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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini berbagai strategi yang dilakukan oleh banyak perusahaan

untuk memenangkan persaingan dalam memperoleh Sumber Daya Manusia

(SDM) yang sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

(SDM) merupakan hal yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Umumnya pimpinan perusahaan mengharapkan kinerja yang baik dari masing-

masing karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan

secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai hasil kerja yang efektif, perusahaan membutuhkan tenaga

kerja yang memiliki kualitas terbaik. Kunci utama dalam menciptakan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang efektif  dan efisien adalah terletak pada proses

rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen merupakan proses pencarian tenaga kerja

untuk mengisi kekosongan pekerjaan dalam suatu perusahaan.

Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah mudah.

Merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan-

perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang

baru. Dalam organisasi, rekrutmen ini menjadi salah satu proses yang penting

dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada organisasi

tersebut, serta kebijakan yang tepat dalam rekrutmen.
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Penarikan tenaga kerja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga

kerja sesuai dengan jumlah dan kualitasnya, baik dalam jangka pendek,

menengah, maupun panjang. Untuk memenuhi kebutuhan kualitas, perusahaan

melakukan pemilihan tenaga kerja dengan melakukan metode-metode penarikan

yang efektif.

Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa dalam mencari calon tenaga kerja,

suatu organisasi harus menyadari bahwa mereka menghadapi berbagai kendala.

kendala yang biasa dihadapi itu seperti kendala yang bersumber dari organisasi

yang bersangkutan, kebiasaan para pencari tenaga kerja, dan faktor eksternal yang

bersumber dari lingkungan dimana organisasi itu berada.

Jelaslah bahwa berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam merekrut

tenaga kerja baru harus dipertimbangkan secara matang. Dengan demikian waktu,

tenaga, dan biaya yang dikeluarkan sepadan dengan hasil yang dicapai, yaitu

tersedianya tenaga kerja baru yang memenuhi persyaratan dan tugas yang akan

dilaksanakan.

Agar suatu organisasi dapat mendapatkan tenaga kerja baru dengan efisien,

ekonomis, dan efektif, mereka perlu mengetahui atau mengenali berbagai sumber

rekrutmen yang perlu untuk diambil dan mana yang tidak. Pengetahuan yang

mendalam tentang berbagai sumber sangat penting karena dengan pengetahuan itu

dengan mudah dapat ditentukan sumber mana yang wajar sesuai dengan

kebutuhan organisasi.

PT. Rohul Sawit Industri-PKS Sukadamai adalah bagian dari perusahaan

besar yakni anak perusahaan dari BGA (Bumitama Gunajaya Agro) Group yang
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memiliki kantor pusat di Jakarta. PT. Rohul sawit Industri-PKS Sukadamai

memepekerjakan 166 orang karyawan yang mayoritas karyawan tersebut berasal

dari Sumatra Utara. Berikut data karyawan PT. Rohul Sawit Industri-PKS

Sukadamai. (Terlampir)

Berdasarkan data karyawan PT. Rohul Sawit Industri tersebut, penulis

melihat bahwa sebagian besar karyawan PT. Rohul Sawit Industri berasal dari

daerah Sumatra Utara. Hal ini juga terdengar dari bahasa yang mereka gunakan

dalam berkomunikasi dengan karyawan yang lain. Bahkan jika diperhatikan lebih

dalam dapat dilihat bahwa tidak hanya karyawannya saja yang mayoritas berasal

dari Sumatra Utara, tapi juga pimpinan tertinggi yang memegang jabatan sebagai

Area Controller pada PT. Rohul Sawit Industri, beliau juga berasal dari Sumatra

Utara.

Jika dilihat prosentase jumlah karyawan yang berasal dari Sumatra Utara

dan jumlah karyawan yang berasal dari daerah setempat yaitu Rokan Hulu, maka

dapat diketahui bahwa jumlah karyawan dari Sumatra Utara lebih banyak

dibandingkan dengan jumlah karyawan dari daerah setempat (Rokan Hulu).

berikut prosentasenya.

Tabel 1.2 : Prosentase Asal Daerah Karyawan PT. Rohul Sawit Industri-

PKS Sukadamai

No Asal Karyawan Jumlah Prosentase
1 Sumut 63 Orang 37,95 %
2 Rohul 56 Orang 33,74 %
3 Lain-lain 47 Orang 28,31 %

Total 166 orang 100%
Sumber : PT. Rohul Sawit Industri
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Tabel diatas menjelaskan bahwa karyawan yang berasal dari Sumatra

Utara sebesar 37,95%, karyawan yang berasal dari daerah setempat yaitu Rokan

Hulu sebesar 33,74%, dan karyawan yang berasal dari luar Sumatra Utara dan

Rokan Hulu sebesar 28,31%. Maka berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan

bahwa jumlah karyawan pada PT. Rohul Sawit Industri-PKS Sukadamai yang

berasal dari Sumatra Utara lebih besar dibandingkan dengan jumlah karyawan

yang berasal dari daerah setempat yaitu Rokan Hulu.

Kondisi mengenai data karyawan tersebut semakin menjadi menarik ketika

penulis mendengarkan pembicaraan atau statement dari salah seorang karyawan

sebagai berikut:

“Kalau kita pengen cepat naik tingkat jabatan di perusahaan ini yaaa kita
harus punya marga dulu….kalau nggak yaach lama lah kita naik
jabatannya, sebab disini yang punya marga sangat mudah naik
jabatannya.”
(Sumber: Wawancara: Agustus 2013)

Kutipan Statement diatas mengisyaratkan bahwa tingkat nepotisme untuk

karyawan yang berasal dari Sumatra Utara sangat tinggi, bahkan hal ini sudah

menjadi rahasia umum. Ditambah lagi dengan adanya pernyataan salah seorang

karyawan PT. Rohul sawit Industri yang menyatakan bahwa:

“Untuk menjadi karyawan pada perusahaan ini sangatlah mudah, apa lagi
untuk naik tingkat jabatan, itu siich sangat gampang. Cukup dengan
adanya rekomendasi orang dalam, semua bisa diatur.”
(Sumber: Wawancara: Agustus 2013)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dengan adanya rekomendasi orang

dalam seseorang bisa dengan mudah menjadi karyawan ataupun naik tingkat

jabatan pada perusahaan tersebut tanpa melihat dari sisi kemampuan terlebih
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dahulu. Menurut salah seorang karyawan yang saya wawancara proses rekrutmen

karyawan pada PT. Rohul Sawit Industri-PKS Sukadamai adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jabatan yang lowong
2. Membuat persyaratan jabatan
3. Memilih metode rekrutmen
4. Seleksi calon karyawan
5. Membuat penawaran kerja
6. Mulai bekerja

(Sumber:Wawancara, Agustus 2013)

Pernyataan diatas menjelaskan tentang kebijakan PT. Rohul Sawit

Industri-PKS Sukadamai dalam merekrut karyawan. Jika dilihat dari pernyataan

karyawan diatas proses rekrutmen pada PT. Rohul Sawit Industri-PKS Sukadamai

sangatlah bagus. Namun, jika dibandingkan dengan statemen-statemen karyawan

yang sebelumnya proses rekrutmen ini tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan

kebijakan yang ditetetapkan.

Fenomena yang terjadi pada PT. Rohul sawit Industri tersebutlah yang

membuat penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai “PROSES

REKRUTMEN KARYAWAN  PADA PT. ROHUL SAWIT INDUSTRI-PKS

SUKADAMAI.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas,

maka yang menjadi rumusan masalah penulisan laporan ini adalah:

“Bagaimana Proses Rekrutmen pada PT. Rohul Sawit Industri-PKS

Sukadamai ?”
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1.3 Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Untuk mengetahui proses rekrutmen padaPT. Rohul Sawit Industri-PKS

Sukadamai .

b. Manfaat

a. Menambah wawasan peneliti tentang proses rekrutmen

b. Sebagai saran perubahan yang lebih baik dalam rekrutmen dimasa yang

akan datang pada PT. Rohul Sawit Industri-PKS Sukadamai

c. Dapat digunakan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan

pembahasan yang sama.

1.4.Lokasi dan Waktu

a. Lokasi

Penelitian dilakukan di PT. Rohul Sawit Industri PKS Sukadamai,

yang tepatnya berada di Jl. Durian Sebatang Kecamatan Ujung Batu

Kabupaten Rokan Hulu-Riau.

b. Waktu

Penulisan  dilakukan  mulai tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan 30

Mei 2014.
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1.5.Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data primer

Data primer adalah jenis-jenis data yang dikumpulkan oleh

penulis yang dipseroleh secara langsung dari sumber datanya.seperti

wawancara dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan

pelaporan ini pada PT. Rohul Sawit Industri.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak

langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan

historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang

tidak dipublikasikan. Seperti informasi mengenai sejarah perusahaan,

struktur organisasi dan buku-buku penunjang yang mendukung

pelaporan ini.

b. Sumber Data

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara

mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam

pelaksanaan proses rekrutmen.
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2. Interview

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara

melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan

pelaporan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya dalam beberapa bab,

dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, Lokasi dan waktu,

jenis dan sumber data, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan sejarah perusahaan PT. Rohul Sawit Industri

PKS-Sukadamai dan struktur organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan tentang defenisi rekrutmen, Sumber-sumber

rekrutmen, dan proses rekrutmen.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis akan menjadikan dua sub yaitu kesimpulan dan saran


