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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang, dunia pendidikan dalam 

perkembangan teknologi mulai dirasakan dan memiliki dampak yang positif 

karena dengan berkembangnya teknologi di dunia pendidikan akan memudahkan 

dalam  pengajaran anak-anak khususnya dalam pendidikan informal. Menurut Dr 

Purwanto MPd, Kepala Bidang Teknologi Pembelajaran Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) mengatakan perkembangan dunia 

pendidikan tak dapat dipisahkan dengan pesatnya kemajuan teknologi. Melalui 

kemajuan tersebut, siswa diharap lebih mudah dalam belajar (http://unnes.ac.id). 

Dalam hal ini tidak hanya pendidikan secara informal yang diutamakan, tetapi yang 

lebih diutamakan oleh anak-anak yaitu pendidikan dasar di sekolah. Pendidikan 

dasar di sekolah amatlah beharga, tetapi tuntutan jaman pada masa kini 

menyadarkan kita bahwa pendidikan memerlukan adaptasi yang sangat besar 

terhadap dunia nyata dimana Teknologi dan Internet telah menunjukkan perannya 

dalam hal baru untuk belajar. 

Anak-anak memerlukan lingkungan belajar yang dapat mengeksplorasi 

dunia dengan cara yang berbeda. Anak-anak perlu belajar, bereksperimen dan 

mengekspresikan dirinya secara kreatif dengan berbasis pada teknologi. Sejak dini 

anak-anak juga menunjukkan minatnya yang besar pada hal-hal baru termasuk 

teknologi komputer multimedia yang pada masa kini telah tersedia dimana-

mana,dalam ragam yang bermacam-macam pula. Pada usia dini antara 3 sampai 

15 tahun anak-anak memiliki momentum belajar yang penting dan masa-masa itu 

adalah saat yang tepat bagi mereka untuk membangun daya kritis dan kreativitas 

yang diperoleh melalui eksperimen nyata, tidak saja menghafal teori-teori yang 

diajarkan di sekolah (www.laurensia-enrichment.com).   

Pada masa kini kreativitas dan produktifitas merupakan hal sangat penting 

bagi manusia untuk terus menerus berjuang dan mendapatkan kehidupan lebih 
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baik dari hari ke hari. Pintar dan rajin tidak lagi cukup dalam menghadapi 

kehidupan yang semakin serba cepat dan kompleks. Hal ini pula yang perlu kita 

ajarkan kepada anak-anak karena kelak mereka adalah generasi digital dan 

Internet di abad informasi dan kreativitas. Teknologi multimedia yang 

menggabungkan teks, data, gambar dan suara seperti Komputer, Digital Camera, 

Digital Video, Scanner, Web Camera, Audio dan Internet menjadi alat 

menyenangkan bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas dan 

menghasilkan maha karya dari komputer yang menakjubkan. Hasil penelitian 

terbaru mencatat pengguna internet di Indonesia yang berasal dari kalangan anak-

anak dan remaja diprediksi mencapai 30 juta. Sebanyak 98 persen dari anak dan 

remaja mengaku tahu tentang internet dan 79,5 persen di antaranya adalah 

pengguna internet. (http://tekno.kompas.com). Kelak penguasaan teknologi ini 

akan menjadi dasar yang kuat bagi mereka untuk memasuki dunia kerja era 

informasi, pengetahuan dan kreativitas.   

Dalam meningkatkan kreativitas serta pengetahuan anak-anak di dunia 

teknologi perlu adanya bimbingan dalam mendukung proses pembelajaran anak-

anak tersebut,maka dari itu dibutuhkan tenaga pengajar yang ahli dalam 

bidangnya. Bagi anak-anak, untuk mendapatkan pengajaran yang berkualitas atau 

ahli, maka hal tersebut tidak lepas dari kualitas para pengajar yang berada di 

tempat kursus komputer yang berbasis multimedia tersebut.  

Sumber Daya Manusia (SDM) memang sangat diperlukan dan juga 

berpengaruh dalam proses pengajaran anak-anak di tempat kursus, oleh karena itu 

maka kualitas SDM dari tenaga pengajar senantiasa harus dikembangkan dan 

diarahkan supaya mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Sumber 

daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam suatu organisasi atau 

pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik (Baedhowi, 2007 

dalam Yullyanti, 2009). Pengelolaan sumber daya manusia yang tidak efektif dan 

efisien akan menghambat tujuan perusahaan, dimana manajemen sumber daya 

manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam mengelola sesuatu 

perusahaan atau suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia yang baik 

dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang tepat yang sesuai 
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dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar karyawan dapat bekerja 

secara efektif dan efisien sesuai dengan keinginan perusahaan. Sehingga untuk 

mendapatkan karyawan yang berkualitas maka setiap perusahaan harus 

mempunyai dan menjalankan sistem perekrutan dan seleksi terhadap calon 

karyawan yang tepat. 

 Proses seleksi dan rekrutmen sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, 

karena dengan melalui proses-proses tersebut perusahaan dapat melihat dan 

memilih calon karyawan yang sesuai dengan kriteria dari perusahaan. Dengan 

adanya karyawan di dalam perusahaan tersebut suatu perusahaan sangat berharap 

besar bahwa karyawan dapat menampilkan skill  yang dia miliki dari pengalaman 

kerja sebelumnya dan memberikan hasil kinerja yang semaksimal mungkin dalam 

mencapai tujuan perusahaan.   

Proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agar 

nantinya mampu untuk mengisi kekosongan pada suatu divisi tertentu dalam 

perusahaan.Tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi karyawan adalah 

untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan atau tempat tertentu, 

sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di 

perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun tujuannya terdengar sangat 

sederhana namun proses rekrutmen dan seleksi tersebut sangatlah kompleks 

membutuhkan waktu yang sangat lama , dan sangat terbuka peluang untuk 

melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat, misalnya salam dalam 

memperkerjakan orang, salah dalam penempatan posisi atau lainnya. Jika 

kesalahan tersebut terjadi maka memberikan dampak yang tidak baik bagi 

perusahaan dan bahkan mampu membuat perusahaan tidak berjalan dengan baik, 

sedangkan jika perusahaan benar dalam merekrut karyawan maka mampu 

memberikan dampak yang positif bagi perusahaan, sehingga akan membuat suatu 

perusahaan terus maju dan berkembang. 

Proses rekrutmen tidak hanya dilakukan secara offline dalam arti 

prosesnya melalui mengikuti acara job fair dengan menyebarkan brosur atau 

menaruh poster tentang lowongan kerja di kampus, namun sekarang proses 

rekrutmen bisa dilakukan secara online  dalam arti prosesnya melalui penyebaran 
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CV online di website , memposting lowongan kerja di Facebook,Twitter ataupun 

Kaskus, dan melalui e-mail yang masuk. Dengan adanya proses rekrutmen secara 

online ataupun offline perusahaan ingin menguji efektifitas antara proses 

rekrutmen secara online ataupun secara offline dalam merekrut calon karyawan di 

perusahaan. 

PT Digikidz Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa pendidikan komputer dan robotik yang berlokasi di BSD City, Tangerang 

Selatan. Perusahaan ini memberikan pengajaran yang berbobot serta berkualitas 

kepada anak-anak yang akan diajarkan,maka dari itu perusahaan ini sangat 

membutuhkan sumber daya yang berkompeten agar dapat memberikan kualitas 

serta materi pengajaran yang terbaik kepada anak-anak. Saat ini Digikidz  

memiliki banyak cabang dan tersebar di seluruh Pulau Jawa. Melihat 

permasalahan yang dihadapi dalam mencari karyawan yang sesuai dengan kriteria 

perusahaan sangatlah susah, serta domisili dari calon karyawan yang jauh dari 

tempat melakukan interview, maka dari itu perusahaan ingin menilai seberapa 

efektif dari proses rekrutmen dan seleksi secara online dan offline terhadap calon 

karyawan agar memperoleh karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

di PT Digikidz Indonesia.  

Untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh PT Digikidz Indonesia 

dalam hal pencarian calon karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan 

sangatlah susah, maka perusahaan perlu mencantumkan lebih detail mengenai 

persyaratan dalam lowongan pekerjaan serta lebih menjelaskan mengenai 

company profile dari PT Digikidz  Indonesia, sehingga calon karyawan yang ingin 

melamar merasa tidak bingung dan persyaratan yang diminta oleh perusahaan 

harus terpenuhi oleh calon karyawan tersebut. Sedangkan untuk permasalahan 

calon karyawan yang domisili rumahnya jauh dari tempat interview, maka 

perusahaan dapat melakukan proses interview melalui aplikasi skype atau melalui 

pengumpulan beberapa calon karyawan yang lolos dari tahap seleksi akan 

dilakukan proses interview di tempat yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. 
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Rekrutmen adalah pelaksanaan atau aktivitas untuk menemukan dan 

menarik pelamar untuk posisi terbuka dalam perusahaan (Gary Dessler, 2013, 

h.172). Seleksi adalah suatu proses penyaringan lamaran pekerjaan untuk 

mendapatkan kandidat terbaik (Kinicki dan Brian K, 2009, h.285). E-recruitment 

adalah penggunaan internet untuk menarik karyawan yang potensial ke dalam 

suatu organisasi, termasuk di dalamnya adalah penggunaan dari situs perusahaan 

itu sendiri, organisasi dan penggunaan papan pengumuman lowongan pekerjaan 

komersial secara online (Perry, 2006 dalam Purnomo, 2013). E-recruitment 

merupakan bagian dari e-HRM (Electronic Human Resource Management) dan 

aplikasi e-HRM ini dikenal sebagai salah satu yang paling populer digunakan oleh 

organisasi (Bartram, 2000; Chapman & Webster, 2003; Lee, 2005; 

Panayotopoulou et al, 2005 dalam Purnomo, 2013). Dalam hal ini PT Digikidz 

Indonesia sudah mengimplementasikan dalam melakukan E-recruitment terhadap 

pencarian calon karyawan kurang lebih selama tiga tahun terakhir. Tujuannya 

adalah untuk memudahkan dalam melakukan perekrutan calon karyawan di 

perusahaan. 

Bedasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut dalam laporan kerja magang dengan judul “ Efektifitas Proses Rekrutmen 

dan Seleksi secara Online dan  Offline pada PT Digikidz Indonesia”.  

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang  

Maksud dan tujuan dari praktik kerja magang adalah memahami proses 

seleksi dan rekrutmen dalam perkembangan perusahaan serta memperoleh sumber 

daya yang berkualitas di PT Digikidz Indonesia. Tujuan mengikuti program 

magang untuk penulis adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan ketika bekerja sama 

dengan sebuah kelompok hingga dapat menyelesaikan tugas tepat 

waktu  yang diberikan. 

2. Penulis dapat mengetahui secara lansung dan bahkan mengikuti 

prosesnya secara nyata bagaimana tahap-tahap ataupun proses 

rekrutmen dan seleksi calon karyawan dalam sebuah perusahaan. 
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3. Dapat mengetahui perbedaan antara proses seleksi dan rekrutmen 

secara online dengan proses seleksi dan rekrutmen secara offline dalam 

mencari calon karyawan di perusahaan. 

4. Memahami kondisi real  ketika bekerja di perusahaan. 

5. Penulis juga dengan melalui kerja magang mampu memperoleh 

relasi/networking yang nantinya mampu untuk membantu penulis 

dalam mencari pekerjaan. 

6. Memenuhi syarat Strata-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 

Universitas Multimedia Nusantara. 

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

1.3.1  Waktu Kerja Magang 

 Kegiatan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2015 

hingga 8 April 2015, ± 3 bulan masa efektif kerja dengan total kerja ± 480 

jam. Kegiatan magang dilaksanakan di PT Digikidz Indonesia yang 

beralamat di Ruko BSD Sektor  IV  Blok RD/69 Serpong, Tangerang 

15332. 

1.3.2  Prosedur Kerja Magang  

Prosedur kerja magang yang diikuti penulis merupakan prosedur 

yang berlaku bedasarkan ketetapan Universitas Multimedia Nusantara dan  

PT Digikidz Indonesia . Adapun prosedur tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Pengajuan Curriculum Vitae dan permohonan kerja magang kepada PT 

Digikidz Indonesia; 

b. Menjalani interview  dengan PT Digikidz Indonesia di Ruko BSD 

Sektor IV Blok RD/69 Serpong, Tangerang. Sesuai dengan perjanjian 

dengan pihak perusahaan maka penulis akan memulai kegiatan kerja 

magang pada tanggal 26  Januari 2015 hingga 8 April 2015; 

c. Persetujuan kerja magang dari perusahaan; 

d. Pengisian formulir pengajuan kerja magang; 
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e. Pembuatan surat pengantar kerja magang; 

f. Pemberian surat pengantar kerja magang kepada perusahaan tempat 

praktik kerja magang; 

g. Pemberian surat balasan perihal konfirmasi dari pihak perusahaan; 

h. Pelaksanaan kerja magang dengan mengikuti peraturan-peraturan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan; 

i. Pengisian dokumen yang berhubungan dengan kerja magang, meliputi 

kartu kerja magang, formulir kehadiran kerja magang, formulir 

realisasi kerja magangm dan formulir laporan kerja magang; 

j. Penyusunan laporan kerja magang; 

k. Sidang kerja magang sebagai pertanggung jawaban atas program kerja 

magang yang telah dilakukan. 

1.4 Ssistematika Penulisan Kerja Magang 

Sistematika penulisan laporan kerja magang ini terdiri dari empat bab, 

sehingga mempermudah pembaca memahami informasi dan materi yang dibahas 

dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut : 

 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang secara garis besar, tujuan program kerja 

magang, serta waktu dan prosedur kerja magang. 

BAB  II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi 

dan landasan teori yang digunakan dalam penyusun laporan magang. 
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BAB  III  PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

Bab ini berisi posisi apa yang diberikan kepada penulis, tugas yang 

dilakukan, uraian pelaksanaan kerja magang, kendala yang dihadapi serta 

solusi yang digunakan untuk menghadapi kendala yang ada. 

BAB  IV  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi sejumlah kesimpulan informasi dan pengetahuan yang 

penulis terima dari praktik kerja magang, serta saran untuk kemajuan pada 

PT Digikidz Indonesia dan juga untuk praktik  magang selanjutnya. 
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