirancang untuk mengetahui :

- jumlah calon karyawan yang akan mengisi lowongan   
kerja

- karakteristik calon karyawan

• Rekrutmen merupakan proses yang kompleks 
� melibatkan  sejumlah besar pelamar dan 
harus ditangani secara baik.

• Rekrutmen kurang baik � biaya besar



Proses Rekrutmen
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Sumber Tenaga Kerja

• Internal : tenaga kerja yang ada didalam organisasi

• Eksternal : calon tenaga kerja yang berasal dari luar 

organisasi

• Calon tenaga kerja yang melamar langsung

• Calon tenaga kerja yang direkrut melakui iklan• Calon tenaga kerja yang direkrut melakui iklan

di surat kabar

• Perusahaan perekrut tenaga kerja

• Lembaga pendidikan dan universitas

• Rekrut melalui media elektronik



Hambatan2 Rekrutmen

• Kebijakan organisasi

- kebijakan promosi karyawan perusahaan

- kebijakan kompensasi

- kebijakan status karyawan

• HRP (Perencanaan tenaga kerja)• HRP (Perencanaan tenaga kerja)

• Tenaga rekrutmen (recruiter):

- apakah spesialis atau  staf ahli di bidang  tertentu.

- trait recruiter : sikap hangat/ informatif atau tidak



Formulir Lamaran  Kerja

• Fungsi : mengumpulkan informasi calon 
pelamar dengan cara baku.

• Berisi :

- data pribadi pelamar

- status pekerja : posisi yang diinginkan- status pekerja : posisi yang diinginkan

gaji, kerja penuh atau paruh waktu, dll

- pendidikan dan keterampilan

- pengalaman kerja

- keanggotaan suatu organisasi, hobbi

- referensi



SELEKSI

Merupakan  serangakaian langkah2 yang 
digunakan untuk memutuskan apakah 

calon karyawan dapat diterima.

Untuk memilih :

‘the best person to the job’



Proses Seleksi
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Proses Seleksi Penting, karena :

1. Kinerja organisasi tergantung pada karyawan

2. Mempekerjakan karyawan membutuhkan biaya 2. Mempekerjakan karyawan membutuhkan biaya 
yang mahal

3.   Menghindari menerima karyawan secara tidak 
fair (diskriminatif)



Langkah2 dalam Proses Seleksi

Wawancara dengan Supervisor

Pemahaman setting kerja

Penerimaan pekerja
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Pengetesan calon karyawan 2

Wawancara seleksi
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Tes Kesehatan
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Metode Seleksi

• Interview  : wawancara situasional

- pengalaman2 sebelumnya

- orientasi masa depan

• Pemeriksaan biografi dan referensi

• Tes kesehatan• Tes kesehatan

• Tes kemampuan kognitif

• Tes (inventori) kepribadian

• Work sample : simulasi (in basket), role play, 
presentasi

• Tes bebas narkotik

• Asesmen Center � level managerial



Validitas Tes :

Ketepatan suatu tes, interview, dll mampu mengukur 
apa yang akan diukur.

Validitas Kriteria : menunjukkan kandidat yang 

KONSEP DASAR PENGETESAN (TESTING)

Validitas Kriteria : menunjukkan kandidat yang 
mendapat skor baik pada waktu tes, akan juga 
baik dalam bekerja, dan sebaliknya

Validitas Isi : tes yang mengandung soal yang 
berhubungan langsung dengan pekerjaan atau 
keterampilan yang diperlukan pada posisi 
tertentu



Reliabilitas :

Konsistensi  skor tes pada orang yang sama 
jika dilakukan pengetesan ulang dengan 

alat tes yang identik/setara.



• Tes kemampuan kognitif : tes inteligensi, tes 
kemampuan khusus

• Tes kemampuan fisik dan motorik

JENIS TES

• Pengukuran minat dan kepribadian 

• Tes prestasi : pengukuran hasil belajar



• Identik dg Assessment Centers

Pengukuran kinerja aktual dari calon 

METODE SIMULASI DAN SAMPEL KERJA

karyawan melalui pemberian sejumlah 
tugas untuk posisi yang akan diisinya.



• Meneliti latar belakang dan referensi calon 
karyawan

• Analisa tulisan tangan

• Tes fisik

METODE  SELEKSI LAINNYA

• Skrining penggunaan narkotik


