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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini, dunia semakin berkembang dan untuk itu perlu 

didukung oleh tingkat pendidikan yang baik agar mampu mengikuti 

perkembangan jaman, khususnya pada anak-anak. Dimana dalam hal ini 

pendidikan untuk anak-anak sangatlah penting dan harus dimulai dari sedini 

mungkin agar mampu bersaing dengan yang lainnya, ditambah lagi mereka 

sekarang hidup di era-digital atau teknologi, mereka harus paham akan teknologi 

agar tidak ketinggalan. Dan hal tersebut sudah terlihat bahwa anak-anak yang 

hidup di jaman teknologi ini sudah mahir dalam menggunakan teknologi salah 

satunya smartphone. Hal tersebut terbukti dari jumlah pertumbuhan smartphone di 

Indonesia ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Growth from 

Knowledge (GFK) Asia, tergambar bahwa anak-anak usia 10-14 tahun terus 

mengalami pertumbuhan dalam penggunaan smartphone. Selain itu bukan hanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1 : Profil Indonesian  Mobile Consumer are getting 

younger (Nielsen). 

Sumber : http://www.pnri.go.id/MajalahOnlineAdd.aspx?id=254 
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untuk teknologi tetapi anak-anak juga harus dibantu dengan pendidikan robot, 

dengan melalui pendidikan robot tersebut mampu membawa anak menjadi lebih 

kreatif dan memiliki daya saing dengan yang lainnya.  

Untuk itu, anak-anak Indonesia harus mampu bersaing baik dalam dan luar 

negeri, agar mereka mampu menjadikan Indonesia negara maju. Salah satunya 

dengan memberikan pendidikan informal dalam bidang robotik ataupun 

multimedia kepada anak-anak Indonesia. Dengan melalui kursus tentang robot 

ataupun multimedia tersebut mampu membuka pintu bagi masyarakat yang ingin 

menigkatkan kemapuannya agar mampu menjadi manusia yang berkualitas.  

Menurut Mahendra Siregar, Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM)  bahwa dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan 

tenaga kerja akan memberikan peran besar terhadap posisi tawar pekerja untuk 

terjun di sektor formal, yang ditambah dengan momentum investasi yang sedang 

tinggi di Indonesia ini (www.ekonomi.kompasiana.com). 

Untuk mengatasi momentum tersebut ada beberapa hal yang harus 

dilakukan yaitu, bagaimana cara kita agar mampu untuk mengelola momentum itu  

dengan baik sehingga mampu memberikan pertumbuhan ekonomi selama 

mungkin di Indonesia. Dalam hal ini faktor demografi sebagai bonus bagi 

Indonesia, menjadi pasar dengan skala besar yang kompetitif serta menjadi 

sumber tenaga kerja yang produktif. Dengan melihat tenaga kerja yang produktif 

dan kompetitif pada saat sekarang ini, maka anak-anak dituntut untuk lebih 

mempersiapkan diri. Dibutuhkan sebuah kursus yang mampu membuat 

masyarakat memiliki kemampuan yang berbeda dengan yang lainnya salah 

satunya dengan pendidikan robot. Dengan melalui kursus atau pendidikan robot 

tersebut mampu menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia juga memiliki 

kemampuan yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya dalam hal 

pembuatan teknologi robot. Melalui perkembangan kursus robot tersebut sejumlah 

prestasi anak-anak Indonesia berhasil ditorehkan di luar negeri. Karena itu, sangat 

pantas apabila dikatakan Indonesia merupakan negara yang potensial untuk 

mengembangkan teknologi robot. Menurut Jully Tjindrawan, Direktur Robotic 

Explorer bahwa Indonesia sangat siap dikembangkan teknologi robot, karena 

imajinasi anak-anak Indonesia berjalan. Padahal latihan hanya dua minggu dengan 
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alat yang minim, tapi Indonesia mampu memenangi kompetisi-kompetisi robot, 

dengan adanya hal tersebut pula pada tahun 2015 nanti merupakan waktu yang 

tepat bagi Indonesia, untuk menerima teknologi robot sebagai bagian dari 

kurikulum pendidikan di Indonesia (www.okezone.com) 

Dengan munculnya hal tersebut pendidikan robotik dan multimedia di 

Indonesia terus berkembang. Hal tersebut tergambar dari banyaknya bermunculan 

tempat kursus robotik ataupun tempat kursus komputer, sehingga memunculkan 

persaingan yang cukup ketat antara satu dengan yang lainnya. Dalam persaingan 

yang ketat ini sangat diperlukan suatu hal yang mampu membuat tempat kursus 

robotik dan multimedia mampu untuk tetap bertahan dan tidak kalah saing dengan 

kursus lainnya. Untuk membuat tempat kursus dibedakan dengan pesaing lainnya 

adalah dengan memberikan tenaga pengajar yang berkualitas, berkemampuan 

mahir, profesional, selain itu bukan hanya tenaga pengajar saja yang perlu 

diperhatikan melainkan suasana lingkungan atau tempat kursus tersebut, tentang 

kenyamanan, kebersihan, desain ruangan kursus, dan juga ke-updatean dari 

teknologi yang digunakan untuk memberikan kursus kepada anak didiknya. 

Dengan melalui kursus robot dan multimedia juga sangat mempengaruhi 

akan imajinasi dan kreativitas anak, maka sebaiknya tempat kursus mampu 

memberikan suasana kepada anak-anak untuk mendapatkan inspirasi agar mampu 

menciptakan suatu yang bagus dan terbaru, dan juga selain itu dibantu dengan 

tenaga-tenaga pengajar yang mampu untuk membantu anak-anak belajar dan 

membuat robot. Tempat kursus robot sendiri merupakan tempat yang membantu 

anak-anak untuk belajar lebih dalam dan lebih memahami lagi tentang robot dan 

komputer selain di sekolah, yang dimana tempat kursus disediakan untuk 

membantu anak-anak lebih mahir agar mampu lebih unggul dibandingkan dengan 

teman sebayanya tersebut.  

Dalam hal ini anak-anak pastinya harus di bimbing oleh tenaga pengajar 

yang ahli, Untuk mendapatkan pengajaran yang berkualitas atau ahli, maka hal 

tersebut tidak lepas dari kualitas para pengajar tempat kursus robot dan komputer 

ini. Maka dari itu, dibutuhkan akan sumber daya manusia yang berkualitas pula 

agar mampu menciptakan suatu pengajaran yang baik bagi para anak didiknya 

tersebut. Sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap 
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keberlangsungan tempat kursus, jadi dalam hal ini ketika memilih atau menetukan 

tenaga pengajar harus benar-benar selektif dalam memilih agar mampu untuk 

memberikan yang terbaik bagi para anak didiknya. Dengan pemilihan karyawan 

yang selektif mampu membuat tempat kursus berbeda dengan yang lainnya. 

Dalam hal ini untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan keinginan 

perusahaan, haruslah melalui beberapa tahap proses rekrutmen dan seleksi. Proses 

rekrutmen dan seleksi sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Dengan melalui 

proses-proses tersebut perusahaan sangat berharap besar bahwa karyawan yang 

masuk atau lolos dalam tahap tersebut mampu bekerja dengan semaksimal 

mungkin untuk mampu mencapai tujuan perusahaan. 

Proses rekrutmen dan seleksi ini sendiri dilakukan perusahaan agar 

mampu untuk mengisi kekosongan pada suatu jabatan tertentu di dalam 

perusahaan yang melakukan perekrutan karyawan. Dalam proses rekrutmen dan 

seleksi sering sekali terjadi beberapa kesalahan, misalnya salah dalam 

memperkerjakan orang, salah dalam penempatan posisi atau lainnya. Jika 

kesalahan tersebut terjadi maka memberikan dampak yang tidak baik bagi 

perusahaan bahkan mampu membuat perusahaan tidak berjalan dengan baik, 

sedangkan jika perusahaan benar dalam merekrut karyawan maka mampu 

memberikan dampak yang baik atau dampak positif bagi perusahaan, yang 

mampu membuat perusahaan maju dan berkembang. 

DIGIKIDZ adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

pendidikan komputer dan robotik yang berlokasi di BSD city, Tangerang Selatan, 

yang memberikan pengajaran akan komputer dan robotik kepada anak-anak umur 

3 sampai dengan 15 tahun agar anak-anak di Indonesia ini dari sejak dini mampu 

untuk mengerti dan memahami akan teknologi, karena mereka telah hidup di 

zaman teknologi. Dalam hal ini DigiKidz membantu anak-anak dari sejak dini 

untuk mampu memahami atau melek teknologi. Digikidz dikelola dan dipimpin 

oleh seorang wanita yang tangguh yaitu Ms. Hanny Agustine. 

DigiKidz yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan harus mampu 

memberikan pengajaran yang berbobot dan berkualitas bagi anak-anak didiknya, 

maka dari itu haruslah dilengkapi dan dipersenjatai dengan sumber daya manusia 

Proses rekrutmen dan..., Raymond Januar, FB UMN, 2015



5 
 

yang berkompeten agar mampu memberikan yang terbaik bagi perusahaan dan 

juga bagi anak didiknya tersebut. Dalam hal ini proses perekrutan harus benar -

benar dijalankan dengan baik dan benar agar setiap karyawan yang masuk 

kedalam perusahaan mampu bekerja dengan baik bagi perusahaan dan mampu 

membawa perusahaan untuk maju dan berkembang. 

Menurut Dessler (2013:172) Rekrutmen adalah pelaksanaan atau aktivitas 

untuk menemukan dan menarik pelamar untuk posisi terbuka dalam perusahaan. 

Menurut Kinicki dan Brian K (2009:285) Seleksi adalah suatu proses penyaringan 

lamaran pekerjaan untuk mendapatkan kandidat terbaik. 

Proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan penulis dalam melaksanakan 

Program kerja magang di PT. Digikidz Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan postingan lowongan kerja di facebook, twitter,  milis dan 

poster. 

2. Melakukan Seleksi akan CV online ataupun e-mail yang masuk. 

3. Melakukan panggilan interview kepada interviwee. 

4. Melakukan Interview dengan interviewee. 

5. Melakukan konfirmasi lanjutan atas hasil interview yang telah 

dilaksanakan dan melakukan panggilan untuk interview ke-2.  

6. Melakukan temprament tes kepada interviewee 

7. Memberikan konfirmasi kepada calon karyawan akan hasil interview 

dengan atasan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa sumber daya manusia 

sangat penting bagi perusahaan, maka dari itu proses rekrutmen dan seleksi sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk mampu memperoleh karyawan yang 

berkompeten dan mampu bekerja secara maksimal bagi perusahaan. oleh sebab 

itu, untuk mengetahui lebih jelas dan dalam lagi penulis mengambil  judul 

“Proses Rekrutmen dan Seleksi pada PT. DigiKidz Indonesia” sebagai bahan 

dalam pembuatan laporan kerja magang seperti yang telah penulis laksanakan. 
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1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan tujuan dilaksanakan kerja magang ini adalah agar penulis : 

1. Dimana penulis mampu untuk mengetahui secara nyata bagaimana 

keadaaan dan suasana yang terjadi di dunia kerja, selain itu penulis juga 

ingin melakukan penerapan terhadap teori rekrutmen dan seleksi yang 

didapat dari perkuliahan ke dunia kerja nyata. 

2. Dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi penulis, akan keadaan 

dunia kerja pada saat ini, sehingga ketika terjun nanti ke dunia kerja 

penulis lebih siap untuk menghadapi dunia kerja tersebut. 

3. Penulis dapat mengetahui secara langsung dan bahkan mengikuti 

prosesnya secara nyata bagaimana tahap-tahap ataupun proses rekrutmen 

dan seleksi calon karyawan dalam sebuah perusahaan. 

4. Penulis juga dengan melalui program kerja magang mampu memperoleh 

relasi/networking yang nantinya mampu untuk membantu penulis dalam 

mencari pekerjaan. 

5. Dapat  mengetahui bagaimana karakter dan sifat-sifat orang lain melalui 

proses seleksi dan rekrutmen tersebut dan juga karakter dan sifat partner 

kerja di perusahaan. 

6. Mampu untuk memahami seberapa pentingnya rekrutmen dan seleksi bagi 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses rekrutmen dan..., Raymond Januar, FB UMN, 2015



7 
 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kegiatan pelaksanaan kerja magang sebagai berikut : 

1. Periode kerja magang : 02 Juli – 30 September 2014 

2. Jam kerja magang  : 09.00 – 18.00 WIB 

3. Hari kerja   : Senin – Sabtu 

4. Tempat   : PT. Digikidz Indonesia 

5. Penempatan   : Human Resources Development 

Sebelum melaksanakan program kerja magang ada beberapa prosedur yang harus 

dilewati terlebih dahulu, yaitu : 

a. Mencari perusahaan sebagai tempat magang 

b. Mengajukan surat permohonan kerja magang ke pihak kampus, 

selanjutnya di berikan ke pihak perusahaan yang dituju. 

c. Memberikan surat permohonan kerja magang kepada perusahaan yang 

dituju dan melakukan interview dengan pihak perusahaan yang ingin 

menerima penulis. 

d. Membalas surat permohonan kerja magang dengan surat penerimaan 

magang oleh pihak perusahaan 

e. Surat penerimaan kerja magang tersebut kemudian di fotokopi dan yang 

asli di berikan kepada sekretaris kaprodi sedangkan fotokopinya diberikan 

ke BAAK untuk mendapatkan form yang berkaitan dengan program kerja 

magang. 

f. Pelaksanaan kerja magang 

g. Penyusunan laporan kerja magang 

h. Bimbingan laporan kerja magang 

i. Sidang kerja magang 
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1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Magang 

Sistematika dalam penulisan laporan kerja magang ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas akan latar belakang pelaksanaan program kerja magang, 

maksud dan tujuan pelaksanaan program kerja magang, waktu dan prosedur 

pelaksanaan kerja magang, dan juga sistematika penulisan laporan kerja magang. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas akan sejarah singkat perusahaan, profil perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, dan juga penggunaan landasan teori yang berkaitan dengan 

program kerja magang yang telah dilaksanakan. 

BAB III PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

Bab ini membahas akan penjabaran tentang pelaksanaan kerja magang yang 

berisiskan penjelasan tentang posisi atau jabatan penulis selama magang,tanggung 

jawab atau pekerjaan yang penulis kerjakan, proses kerja magang, kendala yang 

dihadapi selama pelaksanaan kerja magang, solusi atau kendala yang ditemukan 

selama melaksanakan magang, dan juga sisi positif dan negatif dari perusahaan 

yang penulis melaksanakan program kerja magang tersebut. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi akan kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan 

teori yang telah diterapkan dalam kerja nyata di perusahaan ketika melaksanakan 

program kerja magang, dan juga berisis akan saran dan kritik yang bersifat 

membangun yang nantinya mungkin akan berguna bagi perusahaan. 
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