


 Pengertian Rekruitmen

 Sumber Rekruitmen Pegawai

 Metode Rekruitmen

 Permasalahan dalam Rekruitmen



Pengertian

 Tindakan atau proses dari suatu usaha organisasi untuk 

mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan operasional 

(Sikula dalam Mangkunegara, 2002)

 Rekruitmen mencakup identifikasi dan evaluasi sumber, 

tahapan dalam proses keseluruhan menjadi untuk 

organisasi, kemudian dilanjutkan dengna mendaftar 

kemampuan penarikan, seleksi, penempatan dan orientasi. 

(Yoder dalam Mangkunegara, 2002)

 Proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai 

minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau 

jabatan tertentu. (Marwansyah dan Mukaram, 2000)

 REKRUTMEN dapat juga dikatakan sebagai proses untuk 

menemukan SDM yang memenuhi prinsip “THE RIGHT 

MAN IN THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME”



 Ketika tingkat pengangguran tinggi
rekrutment menjadi mudah tetapi tidak bila
sebaliknya

 Dibutuhkan inovasi ketika menghadapi
pasar tenaga kerja yang ketat

 Staffing merupakan usaha mencocokkan
orang dengan kebutuhan pekerjaan terkait
perencanaan SDM, mencari dan
menseleksi

 Rekrutmen mencerminkan kelas organisasi



Keputusan Rekrutmen

 Metode rekrutmen

 Pesan rekrutmen

 Syarat kualifikasi

 Prosedur administrasi



Sumber

1. REKRUTMEN INTERNAL

2. REKRUTMEN EKSTERNAL



 Keuntungan merekrut dari sumber internal dapat menekan 
biaya, meningkatkan atau memperbaiki semangat dan motivasi 
kerja, serta mengurangi biaya orientasi dan pelatihan. 
Sedangkan kelemahannya di-antaranya adalah : promosi 
pekerja melebihi kapabilitas yang dimilikinya, menghambat 
kreatifitas, sistem pekerjaan kemungkinan menjadi ter-
birokrasi.

 Keuntungan penarikan dari sumber eksternal, diantaranya 
adalah : 
organisasi dapat memperoleh peluang yang lebih besar untuk 
mendapat-kan calon yang berpotensi, transfer pengetahuan 
baru kepada pekerja lama, serta terciptanya nuansa dan iklim 
kerja baru dalam pekerjaan.  
Sedangkan kelemahannya terletak pada persoalan teknis. 
Organisasi ke-mungkinan menghadapi berbagai kesulitan 
dalam menarik dan menyeleksi calon pekerja baru karena 
harus bersaing dengan organisasi lain dalam memperoleh 
calon yang berpotensi dan berbakat, diperlukan waktu lama 
untuk penyesuaian calon dalam lingkungan organisasi, serta 
kemungkinan calon berada dalam kualitas di bawah standar. 





 Penempatan dan Penawaran Pekerjaan

 Promosi dan Transfer

 Kenalan Tenaga Kerja Lama

 Merekrut Mantan karyawan dan Mantan 

Pelamar

 Database Perekrutan Internal

SUMBER-2 INTERNAL



SUMBER-2 EKSTERNAL

1. Perekrutan Sekolah

2. Akademi

3. Universitas

4. Serikat Tenaga Kerja

5. Sumber Media Massa

6. Sumber Perdagangan dan Pesaing

7. Agen Tenaga Kerja

8. Perusahaan Pencari Eksekutif

9. Internet

10. Special Event



Flexibel staffing

1. OVERTIME 

2. SUBCONTRACTING

3. TEMPORARY EMPLOYEES

4. EMPLOYEE LEASING

5. Independent contractors



Rekrutmen n pertimbangan hukum

Usia dewasa

Cacat

Minoritas



Menjaga visibilitas rekrutmen



Evaluasi Rekrutmen



Kendala

1. KEBIJAKAN ORGANISASI – Seperti kebijakan 
promosi dari dalam, kebijakan sistem kontrak kerja, 
kebijakan status karyawan, dan kebijakan sistem 
kompensasi

2. RENCANA SDM – terkendala oleh keputusan 
rencana SDM yang telah ditetapkan seperti 
waktu, jumlah dan kualifikasi SDM

3. IMPLEMENTASI REKRUTMEN – Seperti metode 
rekrutmen, anggaran, skedul waktu, dan recruiters

4. KONDISI EKSTERNAL – Seperti pasar tenaga 
kerja dan peraturan pemerintah

5. KEBIASAAN REKRUTER – seperti subyektivitas, 
pilih kasih, mengutamakan teman dan sejenisnya



 Jangan pernah meremehkan rekruitmen
karena keputusan rekruitmen yang 
buruk berimplikasi biaya sekitar 30% 
dibandingkan pendapatan tahun
pertama karyawan (Hacker 1997). 

 Biaya ini termasuk: produktivitas rendah, 
potensi kehilangan klien, biaya pelatian, 
biaya iklan, biaya rekruitmen dan paket
yang berlebihan (Smith and Graves 
2002).
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Beberapa istilah

 Job posting merupakan prosedur 

pemberian informasi kepada karyawan 

yang ada mengenai kekosongan suatu 

jabatan. 

 job bidding merupakan 

teknik/mekanisme pemberian 

kesempatan kepada mereka untuk 

mengisi kekosongan tersebut.


