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 BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

2.1.1 Perusahaan PT Arwana Citramulia Tbk 

PT Arwana Citra Mulia Tbk ( ACM ) merupakan perusahaan nasional yang 

bergerak dalam industri keramik dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). ACM 

berdiri pada tanggal 22 Februari 1993 dan mulai beroperasi secara komersial pada 

tahun 1995. Sejak tanggal 17 Juli 2001 ACM telah tercatat di Bursa Efek Jakarta 

dengan kode “ARNA”.  

ACM menghasilkan dua jenis keramik yaitu floor tiles ukuran 20x20, 30x30, 

dan 40x40 dan wall tiles ukuran 20x25. Masing-masing produk memiliki 7 tipe yaitu 

plain white, plain colour, marble, fancy (fancy, wood, decorative), granity, embossed, 

dan rustic. Adapun segmen yang di sasar adalah kelas menengah kebawah dengan 

merek Arwana dan kelas menengah keatas dengan merek UNO. 

Saat ini ACM memiliki 4 pabrik, yaitu di daerah Tangerang, Serang, Gresik 

dan Ogan Ilir- Sumatera Selatan. Masing - masing pabrik yang dimiliki oleh 

perusahaan ini memproduksi pola, ukuran, dan motif tertentu.  

ACM telah mendapatkan ISO 14001: 2004 mengenai Environmental 

Management System dan ISO 9001 : 2008 mengenai Quality Management System.  
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2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

ACM memiliki visi dan misi sebagai berikut : 

Visi  

Menjadi perusahaan yang terbaik dalam industri keramik, penuh dengan daya 

cipta dan inovasi, serta mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.  

Dengan adanya visi ini pelaksanaan perusahaan tidak hanya dilihat dari sudut 

bisnis, tetapi juga meliputi tanggung jawab sosial sebagai komitmen kepada 

masyarakat. Selain itu, ACM menggunakan pendekatan berdaya cipta dan inovatif 

dalam meningkatkan nilai-nilai perusahaan yang luhur ( nilai pemegang saham, 

tanggung jawab sosial korporasi, kepuasan pelanggan, kerjasama tim, dan integritas). 

 

Misi  

1. Menjunjung tinggi kualitas produk dan layanan dengan menerapkan prinsip 

efisiensi secara konsisten, sehingga mampu menghasilkan keramik yang berkualitas 

dengan harga yang terjangkau oleh para pelanggan. 

2. Menerapkan proses produksi yang dinamis, kreatif, dan inovatif 

3. Menciptakan iklim usaha yang mampu menyerap tenaga lokal dan 

mengembangkan usaha skala menengah yang terkait 

 

 

 

 

Proses Rekrutmen..., Kurniawan Pinardi, FB UMN, 2015



8 
 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Divisi Human Resource Development 
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2.3 Hubungan Teori dengan Pekerjaan yang Dilakukan 

2.3.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Gary Dessler dalam buku Human Resource Management 11th ed 

(2008:2), manajemen sumber daya manusia adalah proses mengakuisisi, pelatihan, 

menilai, dan kompensasi karyawan, dan memelihara hubungan dengan karyawan, 

kesehatan dan keamanan, dan keadilan.  

 

2.3.2 Recruitment & Selection 

Kita dapat membayangkan proses rekrutmen dan seleksi sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2 Proses Rekrutmen dan Seleksi, Dessler (2008:120) 

1. Employment Planning and Forecasting 

Menentukan posisi apa yang ingin diisi oleh perusahaan. 

2. Recruiting: Build a Pool of Candidates 

Mengumpulkan kandidat yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. 

Dengan melakukan perekrutan kandidat dari internal maupun external. 
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3. Applicants Complete Application Forms 

Kandidat mengisi formulir permohonan kerja atau application forms. 

Kelengkapan formulir permohonan kerja akan dijadikan sebagai langkah awal 

penyaringan calon karyawan. 

4. Use Selection Tools Like Tests to Screen Out Most Applicants 

Menggunakan alat seleksi berupa test untuk menyaring pelamar. 

5. Supervisors and Others Interview Final Candidates to Make Final Choice 

Atasan melakukan wawancara terhadap kandidat dan memutuskan apakah 

calon karyawan tersebut dapat diterima atau ditolak. 

Definisi rekrutmen menurut Filippo (1984) dalam buku A to Z Human Capital 

(2014:157) adalah proses pencarian tenaga kerja yang dilakukan secara seksama, 

sehingga dapat merangsang mereka untuk mau melamar jabatan-jabatan tertentu yang 

ditawarkan oleh organisasi. 

2.3.3 Metode Memperoleh Tenaga Kerja 

Dalam buku A to Z Human Capital (2014:159), sumber tenaga kerja dapat 

diperoleh dari dalam organisasi itu sendiri (internal sources) dan dari luar perusahaan 

(external sources). 

Menurut Raymond J. Stone (2008) dalam buku A to Z Human Capital 

(2013:381) sumber tenaga kerja dapat diperoleh dari dalam organisasi itu sendiri 

(internal sources). 

 Rekrutmen dari dalam organisasi terdiri dari : 

a. Sistem Pencatatan Terkomputerisasi 

Komputer telah memungkinkan penciptaan bank yang mengandung rincian 

pribadi, kualifikasi dan sejarah pekerjaan masing-masing karyawan. 
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b. Pemasangan Lowongan Pekerjaan 

Tujuannya unutuk menginformasikan kepada para karyawan mengenai 

lowongan pekerjaan. Organisasi dapat melakukannya melalui papan pengumuman, 

laporan berkala, program-program pengumuman terkomputerisasi yang memberikan 

para karyawan kecocokan lowongan, pekerjaan dengan keahlian, kualifikasi dan 

pengalaman mereka. 

Dalam buku A to Z Human Capital, (2014:159) beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk memperoleh tenaga kerja dari luar organisasi (external sources) 

adalah sebagai berikut : 

1. Rekomendasi dari pegawai yang ada di dalam organisasi 

Para pegawai yang ada diberi informasi bahwa organisasi sedang memerlukan 

tenaga kerja untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Keuntungan dari menggunakan 

metode ini adalah: 

a. menolong bagian kepegawaian untuk menemukan pegawai yang dilihat dari 

skillnya 

b. para pelamar sudah tahu tentang organisasi dari pegawai yang menarik 

mereka bekerja (para pegawai referens) 

            c. pegawai-pegawai yang memberikan referensi tadi cenderung untuk 

mereferensikan temannya yang biasanya mempunyai sifat, sikap, dan kebiasaan yang 

sama 

Masalah yang timbul dari metode rekrutmen ini adalah timbulnya 

kecenderungan untuk mereferensi orang-orang yang memiliki kesamaan ras, 

kepercayaan, seks, sekolah, dan lain-lain. 
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2. Nepotisme 

Mencari tenaga kerja dari kalangan keluarga sendiri. Umumnya cara ini 

dilakukan untuk memperkuat loyalitas pada sebuah organisasi. 

3. Write-Ins 

Write-Ins adalah pencari pekerjaan yang mengirim surat lamaran kepada 

perusahaan. 

4. Sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan kursus-kursus 

Pimpinan lembaga pendidikan tersebut dihubungi untuk diminta memberikan 

informasi tentang siapa-siapa dari lulusannya yang memenuhi syarat untuk dijadikan 

calon pegawai dalam organisasi. 

2.3.4 Selection 

Setelah mendapatkan kandidat, selanjutnya adalah menyeleksi kandidat yang 

terbaik untuk pekerjaan. Menurut Dessler (2008:164) menyeleksi karyawan yang 

tepat dengan mempertimbangkan 3 alasan utama, yaitu: 

a. Performance 

karyawan dengan skill yang bagus atau baik akan melakukan pekerjaan yang 

baik juga untuk diri sendiri dan perusahaan.  

b. Cost 

Biaya sangat penting karena dibutuhkan biaya yang cukup banyak untuk 

merekrut karyawan. 
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c. Legal Obligations 

Ada implikasi terhadap rekrutmen yang tidak kompeten. Kesetaraan hukum 

bagi karyawan agar tidak terjadinya diskriminasi pada proses penyeleksian untuk 

kelompok tertentu. 

Menurut Dessler (2008:175) ada beberapa jenis tes yang digunakan dalam 

seleksi calon karyawan, yaitu :  

Test Cognitif adalah Intelegence Test atau IQ bertujuan untuk pengujian 

kemampuan intelektual. Tujuannya untuk mengukur : ingatan, kosa kata, gerak tubuh, 

dan kemampuan angka. Specific cognitive abilities tujuannya untuk mengukur 

kemampuan mental yang terdiri dari inductive dan deductive, pemahaman verbal, 

ingatan, numerical ability yang lebih kearah psikologi. 

Test motor dan Physical Abilities bertujuan untuk mengukur kemampuan 

kemampuan motorik seperti kecepatan reaksi atau reflek terhadap suatu 

permasalahan. 

Measuring personality dan Interest tujuannya untuk mengukur dan 

memprediksi hal hal yang tidak berwujud, maksudnya seperti motivasi dan 

kemampuan interpersonalnya. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kedudukan penulis dalam praktek kerja magang di ACM berada di bawah Vice 

Precident Human Resources and General Affair dipimpin oleh Bapak Rally Sudharta 

selaku VP HRD. Untuk koordinasi pekerjaan, penulis berkomunikasi langsung 

dengan Bapak Kurniawan selaku Staf Rekrutmen dan juga membimbing penulis 

dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja magang. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan oleh penulis pada divisi HRD Rekrutmen, di antaranya 

adalah menyortir CV kandidat, mencari kandidat yang sesuai dengan syarat yang 

telah ditentukan, dan menghubungi calon kandidat untuk melakukan proses tes  dan 

wawancara. Berikut beberapa tugas yang diberikan oleh atasan kepada penulis: 

Tabel 3.1 Tabel Pekerjaan yang Dilakukan 

Tugas yang Dilakukan PIC 

1. Posting lowongan kerja melalui Jobstreet, dan Linkedin Kurniawan 

2. Sortir CV kandidat melalui e-mail Kurniawan 

3. Menghubungi kandidat untuk tes dan wawancara melalui 

telepon, dan e-mail. 

Kurniawan 

4. Melakukan  tes dan proses wawancara 
Kurniawan 

5. Input data karyawan dengan menggunakan sistem SPS 

(Script Payroll System) dan MS Excel. 

Kurniawan 
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3.3 Uraian Pelaksaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

1. Posting lowongan kerja melalui Jobstreet, dan Linkedin 

Tim HRD Rekrutmen mem-posting lowongan pekerjaan ACM menggunakan 

media Jobstreet dan Linkedin, untuk berbagai divisi seperti divisi Legal, Personal 

Assitant, dan Accounting.  

2. Sortir CV kandidat melalui e-mail 

Penulis melakukan sortir CV yang dikirim kandidat ke email ACM 

(career@arwanacitra.com), kemudian penulis memilah CV yang memenuhi kriteria 

dan  persyaratan yang telah ditentukan oleh ACM. Kriteria CV yang baik menurut 

ACM adalah adanya kemampuan penguasaan bahasa asing, kemampuan 

mengoperasikan program komputer yang baik, pengalaman berorganisasi, kerja 

sama dalam tim, latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan, serta 

banyaknya pengalaman kerja yang di miliki kandidat. Setelah mengumpulkan 

kandidat yang memenuhi kriteria, dan atas persetujuan Bapak Kurniawan selaku staf 

rekrutmen maka penulis akan menghubungi kandidat untuk di undang tes dan proses 

wawancara. 

 

 

 

 

3. Menghubungi kandidat untuk tes dan wawancara melalui telepon, dan e-mail 

Penulis menghubungi kandidat pada hari senin dan kamis, serta mengingatkan 

kandidat melalui email akan jadwal tes yang disepakati. 
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4. Melakukan  tes dan proses wawancara 

Proses tes dan wawancara dilakukan 2 kali setiap minggu, yaitu hari Selasa dan 

hari Jumat. Proses wawancara dimulai pada pukul 09.00 dan dilakukan di ruangan 

rapat koordinasi. Proses awal meliputi pengisian informasi data diri kandidat yang 

diisi pada formulir application form, menguji pengetahuan kandidat tentang posisi 

yang akan dilamar, dan menggali informasi mengenai pengalaman kerja apa dan 

berapa lama kandidat bekerja (kalau ada) 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengisi application form, kandidat akan diberikan Tes pada hari yang 

sama oleh Staf HRD Rekrutmen di ruang yang sama. Dalam proses ini dilakukan 4 

Tes, yaitu Tes I hitungan dasar, Tes II pasangan kata, Tes III hitungan deret angka, 

dan Tes DISC ( Dominance, Influence, Steadiness, Compliance ) 

Tes hitungan dasar merupakan tes tentang hitungan angka terdiri dari 

penjumlahan, pembagian, perkalian, satuan berat dan panjang, waktu yang 

diberikan adalah 8 menit.  

Tes pasangan kata merupakan tes menemukan mana yang merupakan pasangan 

dari kata yang telah disediakan, waktu yang diberikan adalah 6 menit.  
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Tes hitungan deret angka merupakan tes hitungan yang akan bersambung pada 

angka tersebut dan berlanjut ke angka berikutnya, terdiri dari penambahan, 

pembagian dan perkalian, waktu yang diberikan adalah 13 menit. 

 Tes DISC merupakan tes yang dipakai untuk mengukur atau mengetahui 

perilaku kandidat. Hasil tes DISC berbentuk chart atau grafik yang menunjukkan 

kecendrungan kombinasi dari 4 perilaku dasar manusia pada individu yang 

bersangkutan. Terdiri dari 1 kolom pernyataan M (Most) dan 1 kolom pernyataan L 

(least) , 4 baris M berisi pernyataan yang sesuai dengan karakter kandidat dan 4 

baris L berisi pernyataan yang tidak sesuai dengan karakter kandidat. Dari 4 baris 

yang tersedia, kandidat harus mengisi dengan memberikan tanda silang (x) pada 2 

baris M dan 2 baris L, waktu yang diberikan adalah 5 menit. Untuk tes DISC jika 

kandidat belum selesai mengisi dalam 5 menit dari waktu yang diberikan, maka 

kandidat akan diberikan waktu tambahan hingga kandidat selesai.  

 

  mengelola waktu dengan efisien 

  berusaha patuh pada peraturan 

  menolak perubahan yang mendadak 

  mundur apabila ada dibawah tekanan 

 

Apabila minimal 3 dari tes tersebut hasilnya baik, maka kandidat lulus untuk 

menjalani proses wawancara akhir, dan apabila hasil dari tes kurang memuaskan 

maka kandidat tidak dapat melanjutkan untuk proses wawancara selanjutnya. 

Dalam proses wawancara akhir, kandidat ditanyakan perihal domisili, 

hambatan akses untuk ke kantor pusat ACM jika nanti diterima menjadi karyawan 

tetap perusahaan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja yang sudah ada 

dalam masa kerja kandidat, dan pengetahuan kerja terhadap posisi yang akan 

dilamar.  
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Jika kandidat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan lolos dalam tahap 

wawancara akhir, maka kandidat akan masuk dalam wawancara User, kandidat 

akan di wawancara langsung oleh Ibu Linda Alimin selaku Manager dan Bapak 

Rally Sudharta selaku VP HRD. 

Wawancara User dilakukan pada hari yang sama, kandidat akan ditanya lebih 

mendalam mengenai skill yang dimiliki, negosiasi gaji yang akan diberikan dan 

menjelaskan pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada divisi yang dilamar.  

Kandidat juga akan dijelaskan tentang peraturan perusahaan dalam 

pengangkatan karyawan tetap. Selama menjadi karyawan percobaan (3 bulan) 

karyawan dibayar hanya berupa gaji pokok. 

Apabila kandidat memiliki kinerja kerja yang baik selama masa percobaan 

maka akan di angkat menjadi karyawan tetap. Namun jika kandidat tidak 

memberikan kinerja kerja yang baik, maka perusahaan akan memutuskan kontrak 

kerja. Apabila karyawan mengundurkan diri dalam masa tiga bulan percobaan maka 

akan dikenakan penalti sebesar tiga bulan gaji pokok. Bagi kandidat yang lolos 

dalam wawancara user, juga dijelaskan waktu untuk bergabung dan untuk bekerja 

sebagai karyawan ACM. 

5. Input data karyawan dengan menggunakan sistem SPS (Script Payroll 

System) dan MS Excel. 

Penulis akan meng-input application form yang sudah diisi oleh kandidat 

kedalam system SPS (Script Payroll System) dan Microsoft Excel. Tahap ini sangat 

penting untuk mencegah data kandidat yang sama terinput dua kali, baik kandidat 

yang lolos maupun tidak lolos seleksi. Selain itu sistem SPS dan database MS 

Excel ini akan me-record seluruh kesimpulan yang ditulis oleh tim Rekrutmen, baik 

hasil tes, perilaku kandidat saat wawancara, dan kemampuan yang dimiliki oleh 

kandidat. 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

1. Prosedur kerja yang berjalan di tim HRD Rekrutmen  

Pada minggu pertama saat bergabung dalam tim HRD Rekrutmen, penulis 

belum memahami prosedur maupun tahap-tahap rekrutmen yang ada di ACM, karena 

penulis tidak ada pengalaman bekerja di divisi recruitmen. Selama ini penulis 

mendapat ilmu tentang rekrutmen dalam perkuliahan saja dan tidak ada praktek kerja 

langsung di perusahaan. 

2. Tidak tersedia komputer  

Tidak tersedia komputer untuk penulis dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

memerlukan komputer seperti mengerjakan SPS dan microsoft excel. 

3. Gugup dalam memberikan tes  

Penulis gugup dan tidak mengerti bagaimana cara berbicara yang benar dalam 

menerangkan jenis tes yang akan dilakukan kandidat. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

1. Prosedur kerja yang berjalan di tim HRD Rekrutmen  

Penulis berinisiatif untuk bertanya kepada atasan penulis yaitu Bapak 

Kurniawan, jika ada bagian yang tidak jelas. Seiring dengan perjalanan waktu, 

penulis semakin mengetahui prosedur kerja dalam rekrutmen, seperti cara memasang 

lowongan pekerjaan di media Jobstreet dan Linkedin, mensortir CV yang masuk 

sesuai kriteria ACM, menelpon kandidat sesuai dengan komunikasi yang baik dan 

benar. Selain itu, penulis juga mempelajari cara input data karyawan, baik 

menggunakan sistem SPS (Script Payroll System) maupun Microsoft Excel. 
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2. Membawa laptop penulis 

Dengan tidak tersedianya komputer maka penulis membawa laptop pribadi 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada. 

 3. Belajar cara berkomunikasi yang baik 

Penulis meminta bantuan Bapak Kurniawan untuk memberikan tips dan contoh 

cara berkomunikasi yang baik seperti intonasi, pemenggalan kalimat, artikulasi yang 

jelas dan benar dalam memberikan tes. 
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