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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Pamapersada Nusantara (PAMA) merupakan salah satu bagian dari 

group ASTRA, dan anak perusahaan dari PT United Tractors Tbk. PT 

Pamapersada Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

mining contractor. Area pengerjaan yang dilakukan meliputi penambangan 

batubara, emas, quaryn dan sebagainya. PAMA mendapatkan kepercayaan 

untuk mengerjakan kontruksi bendungan Wonokromo dan pengerjaan road 

mining construction di PT Freeport serta berbagai proyek lainnya di seluruh 

Indonesia.  

PT Pamapersada Nusantara saat ini memiliki 14 anak perusahaan yang 

berlokasi di satu area kerja di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. 

Pama memiliki 16 lokasi kerja di luar pulau jawa (job site), yang tersebar di 

pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sumbawa. Subordinate PT Pamapersada 

Nusantara tersebut, yang bergerak di bidang mining contractor, sales (selling), 

pembangkit energi, mineral, serta penambangan emas. Jangkauan serta sasaran 

area pemasaran PT Pamapersada Nusantara, sudah mencapai seluruh wilayah 

Asia, hingga Eropa, khusus untuk area Indonesia dipasarkan ke daerah 

Sumatera Selatan. Luasnya wilayah kerja yang dikerjakan serta besarnya 

tuntutan perusahaan dalam memenuhi target produksi, maka dibutuhkan 
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sumber daya manusia atau karyawan yang memiliki kompetensi serta dedikasi 

tinggi dalam rangka memenuhi target dan tujuan perusahaan. 

Pemenuhan kebutuhan perusahaan diperlukan sumber daya manusia, di 

perusahaan PT Pamapersada Nusantara, proses pemenuhan kebutuhan sumber 

daya manusia (SDM) ditangani langsung oleh bagian HRD (Human Resource 

Development). HRD di perusahaan PAMA memiliki tanggung jawab terhadap 

proses seleksi SDM berdasarkan administrasi melalui kebutuhan setiap divisi 

dan diturunkan ke masing-masing kebutuhan departmen operasional yang 

memiliki job tersedia. Sehingga HRD pusat di perusahaan PAMA hanya 

sebatas memilih dan melihat CV berdasarkan jurusan dan jenjang level 

pendidikan, lalu diteruskan kembali ke user berdasarkan jurusan, jenjang level, 

IPK, usia, bahan TA (Tugas Akhir), jika dibutuhkan. 

HRD (Human Resource Development) memiliki definisi, menurut Swanso 

(dalam McGuire, 2014) adalah sebagai pengembangan pertumbuhan individu, 

maupun organisasi, melalui training, dan komitment individu kepada 

potensinya. Sehingga sumber daya manusia yang direkrut oleh perusahaan 

berguna bagi organisasi atau perusahaannya. Menurut Slotte et al (dalam 

McGuire, 2014) HRD memiliki fungsi-fungsi pengembangan SDM (Sumber 

Daya Manusia), selain itu memiliki fungsi yang berkaitan dengan 

pengembangan organisasi dan penelitian. Berdasarkan penjelasan mengenai 

HRD, HRD memiliki fungsi pengembangan SDM, dengan menseleksi 

karyawan yang akan bekerja dengan posisi yang tersedia. 

Seleksi menurut Spector (2012) adalah memutuskan siapa yang akan 

dipekerjaan dalam organisasi. Seleksi juga didefinisikan sebagai suatu proses 



 

3 
 

mewawancari kandidat untuk pekerjaan tertentu dan memilih kandidat untuk 

pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu (Bajpai,Choudhary & Jain, 2016). 

Menurut Berry (2003), seleksi adalah dasar pemikiran dan serangkaian 

prosedur dari perusahaan yang mengumpulkan formasi mengenai individu 

yang mencari pekerjaan dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat 

keputusan kerja. Proses seleksi karyawan, merupakan proses seleksi antara 

kandidat yang tersedia, setelah itu melakukan keputusan mengenai pekerjaan di 

masa depannya (Stanujkic, Djordjevic & Karabasevic, 2015). Berdasarkan dari 

teori-teori yang sudah dipaparkan mengenai seleksi, bahwa seleksi karyawan 

adalah memutuskan atau memilih pelamar dengan kriteria tertentu yang dapat 

bekerja di perusahaan. 

Seleksi karyawan,menurut Spector (2012) memiliki tujuan adalah untuk 

mempekerjaan individu-individu yang memiliki kemungkinan berhasil dalam 

pekerjaannya, karena kinerja organisasi tergantung pada karyawan yang 

melakukan pekerjaan mereka. Psikologi industri dan organisasi harus bekerja 

lebih baik atau lebih ekstra dalam pemilihan karyawan, karena semakin selektif 

organisasi, maka akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan karyawan 

yang baik. Karena untuk mendapatkan karyawan baru, akan mengeluarkan 

biaya yang mahal, dan sulit dilakukan (Spector, 2012) 

Seleksi karyawan menurut Spector (2012) terdapat beberapa tahap yang 

dilakukan oleh perusahan yaitu, menseleksi CV (Curiculum Vitae) yang sesuai 

dengan KSAO’s (Knowledge, Skill, Ability, Other Personal Charateristic), serta 

kriteria yang dibutuhkan karyawan. Menurut Spector (2012) KSAOs memiliki 

definisi (1) Knowledge, pengetahuan individu terhadap pekerjaan yang 
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bersangkutan, (2) Skill, keterampilan yang dimiliki dan keterampilan yang 

dapat dilakukan oleh individu pada pekerjaannya, (3) Abilitiy, kemampuan 

individu untuk melakukan pekerjaanya atau belajar dengan potensi untuk 

mengembangkan kemampuan pekerjaan tersebut. (4) Other Personality, 

karaktertistik lainnya yang relevan dengan pekerjaannya. 

Tahap kedua melakukan berbagai tes untuk melihat potensial yang sesuai 

dengan KSAO’s dan kriteria perusahaan, tes tersebut meliputi tes yang melihat 

intelegensi dan kepribadian. Tahap ketiga pada proses seleksi menurut Spector 

(2012) melakukan wawancara dengan pihak perusahaan, untuk melihat data 

pelamar yang berkaitan dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Tahap keempat pengecekan kembali data yang sudah diterima, berdasarkan 

dari data CV, hasil tes psikologi, serta hasil wawancara pelamar dengan pihak 

perusahaan atau organisasi. Tahap terakhir dari seleksi, yaitu memberikan 

pernyataan hasil mengenai proses seleksi kepada pelamar. 

Seleksi kandidat karyawan pada perusahaan PAMA dijalankan oleh 

HRD, dan dilakukan oleh staff HRD. Fungsi HRD di perusahaan PAMA 

berada di masing-masing divisi, salah satunya di divisi IT. Divisi IT 

memerlukan karyawan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendukung operasional PAMA, khususnya 

dalam hal komunikasi dan jaringan. Keadaan tersebut membuat perusahaan 

PAMA memerlukan kandidat dengan kualifikasi serta kompetensi yang 

dibutuhkan. Kandidat ini diperoleh melalui proses rekrutmen dan seleksi 

perusahaan. 
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Karyawan yang diseleksi oleh Staff IT akan di tempatkan ke seluruh 

wilayah Indonesia. Penempatan Staff IT tersebar di beberapa daerah di 

Kalimantan, Sumatera dan Sumbawa, yang merupakan area kerja (site) PT 

Pamapersada Nusantara. Seleksi ditujukan  mencari kandidat untuk posisi atau 

bagian programming dan infrastructure yang tugas utamanya mengembangkan 

beberapa aplikasi berbasis web, dekstop, dan mobile, serta kompetensi dari sisi 

infrastruktur dengan tugas utama memastikan jaringan serta perangkat keras 

lainya seperti server, ups, cooling system, dan sebagainya, berjalan baik, untuk 

di area kerja Head Office serta job site. Hal ini bertujuan  untuk menjaga serta  

meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal infrastruktur dan aplikasi untuk 

menunjang bisnis mining PT Pamapersada Nusantara.  

Seleksi yang dilakukan oleh staff IT, bertujuan untuk mencari kandidat 

yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan divisi dan perusahaan, yang 

diharapkan mampu menyelesaikan projek-projek yang dikembangkan oleh 

perusahaan, serta anak perusahaan. Kriteria atau kualifikasi karyawan yang 

diterima oleh PAMA pada divisi IT memiliki spesifikasi D3 dan S1, jurusan 

teknik informatika, teknik komputer, sistem informasi, serta memiliki 

pengalaman minimal 1 tahun di posisi yang sama dan pernah melakukan 

project development (projek pengembangan) jaringan dan aplikasi yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Kandidat juga harus memiliki pengetahuan 

mengenai frame work pada aplikasi, web, dll. Serta dapat menyelesaikan skill 

test yang diberikan oleh staff IT, dan harus professional pada pekerjaannya, 

didukung dengan fleksibilitas untuk melakukan pekerjaannya.  
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Peneliti menemukan fenomena yang terjadi di divisi IT PAMA, terkait 

proses seleksi yang dilakukan perusahaan. Peneliti melihat dari 15 kandidat 

yang melamar, kemudian dilakukan proses seleksi berdasarkan berkas pelamar 

(mengacu ke list kriteria kandidat IT) serta melakukan skill test, didapatkan 

hanya 4 pelamar yang diterima. Fenomena tersebut yang dilihat oleh peneliti 

pada proses seleksi, dikarenakan kriteria kandidat yang dicari berdasarkan 

kebutuhan tidak sesuai. Peneliti mengamati yang dilakukan pada proses 

seleksi yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan SOP (Standard 

Operation Procedure). Berdasarkan fenomena yang terpaparkan, maka 

diperlukan hasil proses seleksi yang sesuai dengan kualifikasi yang telah 

dibuat oleh perusahaan di setiap masing-masing pekerjaan atau jabatan. 

Perusahaan membutuhkan karyawan, sehingga jika proses seleksi 

terhambat, maka jaringan dan infrastruktur antara jobsite dan PAMA pusat, 

Jakarta, maka akan terhambat jaringan dan infrastruktur antara lokasi kerja 

dan akan mengakibatkan proses kinerja perusahaan, berupa projek dan 

performa operasional perusahaan terhambat. Permasalahan tersebut peneliti 

melihat berdasakan hasil observasi peneliti di perusahaan PAMA selama 1 

bulan lamanya. 

Seleksi penting bagi proses manajemen dan kegagalan dalam menseleksi 

dapat menimbulkan kesulitan bagi perusahaan mana pun termasuk efek buruk 

pada profitabilitas dan tingkat kepegawaian yang tidak sesuai (Bajpai, 

Choudhary & Jian, 2016). Seleksi yang tidak selektif dalam pemilihan 

karyawan, akan berdampak terhadap projek yang dijalankan oleh perusahaan 

menjadi tidak maksimal atau bahkan terhambat.  
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Berbagai macam mengenai permasalahan yang ditemukan di fungsi HRD 

pada divisi IT perusahaan PAMA, salah satunya mendapatkan karyawan untuk 

dapat bekerja di perusahaan PAMA bagian IT, namun karena terdapat 

permasalah pada proses seleksi karyawan maka dapat menghambat proses 

pemenuhan target, berupa jaringan dan infrastruktur antara kantor pusat 

PAMA, Jakarta dengan job site yang tersebar dan dalam melakukan 

operasionalnya. Maka diperlukan seleksi kandidat karyawan dimasing-masing 

divisi, salah satunya divisi IT, secara selektif, efisen untuk meminimalisasikan 

kesalahan dalam mendapatkan kandidat karyawan. Fenomena permasalahan 

yang ditemukan, peneliti menyadari adanya kebutuhan untuk menganalisa dan 

melihat lebih dalam mengenai proses seleksi pada divisi IT di perusahaan 

PAMA. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu 

memberikan kontribusi dalam proses seleksi agar lebih efektif, sehingga 

mempermudah proses penerimaan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi 

perusahaan. 

1.2 Tujuan Magang 

Berdasarkan masalah yang ditemukan oleh peneliti pada PT Pamapersada 

Nusantara maka tujuan penelitian ini adalah dapat melihat proses gambaran 

seleksi karyawan pada divisi IT perusahaan PT Pamapersada Nusantara. Serta 

teori mengenai psikologi industri dan organisasi yang digunakan dapat 

dipraktekkan pada lingkungan kerja maupun dapat membantu pembelajaran 

oleh pembaca. 
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1.3 Lokasi Magang 

Magang berlokasi di PT Pamapersada Nusantara Jl. Rawagelam 1 No. 9 

Jakarta Industrial Estate Pulogadung Jakarta, Indonesia 13930 Phone: 021-

4602015 (Hunting) Fax: 021-4601916, 021-4614010. 

1.4 Waktu Magang 

Waktu magang yang dikerjakan di perusahaan PT Pamapersada Nusantara 

berjalan 3 bulan yang dimulai pada 13 Agustus 2018-14 Desember 2018.


