
PENGERTIAN REKRUITMEN 

Ada berbagai definisi mengenai rekruitmen yang dikemukakan oleh beberapa 

pakar di bidang manajemen sumber daya manusia, diantaranya sebagai berikut: 

Simamora (1997:212) dalam buku koleksi digital Universitas Kristen Petra 
menyatakan bahwa Rekrutmen (Recruitment) adalah serangkaian aktivitas 
mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan 
pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi 
dalam perencanaan kepegawaian.  

 
Gomes (1995:105) menyatakan bahwa rekruitmen merupakan proses mencari, 
menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu 
organisasi.  
 
 Schuler dan Jackson (1997:227) dalam Nuryanta (2008) yang berpendapat 
bahwa rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan 
yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan 
dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan 
pekerjaan yang ada. 
 
Noe at. all (2000) rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktifitas 
organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja 
yang potensial.  
 

Flippo (1984) mendefinisikan rekruitmen adalah penarikan calon pegawai atau 
tenaga kerja adalah proses pencarian tenaga kerja yang dilakukan secara 
seksama, sehingga dapat merangsang mereka untuk mau melamar jabatan–
jabatan tertentu yang ditawarkan oleh organisasi. 
 
S.Werther dan Davis (1996) mendifinisikan rekruitmen adalah proses untuk 
mendapatkan dan untuk merangsang pelamar-pelamar yang mempunyai 
kemampuan agar menjadi pegawai. 
 

Musselman dan Hughes (1981) yang menyatakan bahwa Penarikan calon 
pegawai adalah proses pembentukan sekumpulan pelamar yang memiliki kualitas 
tertentu. 
 
Schermerhorn, (1997) Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat 
untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa 
peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan 
keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan.  



Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

rekrutmen didefinisikan sebagai aktivitas dan proses pencarian sumber daya manusia 

dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan, yang dilakukan dengan 

seksama, untuk diperkerjakan pada suatu jabatan dalam organisasi. 

  Dalam sebuah organisasi rekruitmen memiliki beberapa tujuan yang ingin 

dicapai. Dalam hal ini rekruitmen sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan 

organisasi dalam hal sumber daya manusia. Rekruitmen diharapkan mampu menjadi 

proses/ aktivitas organisasi untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas 

adan sesuai harapan. 

Menurut Simamora (1997:214) rekruitmen dilakukan dengan berbagai tujuan 

yang ingin dicapai, di antaranya: 

1. Untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap 

calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. 

2. Tujuan pasca pengangkatan (post-hiring goals) adalah penghasilan karyawan-

karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap 

bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. 

3. Upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan (spillover effects) 

yakni citra umum organisasi haruslah menanjak, dan bahkan pelamar-pelamar 

yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. 

Jadi, tujuan rekrutmen adalah untuk menghasilkan karyawan-karyawan yang 

dapat memenuhi posisi/jabatan yang dibutuhkan dengan kualifikasi yang sesuai. 

(sumber: 

http://www.insanperforma.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1

43%3Arekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen-

&catid=38%3Anews&lang) 

 

SUMBER- SUMBER REKRUITMEN 



Sumber-sumber rekrutmen adalah pelamar langsung, lamaran tertulis, lamaran 

berdasarkan informasi, orang lain, jalur iklan, perusahaan penempatan tenaga kerja, 

perusahaan pencari tenaga kerja profesional, lembaga pendidikan, organisasi profesi, 

serikat pekerja, dan melalui balai latihan kerja milik pemerintah.   

Ada beberapa pembagian sumber rekrutmen, antara lain: 

 Pelamar Langsung 

Pelamar langsung sering dikenal dengan istilah applications at the gate . 

Artinya para pencari pekerjaan datang sendiri ke suatu organisasi untuk 

melamar, ada kalanya tanpa mengetahui apakah di organisasi yang 

bersangkutan ada atau tidak ada lowongan yang sesuai dengan 

pengetahuan, keterampilan atau pengalaman pelamar yang bersangkutan.  

 Lamaran Tertulis 

Para pelamar yang mengajukan lamaran tertulis melengkapi surat 

lamarannya dengan berbagai bahan tertulis mengenai dirinya, seperti surat 

keterangan berbadan sehat dari dokter, surat kelakuan baik dari instansi 

pemerintah yang berwenang, salinan atau fotokopi ijasah dan piagam yang 

dimiliki, surat referensi dan dokumen lainnya yang dianggap perlu 

diketahui oleh perekrut tenaga kerja baru yang akan menerima dan 

meneliti surat lamaran tersebut.   

 Lamaran Berdasarkan Informasi Orang Dalam 

Para anggota organisasi berbagai pihak yang diketahuinya sedang mencari 

pekerjaan dan menganjurkan mereka mengajukan lamaran. Berbagai pihak 

itu dapat sanak saudara, tetangga, teman sekolah, bersal dari suatu daerah 

dan lain sebagainya. Sumber rekrutmen ini layak dipertimbangkan karena 

beberapa alasan, yaitu para pencari tenaga kerja baru memperoleh bantuan 

dari pihak dalam organisasi untuk mencari tenaga kerja baru sehingga 

biaya yang harus dipikul oleh organisasi menjadi lebih ringan.  para 

pegawai yang menginformasikan lowongan itu kepada teman atau 

kenalannya agar berusaha agar hanya yang paling memenuhi syaratlah 



yang melamar.  para pelamar sudah memiliki bahan informasi tentang 

organisasi yang akan dimasukinya sehingga lebih mudah melakukan 

berbagai penyesuaian yang diperlukan jika lamarannya ternyata diterima.  

pengalaman banyak organisasi menunjukkan bahwa pekerja yang diterima 

melalui jalur ini menjadi pekerja yang baik karena mereka biasanya 

berusaha untuk tidak mengecewakan orang yang membawa mereka ke 

dalam organisasi.  

 Iklan 

Pemasangan iklan merupakan salah satu jalur rekrutmen yang paling 

sering dan paling banyak digunakan. Iklan dapat dipasang diberbagai 

tempat dan menggunakan berbagai media, baik visual, audio, maupun 

yang bersifat audio visual.   

 Instansi Pemerintah 

Di setiap pemerintahan negara dapat dipastikan adanya instansi yang tugas 

fungsionalnya mengurus ketenagakerjaan secara nasional, seperti 

departemen tenaga kerja, departemen pemburuhan, departemen sumber 

daya manusia atau instansi pemerintah  yang cakupan tugas sejenis. o 

Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Salah satu perkembangan baru 

dalam dunia ketenagakerjaan ialah tumbuh dan beroperasinya perusahaan-

perusahaan swasta yang kegiatan utamanya adalah mencari dan 

menyalurkan tenaga kerja.  

 Perusahaan Pencari Tenaga Kerja Profesional 

Perusahaan Pencari Tenaga Kerja Profesional menghkususkan diri pada 

tenaga kerja tertentu saja, misalnya tenaga eksekutif atau tenaga 

professional lainnya yang memiliki pengetahuan atau tenaga khusus.   

 Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan sebagai sumber rekrutmen tenaga kerja baru adalah 

yang menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah menengah tingkat atas 

dan pendidikan tinggi. Pembatasan ini didasarkan kepadan pemikiran 

bahwa lembagalembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan 



belajar mengajar pada tinggat sekolah dasar meluluskan anak-anak yang 

belum layak diperlakukan sebagai pencari lapangan kerja.   

 Organisasi Profesi 

Makin maju suatau masyarakat makin banyak pula organisasi profesi yang 

dibentuk seperti dibidang kedokteran, teknik, ahli ekonomi, ahli 

administrasi, ahli hukum, ahli pekerja sosial, ahli statistik, ahli 

matematika, ahli komunikasi, ahli pertanian, dan lain sebagainya.   

 Serikat Pekerja 

Banyak negara serikat pekerja tidak hanya terbentuk di organisasi atau 

perusahaan dimana semua pekerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan 

jenjang pangkatnya, menjadi anggota, tetapi ada juga serikat pekerja yang 

keanggotaannya didasarkan pada profesi atau bidang keterampilan, seperti 

misalnya serikat pekerja bangunan, serikat pekerja instalasi listrik, serikat 

perawat dan lain sebagainya.   

 Balai Latihan Kerja Milik Pemerintah 

Salah satu maksud dan tujuan didirikannya balai latihan adalah 

mengurangi tingkat pengangguran, seperti diketahui pengangguran dapat 

digolongkan pada dua jenis utama, yaitu pengangguran struktural dan non 

struktural. Peranan berbagai latihan itu akan semakin penting apabila para 

penyelenggara memiliki informasi yang lengkap dan mutakhir tentang 

permintaan akan tenaga teknis tertentu di pasaran kerja sehingga program 

pelatihan yang diselenggarakan benar-benar tertuju pada pemenuhan 

permintaan di pasaran kerja.  para lulusan betul-betul merupakan tenaga 

kerja yang siap pakai sehingga segera setelah diterima sebagai pegawai, 

mereka langsung dapat berkarya secara produktif.  terjalin kerjasama 

antara berbagai organisasi/perusahaan pemakai tenaga kerja. Jalur ini 

merupakan salah satu jalur yang layak untuk dipertimbangkan oleh para 

pencari tenaga kerja baru, terutama apabila yang dicari adalah tenaga kerja 

yang mahir menyelenggarakan berbagai kegiatan teknis operasional 



Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa ada berbagai macam sumber rekrutmen 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana pencari pekerjaan dapat 

mencari informasi tersebut. 

(sumber: http://cybercamp-ku.blogspot.com/2011/05/sumber-rekrutmen.html) 

 

METODE REKRUITMEN 

Dalam rekrutmen terdapat dua metode, yaitu metode rekrutmen dari dalam dan 

metode rekrutmen dari luar. Metode rekrutmen dari dalam meliputi penempatan 

pekerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, dan rekomendasi karyawan. 

Metode rekrutmen dari luar mencakup dari kalangan lembaga pendidikan, 

penggunaan advertensi dan agen atau biro pencari kerja. 

 

A. Rekrutmen Internal 

1. Penempatan Pekerjaan 

Dalam metode ini, posisi yang dapat diisi diumumkan lewat buletin atau 

papan pengumuman perusahaan. Prosedur penempatan pekerjaan membuat 

karyawan berusaha keras untuk mencapai posisi yang lebih baik dalam 

perusahaan. Informasi yang disampaikan dalam pengumuman meliputi 

keseluruhan kepentingan persoalan yang menyangkut pekerjaan, seperti uraian 

pekerjaan, pendidikan dan pelatihan yang disyaratkan, gaji, dan apakah 

pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu. 

Walaupun penempatan pekerjaan dapat merupakan metode rekrutmen yang 

efisien, sejumlah masalah dapat terjadi. Sebagai contoh, penempatan 

pekerjaan dapat mengarah pada konflik, jika seorang karyawan memandang 

dirinya lebih berkualitas untuk pekerjaan tertentu daripada karyawan lain yang 

diterima perusahaan. Selain itu, para karyawan selalu berkompetisi untuk 

mendapatkan pekerjaan dan dapat memanfaatkan penyelia pada setiap situasi 

stress. 



2. Inventarisasi Keahlian 

Metode rekrutmen internal yang lain adalah pemanfaatan inventarisasi 

keahlian. Secara esensial, inventarisasi keahlian meliputi daftar nama 

karyawan, pendidikan, pelatihan, posisi sekarang,pengalaman kerja, keahlian 

dan kemampuan pekerjaan yang terkait, dan kualifikasi lainnya. Perusahaan 

dapat meneliti melalui inventarisasi keahlian untuk mengidentifikasi calon 

potensial untuk mengisi lowongan kerja di posisi tertentu, melalui 

penggunaan komputer 

3. Penawaran Pekerjaan 

Secara normal sistem penawaran pekerjaan amat mudah. Kontrak hasil 

negosiasi secara spesifik berisi bagaimana prosedur untuk bekerja dengan 

merancang siapa yang berkualifikasi untuk menawarkan diri, bagaimana 

seringnya tawaran dapat dibuat, dan bagaimana tawaran diproses. Setelah 

diserahkan pada perusahaan, system penawaran pekerjaan mungkin dapat 

menimbulkan kesulitan. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan telah 

mengubah cara pekerjaan manual dengan penggunaan computer, maka tiap 

pekerjaan yang harus ditawarkan dapat berkurang. 

4. Rekomendasi Karyawan 

Sumber informasi yang paling berharga adalah karyawan sekarang yang 

mungkin mengetahui seseorang yang berkualifikasi dan tertarik dengan posisi 

kerja yang lowong. Untuk karyawan yang diusulkan sebagai calon, beberapa 

perusahaan menawarkan bonus kepada karyawan yang memberikan informasi 

yang dibutuhkan perusahaan. Seorang karyawan yang merekomendasikan 

seseorang untuk dipekerjakan memperoleh sedikit bonus. 

Penerapan metode ini harus ekstra hati-hati karena memiliki kelemahan 

berikut ini: 

a. Dapat terjadi fenomena kolusi dan nepotisme serta cenderung 

diskriminatif. 



b. Menimbulkan kekecewaan karyawan yang direkomendasikan oleh 

seseorang, tetapi ternyata ditolak. Selanjutnya akan menyebabkan 

timbulnya perasaan sakit hati. 

c. Timbulnya kelompok klik yang cenderung dapat menciptakan konflik 

kepentingan sehingga lingkungan kerja menjadi tidak nyaman. 

d. Karena kecenderungan pilihan sangat terbatas, maka tidak tertutup peluang 

terjadinya proses seleksi yang kurang didasarkan pada persaingan dan 

manfaat. 

B. Rekrutmen Eksternal 

1. Institusi Pendidikan 

Rekrutmen karyawan dapat berasal dari kalangan lembaga pendidikan, mulai 

dari sekolah menengah umum dan kejuruan sampai perguruan tinggi. 

Umumnya mereka yang diterima rekrutmen harus mengikuti pelatihan, sesuai 

dengan bidang atau posisi pekerjaan yang akan diterimanya. 

2. Iklan 

Iklan merupakan salah satu jalur menarik calon pelamar. Media yang 

digunakan dapat berbentuk surat kabar, majalah,jurnal ilmiah, dan bentuk 

media lainnya. Beberapa keunggulan menggunakan iklan sebagai media 

rekrutmen adalah sebagai berikut: 

1. Jangkauan sasaran sangat luas yang mencakup segmen pasar yang sangat 

beragam, seperti pelamar dari kalangan perguruan tinggi, 

pembaca/pendengar yang menganggur, para professional dan eksekutif. 

2. Informasi relatif cepat diterima dan segera direspon oleh segmen pasar, 

apalagi jika kondisi ekonomi nasional sedang kritis. 

3. Agen Pemerintah 

Setiap pemerintah memiliki agen atau divisi penempatan tenaga kerja yang 

dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Setiap pelamar harus 

mendaftar lebih dahulu ke Depnaker. Pemerintah menginformasikan secara 

terbuka lewat pengumuman tertulis tentang lowongan kerja di perusahaan 

sendiri atau di perusahaan lain dan di institusi lain. Informasi tersebut dapat 



diakses dari sumbernya, baik langsung maupun tidak langsung. Dinas ini 

dapat juga berfungsi untuk menyalurkan calon karyawan ke pihak lain yang 

membutuhkan. 

4. Agen Swasta 

Berbeda dengan penyalur tenaga kerja yang umum, pelamar kerja tidak 

dikenakan biaya sejak skrining awal sampai diterima oleh perusahaan/agen 

swasta atau institusi lainnya. Bahkan dalam kasus tertentu perusahaan yang 

menyediakan lowongan kerja memberi fee kepada agen pencari kerja swasta 

tersebut. Tentunya disini pencari kerja mempunyai hak untuk menyatakan 

keberatan atas pembayaran yang dikenakan kepadanya. Pada situasi seperti 

ini, pencari kerja mencari alternative lain yang bayarannya lebih murah. 

Seperti layaknya perusahaan, agen swasta secara aktif mencari dan bahkan 

memperoleh informasi tentang lowongan kerja dari perusahaan tertentu. Dapat 

juga dengan menggunakan iklan informasi yang relevan yang dicari/diterima 

berupa jenis pekerjaan, uraian pekerjaan, persyaratan pendidikan, keahlian 

dan pelatihan yang diisyaratkan, pengalaman kerja sejenis, dan besaran gaji 

yang disediakan. 

5. Perusahaan Pencari Tenaga Eksekutif 

Beberapa agen pencari tenaga kerja memfokuskan upaya-upaya mereka untuk 

mencari karyawan tingkat manajer eksekutif. Pencariannya sangat agresif dan 

proaktif sebagai bahan tugas dari posisi perusahaan yang berfungsi sebagai 

konsultan. Pada dasarnya, cara pendekatan yang dilakukan perusahaan relative 

berbeda dengan agen swasta pencari tenaga kerja. Yang diutamakan agen 

swasta untuk menarik pelamar adalah iklan. Sementara perusahaan pencari 

tenaga kerja eksekutif mencari langsung dan menghubungi para karyawan 

yang sudah memiliki posisi eksekutif, baik langsung lewat lobi-lobi aktif 

maupun tidak langsung berhadapan (melalui telepon dan surat). 

Pada situasi tertentu di mana permintaan begitu tinggi (melebihi supplai), 

maka tidak mustahil perusahaan pencari tenaga kerja eksekutif sering dituding 



sebagai pembajak. Di sisi lain, tenaga eksekutif yang terekrut meminta gaji 

yang jauh lebih tinggi disbanding gaji di tempat kerjanya semula. 

PERMASALAHAN DALAM REKRUITMEN 

Para pencari tenaga kerja menghadapi berbagai kendala dalam rekrutmen yaitu: 

a. Faktor organisasional antara lain: 

 Kebijaksanaan mengutamakan promosi dan tour of duty dari dalam organisasi 

itu sendiri, sehingga tidak perlu mencari tenaga kerja baru dari luar organisasi. 

 Kebijaksanaan tentang upah dan gaji. 

b. Kebiasaan mencari tenaga kerja 

c. Kondisi lingkungan eksternal 

Lingkungan eksternal organisasi harus selalu mendapat perhatian, terutama dalam 

merekrut para pegawai baru. Faktor-faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan 

antara lain: 

1) Tingkat pengangguran 

2) Kedudukan organisasi pencari tenaga kerja baru dengan memperhatikan 

organisasi usaha sejenis sebagai saingan. 

3) Langka tidaknya keahlian pegawai yang dicari. 

4) Proyeksi angkatan kerja 

5) Peraturan-peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan sebagai faktor 

eksternal yang harus dipatuhi dan ditaati dalam rekrutmen. 

6) Norma-norma etika yang berlaku bagi pencari tenaga dalam rangka rekrutmen 

harus memperhatikan etika atau kode etika ketenagakerjaan supaya jangan 

sampai terjadi pembajakan tenaga menejerial dari perusahaan lain. 

7) Tuntunan tugas yang kelak akan dikerjakan para pekerja baru. 

Dari berbagai metode di atas, semua memiliki kelemahan dan kelebihan masing-

masing sehingga metode apapun dapat digunakan menyesuaikan kondisi perusahaan 

dan kualifikasi apa yang dibutuhkan.  
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