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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Singkat Perusahaandan Sejarah Singkat Perusahaan 

Perusahaan Royal Golden Eagle Indonesia didirikan oleh Bapak Sukanto 

Tanoto, Royal Golden Eagle Indonesia ini bergerak di industri Resource 

Development. Perusahaan Royal Golden Eagle ini didirikan oleh Bapak Sukanto 

Tanoto pada tahun 1973 yang awalnya dinamakan Raja Garuda Mas (RGM), 

bisnis awalnya adalah manufaktur pada panel kayu lapis (plywood panel) yang 

meningkatkan Indonesia dari pemasok  bahan baku (log) menjadi panel kayu lapis. 

Pada tahun 1977 Forindo Pte Ltd didirikan untuk menyediakan dan mendukung 

perusahaan Royal Golden Eagle Indonesia. 

Semakin berkembangnya usaha panel kayu lapis Bapak Sukanto Tanoto 

mengembangkan bisnisnya ke minyak kelapa sawit di daerah Medan yang 

dinamakan Asian Agri pada tahun 1979. Seiring berjalannya waktu Bapak Tanoto 

Sukanto sebagai Founder dari Perusahaan Royal Golden Eagle Indonesia 

membentuk suatu organisasi yang dinamakan Tanoto Foundation untuk 

membantu masyarakat Indonesia pada tahun 1983. Di tahun 1994 Bapak Sukanto 

Tanoto masuk ke sector  Pulp and Paper di daerah Sumatra Utara, dan 

dibentuklah  Business Group yang dinamakan APRIL (Asia Pacific Resources 

International Ltd) di daerah Kerinci, Riau yang saat ini sudah tercatat di New York 

Stock Exchange. 

Pada tahun 1996 Bapak Sukanto Tanoto membangun kantor di Singapore 

dan dinamakan RGM International dan mengubah kantor yang berada di 

Indonesia menjadi ke perusahaan regional. Di saat Krisis Moneter  RGM 

International tetap melakan investasi di Indoensia yang diharapkan dapat 

memberikan keuntungan di masa mendatang. Kemudian Bapak Sukanto Tanoto 
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mengincar bisnis di sektor energy dan membuat business Group baru yang 

dinamakan Pacific Oil and Gas di tahun 2002, di tahun berikutnya Bapak Sukanto 

Tanoto membuat ekspansi lagi di sektor Fiber di China dan Brazil yang 

dinamakan Sateri International. Pada tahun 2003 APRIL berubah menjadi 

privatized. Ditahun 2006 APICAL downstream dari Asian Agri dibentuk oleh 

Bapak Sukanto Tanoto untuk mendukung business group lainnya. 

Pada tanggal 9 September 2009, grup Raja Garuda Mas mengubah namanya 

menjadi Royal Golden Eagle untuk menyatakan bahwa perusahaan ini telah 

melakukan globalisasi dan mencermikan juga keragaman industri yang dijalankan 

seperti, Pulp and Paper, specialty Cellulose, agro industry, dan energy resources 

development.  

Ada beberapa penghargaan yang dicapai oleh perusahaan Royal Golden 

Eagle Indonesia yaitu, APRIL menjadi yang pertama dan satu-satunya perusahaan 

dari Indonesia untuk masuk ke World Business for Sustainable Development 

(WBCSD), perusahaan Pulp and Paper yang ada di Riau juga mendapatkan 

sertifikasi untuk controlled Wood / Forest Management Standard/ control wood 

standard dari Smartwood, di China RGMI memenangkan “Top 10 Philanthropic 

Enterprise Award” dan APRIL memenangkan “Most Socially Responsible 

Enterprise Award”. 

2.2 Pembagian Grup Divisi di Royal Golden Eagle Indonesia 

Ada 4 grup divisi yang terdapat di perusahaan Royal Golden Eagle. Yang 

pertama adalah divisi Treasury dimana divisi ini bertanggung jawab atas seluruh 

uang atau asset yang dimiliki oleh perusahaan Royal Golden Eagle, termasuk 

menggandakan dan mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan Royal Golden 

Eagle Indonesia melalui saham. Lalu, divisi kedua adalah Corporate 

Communication di mana divisi ini bertanggung jawab dalam membentuk 

hubungan yang baik dengan perusahaan lain yang bekerja sama dengan 

perusahaan Royal Golden Eagle Indonesia dan juga mengkomunikasikan segala 
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sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan ke setiap karyawan Royal Golden Eagle 

Indonesia. Selanjutnya adalah divisi Tax and Legal yang bertanggung jawab 

terhadap pajak dan kasus-kasus yang sedang terjadi terhadap perusahaan Royal 

Golden Eagle Indonesia. Divisi yang terakhir adalah Divisi Human Capital , 

tempat dimana penulis melakukan praktek kerja magang. 

2.3 Visi dan Misi  

Visi utama dari perusahaan Royal Golden Eagle Indonesia adalah untuk 

membantu semua business group yang ada untuk menjadi yang terbaik di dunia, 

well-managed, dan memaksimalkan keuntungan untuk menjadi pemasok yang 

terbaik.  

Misinya adalah mengembangkan terus pertumbuhan secara keseluruhan dari 

seluruh Value-chain yang ada, menjadi industry leader, memaksimalkan 

keuntungan stakeholders, menggunakan teknologi pekerja yang termotivasi untuk 

meciptakan Added Value yang baru. Royal Golden Eagle percaya bahwa dengan 

tata kelola perusahaan yang baik akan membantu perusahaan berkembang dan 

menjadi sukses, pengambilan keputusan secara objektif dan akuntabilitas yang 

baik akan meninkatkan integritas serta profesionalisme dari keseluruhan 

perusahaan Royal Golden Eagle.   

2.4 Struktur Organisasi Human Capital Perusahaan 

 Berikut ini adalah struktur organisasi Perusahaan Royal Golden Eagle 

Indonesia Human Capital: 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perushaan, divisi Human Capital 

 

Gambar 2.1 merupakan struktur organisasi di divisi Human Capital. 

dikarenakan penulis memang melaksanakan program kerja magang di bawah divisi 

tersebut. untuk mengeluarkan struktur organisasi secara keseluruhan memang tidak 

dapat dilakukan karena merupakan kebijakan perusahaan untuk menjadikan 

informasi tersebut confidential. 

Berdasarkan struktur organisasi diatas, penulis menempati posisi dibawah 

department recruitment yang dikepalai oleh Ibu Cindy Sutjiadi. Di dalam divisi 

tersebut, penulis membantu staff dari recruitment untuk menyortir CV dari calon 

karyawan yang ingin melamar pekerjaan di Royal Golden Eagle Indonesia dan 

Sourcing untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kualifikasi. 

 

Head of Human Capital

(Ibu Fonny)

Assistant Manager

(Cindy Sutjiadi)

Strategic

(Rikyan,Ricky,Elleonora,)

Recruitment

(Betty,Dhita,Masya,Mareike, 
Cindy Sutjiadi)

Intern

(penulis)
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2.5  Tinjauan Pustaka 

2.5.1 Proses Rekrutment dan seleksi 

sebelum melakukan proses perekrutan kandidat, biasanya perusahaan 

memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Seperti yang 

dikutip oleh (Byars, dkk., 2008: 64,65,112), ini adalah langkah-langkah yang 

harus dilakukan sebelum melakukan selection: 

 
 

 Gambar 2.2 Langkah-langkah proses Rekrutmen dan penyeleksian 

 

Sumber: (Byars, dkk., 2008) 

 

Job analysis adalah sebuah prosedur yang harus dilakukan untuk 

menentukan kewajiban, sifat, dan spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan 

dari suatu posisi pekerjaan. Human Resource Planning sendiri adalah 

penghitungan terhadap berapa kandidat yang dibutuhkan untuk mengisi posisi 

Job analysis

Human 
Resource 
Planning

•requirements 
of specific jobs

Job 
Description

•numbers of 
specific jobs to 
be filled
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Proses rekrutmen dan..., Susanti, FB UMN, 2014



 

11 
 

yang kosong di dalam perusahaan. Job analysis dan human resource planning 

tersebut akan menghasilkan job description (daftar pekerjaan) dan job 

specification (calon kandidat seperti apa yang akan diterima). Hasil dari job 

analysis adalah berupa syarat-syarat pekerjaan yang akan dilakukan secara aktual 

untuk suatu posisi tertentu, selain itu job analysis juga bisa menjadi salah satu 

alat pengambilan keputusan dalam proses perekrutan dan penyeleksi kandidat.  

Rekrutmen adalah proses pencarian kandidat yang berkualitas sesuai 

dengan job description yang sudah ditentukan untuk lowongan pekerjaan yang 

tersedia di dalam suatu perusahaan dan kemungkinan akan terpilih menjadi salah 

satu karyawan dari suatu perusahaan. 

Setelah melakukan perekrutan terhadap sejumlah kandidat maka dimulailah 

proses seleksi. Proses seleksi sendiri adalah proses pemilihan dari sejumlah 

kandidat yang memungkinkan dapat bekerja dengan maksimal dan mencapai 

tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. 

Menurut ahli lain yang dinyatakan oleh Gary Dessler proses rekrutmen dan 

seleksi adalah sebagai berikut : 

 

Sumber: (Dessler, 2008 : 120) 
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Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan perencanaan dan 

memperkirakan berapa calon karyawan yang akan di pekerjakan di masa 

mendatang, kemudian  Team  HR akan  mencari kandidat sesuai dengan 

kualifikasi dan jumlah yang sudah ditentukan. Setelah itu para kandidat akan 

melewati beberapa proses seperti mengisi application form  yang berisikan 

tentang identitas diri, setelah pengisian application form perusahaan akan 

memberikan beberapa test untuk menguji apakah kandidat tersebut sesuai dengan 

yang dicari oleh perusahaan, proses ini berguna untuk memilih kandidat yang 

sesuai atau tidak dengan kebutuhan perusahaan pada saat itu.  

Setelah proses pengujian maka akan hanya ada beberapa kandidat yang 

tersisa sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Kemudian para kandidat yang lolos 

test akan melakukan wawancara dengan Team HR atau User, upaya dalam 

membuat keputusan akhir kandidat akan melakukan wawancara dengan Team 

HR atau User, jika kandidat lolos pada tahap Interview maka kandidat akan 

dipekerjakan  dan menjadi salah satu bagian dari perusahaan tersebut. 

 

2.5.2 Perekrutan Kandidat dari Dalam Perusahaan (Internal Source) 

Upaya mendapatkan kandidat yang baik dan bertalenta perusahaan bisa 

mencari kandidat di dalam perusahaan itu sendiri. Menurut (Byars, dkk., 2008: 

114) perekrutan dari dalam perusahaan memiliki beberapa keuntungan seperti, 

perusahaan sudah mengetahui keahlian dan kelemahan dari karyawan tersebut, 

kemudian manajernya yang dulu pun bisa memberikan masukan kepada manajer 

baru si karyawan tersebut. Selain itu data yang didapat lebih lengkap dari 
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karyawan di dalam perusahaan, sehingga resiko saat mengambil keputusan apa 

pun akan lebih kecil dibangkan dengan memperkerjakan karyawan baru. 

Ada cara yang dapat digunakan untuk melakukan internal sources, seperti 

job posting and job bidding. Job posting and job bidding adalah metode untuk 

memberikan informasi kepada karyawan perusahaan tentang lowongan pekerjaan 

di dalam perusahaan itu sendiri dengan meninggalkan pesan di papan informasi 

perusahaan yang berisikan lowongan pekerjaan dan waktu pelamaran kerja. 

Pengertian singkat dari job posting  adalah perusahaan  menginformasikan 

kepada seluruh karyawan bahwa adanya lowongan / posisi yang dicari, sehingga 

karyawan bisa melamar untuk posisi tersebut. Pengertian dari Job bidding adalah 

perusahaan menunjuk karyawan yang dipercayai dapat mengisi posisi yang saat 

itu sedang dibutuhkan berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

2.5.3 Perekrutan Kandidat dari Luar Perusahaan (Eksternal Sources) 

Selain perekrutan internal perusahaan, perusahaan pun biasanya merekrut 

calon kandidat dari luar perusahaan. Ada beberapa sumber yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan dalam mencari kandidat dari luar perusahaan, antara lain (Byars, 

dkk., 2008: 115): 

1. Iklan 

Salah satu cara yang sering dilakukan perusahaan-perusahaan dalam 

pencarian kandidat adalah melalui iklan lowongan kerja, biasanya iklan di 

pasang di surat kabar atau pun melalui radio, televisi, dan billboard. Banyak 

surat kabar ternama di Indonesia seperti kompas, warta kota, dan lain-lain 

yang masih memberikan fasilitas bagi perusahaan untuk mem-posting iklan 

mereka. Hal ini membuktikan bahwa iklan yang di terbitkan melalui media 

cetak masih cukup berpengaruh bagi banyak perusahaan yang mencari 

kandidat. 
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2. Employment Agencies 

Employment agency terkadang penting bagi perusahaan-perusahaan 

tertentu yang kesulitan untuk mendapatkan kandidat (high level position) 

yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Para headhunter dari agensi 

tersebut memiliki keahlian dalam mencari kandidat pada level tinggi seperti 

executive,CEO, dan lain-lain bagi perusahaan yang membutuhkan bantuan. 

Ada 2 tipe agensi, di antaranya agensi public yang dioperasikan oleh 

pemerintah local dan agensi privat. 

 

 

3. Temporary Help Agencies and Employee Leasing Companies 

 Tidak hanya mencari karyawan tetap, perusahaan juga seringkali 

mencari karyawan yang statusnya bersifat sementara (part-time worker / 

freelance workers), sehingga perusahaan membutuhkan temporary agency 

untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Berbeda dengan employee leasing 

company yang menyediakan karyawan tetap kepada perusahaan lain, tetapi 

employee leasing company yang mengurusi segala sesuatu seperti gaji, 

benefit, regulasi, dan lain lain para karyawan tersebut. 

 

4. Employee Referrals and Walk-ins/Unsolicited Application 

Employee referrals adalah ketika seseorang di dalam perusahaan yang 

merekomendasikan orang lain untuk posisi yang tersedia di dalam 

perusahaan. Keuntungan dari employee referrals adalah mereka pasti akan 

merekomendasikan orang-orang terdekat mereka yang dapat dipercaya dan 

memiliki keahlian pada tingkat tertentu, sehingga Human resource 

perusahaan tidak sulit untuk mendapatkan informasi tentang kandidat 

tersebut. 
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5. Campus Recruiting 

Perekrutan dapat dilakukan di universitas yang ada disekitar kita dan 

cara ini bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan karyawan di masa 

depan. Perekerutan dilakukan dengan cara mengirimkan utusan dari 

perusahaan ke perguruan tinggi untuk melakukan pre-screen atau interview 

singkat kepada mahasiswa yang tertarik bergabung dengan perusahaan. Cara 

ini bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan bibit-bibit unggul dari 

banyak perguruan tinggi yang berpotensi dapat masuk dan bekerja di 

perusahaan. Selain itu tidak menutup kemungkinan adanya mahasiswa yang 

tertarik untuk melakukan program kerja magang yang diyakini adalah salah 

satu gerbang  mereka untuk bekerja di perusahaan itu. 

 

6. Internet Recruiting 

Perkembangan teknologi yang terus meningkat memudahkan 

perusahaan untuk mencari kandidat dengan lebih luas. Ada pun beberapa 

situs di Indonesia yang memberikan fasilitas untuk perusahaan seperti 

Jobstreet, JobsDb, dan karir.com. Perusahaan Royal Golden Eagle Indonesia 

juga menggunakan internet untuk mencari kandidat dengan mem-posting 

iklan ke salah satu situs tersebut, karena kandidat dapat lebih cepat untuk 

mengirim curriculum vitae  ke perusahaan. 

Keuntungan dari internet recruiting adalah perusahaan dapat  

melakukan pengehematan saat mempublikasikan iklan lowongan kerja, 

selain itu perusahaan dapat melakukan seleksi CV para kandidat dengan 

lebih efektif. 

 

2.5.4 Proses Seleksi 

Setelah melewati proses rekrutmen perusahaan akan melanjutkan ke 

proses seleksi. Di dalam proses seleksi juga terdapat beberapa tahap sebelum 
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perusahaan membuat keputusan akhir. Menurut (Byars, dkk., 2008: 134) inilah 

tahapan-tahapan seleksi: 

 

 

 Gambar 2.3 Tahapan Proses Seleksi 

Sumber: (Byars, dkk., 2008) 

 

Saat proses seleksi para kandidat diminta untuk mengisi Application Form, 

Application form berisikan tentang data pribadi atau mendasar dari kandidat. 

Form ini memudahkan perusahaan untuk mengeliminasi kandidat yang tidak 

sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan, sehingga rekruter tidak perlu 

menghabiskan waktu banyak untuk memilih CV para kandidat. 

Pada tahap kedua para rekruter melakukan Preliminary Interview, di tahap 

ini rekruter akan mencari tahu kemampuan dan pengetahuan si kandidat. Selain 

itu rekruter akan menjelaskan tentang posisi dan pekerjaan apa saja yang akan 

dikerjakan oleh kandidat saat diterima di dalam perusahaan nantinya. Setelah 

Completion and 
Screening of the 
Application Form

Preliminary 
Interview

Employment Testing

Diagnostic Interview

Reference Checking

Physical Examination

Final Decision
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melakukan wawancara singkat maka dilanjutkan dengan proses Employment 

Testing dimana kndidat akan melakukan serangkaian test seperti psychomotor 

test, personality test, job knowledge test, dan lain lain sesuai ketetapan 

perusahaan. 

Setelah proses Employment Testing maka akan dilanjutkan proses 

selanjutnya yaitu Diagnostic Interview. Pada proses ini kandidat yang telah lolos 

dari proses sebelumnya akan melakukan wawancara lagi dengan user, pada tahap 

ini user akan lebih banyak bertanya kepada kandidat dan pertanyaannya sesuai 

dengan pekerjakan atau posisi yang nantinya akan di duduki oleh kandidat jika 

lolos hingga proses akhir. Rekruter akan melakukan Reference Checking untuk 

memastikan apakah informasi yang diberitahukan kandidat sesuai fakta atau 

tidak, jika sesuai maka kandidat akan diminta melakukan Physical Examination 

untuk memeriksa kesehatan dan untuk menentukan insentif yang nantinya akan 

didapatkan oleh perusahaan. 

Di proses terakhir adalah Final Decision, yaitu para rekruter akan 

mengevaluasi hasil secara keseluruhan dan memilih salah satu dari kandidat  

untuk menduduki suatu posisi di dalam perusahaan. Kemungkinan tidak adanya 

kandidat yang qualified juga bisa saja terjadi, sehingga para rekruter harus 

mencari kandidat lagi dari proses awal.  
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