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Abstrak  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menganalisis rekrutmen 

dan penempatan tenaga kerja kontrak pada Bagian Kepegawaian Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Melihat fenomena tersebut maka penulis 

tertarik mengambil judul studi tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja 

kontrak pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam 

Ulu. Rekrutmen tenaga kerja kontrak Pada Bagaian Kepegawaian belum 

dilakukan dengan maksimal dan tidak berdasarkan teori-teori rekrutmen yang 

ada. Melihat masih banyak hal-hal yang menjadi kekurangan yang perlu 

diperbaiki pada Bagaian Kepegawaian seperti contohnya tidak adanya test 

akademik serta informasinya bersifat tertutup. Adapun beberapa persyaratan 

yang diminta oleh Bagian Kepegawaian tehadap tenaga kerja kontrak yang 

ingin melamar pekerjaan seperti, fotocopy ijazah, fotocopoy kartu keluarga, 

fotocopy tanda penduduk dan past foto 2 lembar. Bagian Kepegawaian 

biasanya akan melekukan test seleksi berkas dan test seleksi wawancara. Pada 

tahun 2013 terdapat 24 orang yang memasukan lamarann setelah seleksi telah 

dilakukan maka ada 19 orang yang diterima dan 4 orang tidak diterima karena 

melihat dari persyaratannya yang belum sesuai dengan ketentuan. Penempatan 

tenaga kerja kontrak pada Bagian Kepegawaian merupakan usaha manajemen 

untuk mengisi setiap posisi yang kosong dalam suatu organisasi dengan calon 

tenaga kerja kontrak yang memenuhi persyaratan pada saat di 

butuhkan.penempatan tenaga kerja kontrak pada Bagian Kepegawaian 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu banyak ditempatkan tenaga kerja 

yang tidak sesuai dengan pendidikan sehingga proses pelayanan kurang 

maksimal.  

 

Kata Kunci : rekrutmen, penempatan, bagian kepegawaian Kabupaten 

Mahakam Ulu 

 

Pendahuluan   
Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam suatu organisasi 

yang menjadi perencanaan dan pelaku setiap aktivitas organisasi. Oleh sebab 

itu setiap organisasi berupaya mendayagunakan semua organisasinya secara 

optimal dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sebagai salah satu sumber 

organisasi yang sangat penting, maka sumber daya manusia yang berkualitas 

dan sumber daya manusia tersebut berada sesuai dengan bidang tugas dan 
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fungsinya (the right man the right place) maka perlu dirancang sedemikian 

rupa seperti rekrutmen dan penempatan sehingga benar-benar dapat memahami 

kebutuhan organisasi. 

Penarikan (recruitmen) sumber daya manusia adalah suatu proses 

pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan 

sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Proses ini dimulai dari 

ketika organisasi itu mencari calon tenaga yang dibutuhkan melalui berbagai 

cara, sampai dengan penyerahan aplikasi (lamaran) oleh pelamar kepada 

organisasi tersebut. Hasil dari proses ini adalah sejumlah berkas lamaran dari 

para pencari kerja, dan selanjutnya diajukan untuk diseleksi. Proses ini sangat 

penting dalam suatu organisasi, karena mereka ini lah yang akan menentukan 

kualitas suatu organisasi. 

Melalui rekrutmen inilah kontak pertama kali diusahakan organisasi atau 

badan untuk merekrut pegawainya yang berpotensial. Suatu usaha rekrutmen 

yang telah dirancang dan di manajemenkan dengan baik akan menghasilkan 

pegawai yang berkualitas. Dengan rekrutmen diusahakan bahwa orang-orang 

dengan kualitas tinggi mengetahui kesempatan kerja tersebut, sehingga suatu 

organissi perlu menyediakan informasi yang cukup mengenai lowongan 

pekerjaan sehingga pelamar dapat mempertimbangkan kesesuaiannya dengan 

minat dan kualifikasi mereka. 

Apabila suatu organisasi memerlukan tenaga kerja, maka akan 

diusahakan untuk menarik atau mencari tenaga kerja yang diharapkan dapat 

melaksanakan tugas dengan baik. Langkah ini sebenarnya merupakan langkah 

kedua, sedangkan langkah pertama ialah menetukan keadaan dan sifat 

pekerjaan yang lowongan serta keadaan dan sifat atau kecakapan orang atau 

tenaga kerja yang diharapkan sanggup melakukan pekerjaan itu. Dengan 

demikian, dapat dilakukan bahwa sesungguhnya pencarian atau penarikan 

tenaga kerja yang akan dicari, antara lain menyangkut pengetahuan, 

pengalaman, kepribadian dan sebagainya. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Manajemen sumber daya manusia    

Berbicara masalah sumberdaya manusia, sebenarnya dapat kita lihat dari 

dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber 

daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam 

pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber 

daya manusia tanpa disertai kuantitas yang baik akan menjadi beban 

pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber 

daya manusia tersebut menyangkut, baik kemampuan fisik maupun 

kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental). Kualitas sumber daya manusia 

ini menyangkut dua aspek, yakni fisik (kualitas nonfisik) yang menyangkut 

kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan-keterampilan lain dalam  

(Soekidjo Notoatmodjo 2003:2-3). 
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Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah kebijakan dan praktik 

menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi 

manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberikan penghargaan 

dan penelitian. Tujuan manajemen sumber daya manusia secara umum adalah 

untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui 

orang. Sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber 

kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaaan atau organisasi dapat 

belajar dan mempergunakan kesempatan untuk peluang baru Sedarmayanti 

(2007:13). 

Ditambahkan oleh Sedarmayanti (2007: 13-14) bahwa secara jelas tujuan 

MSDM terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut : 

a. Secara umum, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk 

memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui 

orang. Sistem manajemen sumberr daya manusia dapat menjadi sumber 

kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan atau organisasi 

dapat belajar dan mempergunakan kesempatan untuk peluang baru. 

b. Secara khusus, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk: 

1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan 

karyawan cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi seperti 

yang diperlukan. 

2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia 

kontribusi, kemampuan dan kecakapan mereka. 

3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi 

prosedur perekrutan dan seleksi “yang teliti” system kompensasi dan 

insentif yang tergantung pada kinerja, pengembangan manajemen serta 

aktivitas pelatih yang terkait “kebutuhan bisnis”. 

4. Mengembangkan praktikmanajemen dengan komitmen tinggi yang 

menyadari bahwa karyawan adalah pihak terkait dalam organisasi 

bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan 

kepercayaan bersama. 

5. Menciptakan iklim, dimana hubungan yang produktif dan harmonis 

dapat dipertahankan melalui asosiasi antara manajen dan karyawan. 

6. Mengembangkan lingkungan, dimana kerja sama tim dan fleksibilitas 

dapat berkembang. 

7. Membantu organisasi menyeimbangkan dan mengadaptasikan 

kebutuhan pihak terkait (pemilik, lembaga atau wakil pemerintah, 

manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok dan masyarakat luas. 

8. Memastikan bahwa orang dinilai dan dihargai berdasarkan apa yang 

mereka lakukan dan mereka capai.  
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9. Mengelola karyawan yang beragam, memperhitungkan perbedaan 

individu dan kelompok dalam kebutuhan penempatan, gaya kerja dan 

aspirasi. 

10. Memastikan bahwa kesamaan kesempatan tersedia untuk semua. 

11. Mengadopsi pendekatan etis dan mengelola karyawan yang 

berdasarkan pada perhatian untuk karyawan, keadilan dan transportasi. 

12. Mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental 

karyawan. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk pendayagunaan, 

pengembangan, penelitian, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang 

ada agar dapat dikelola secara efektif dan efesien, sehingga dapat diperbaiki 

kontribusi produktif orang-orang ataupun tenaga kerja terhadap organisasi atau 

perusahaan dengan cara bertanggung jawab secara strategis, etis dan sosial. 

 

Rekrutmen dan Seleksi  

Salah satu cara dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas, 

yaitu melalui sistem rekrutmen. Berbicara mengenai sistem rekrutmen untuk 

dicermmati. Kita tahu dan menyadari bahwa sistemrekrutmen yang diterapkan 

setiap organisas baik publik maupun privatberbeda satu sama lain. Rekrutmen 

merupakan proses mencari, menemukan, dan mmenarik para pelamar untuk 

dikerjakan dalam suatu organisasi. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan 

proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu bekerja dalam suatu 

prusahaan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika 

lamaran-lamaran mereka diserahkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar 

calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. 

Untuk dapat memperoleh SDM yang berkualitas dan dengan jumlah yang 

memadai, dibutuhkan suatu metode rekrutmen yang dapat digunakan dalam 

proses penarikan tersebut. Agar evektivitas dan efesiesi organisasi terwujud 

diperlukan proses rekrutmen yang tepat dengan dilandasi perencanaan yang 

matang (Edy Sutrisno, 2009: 45) 

Menurut Rivai (2009:150) tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar 

sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari 

berbagai sumber, sehingga memungkinkan terjaring calon karyawan dengan 

kualifikasi tertinggi dari yang terbaik.  

Agar para pencari tenaga kerja dapat melakuakan tugas dengan 

efisien,ekonomis dan efektif, mereka perlu mengetahui atau mengenali 

berbagai sumber rekrutmen yang mungkin digarap, meskipun benar bahwa 

mungkin saja tidak semua sumber tersebut perlu selalu digarap (Siagian 2005). 

Berikut beberapa sumber rekrutmen; 

Pelamar Langsung  
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Pengalaman menujukan bahwa salah satu sumber rekrutmen yang selalu 

dapat dimanfaatkan adalah datangnya para pelamar pekerjaan ke organisasi. 

Pelamar langsung ini sering dikenal dengan istilah “application at the gate” 

artinya para pencari kerja datang sendiri ke suatu organisasi untuk melamar, 

ada kalanya tanpa mengetahui apakah organisasi yang bersangkutan ada atau 

tidaknya lowongan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan atau 

pengalaman pelamar yang bersangkutan. 

Lamaran Tertulis. 

Sumber lain yang wajar dipertimbangkan adalah lamaran tertulis yang 

dikirimkan oleh para pelamar. Sebagimana hanya dengan lamaran langsung, 

para pelamar yang mengirimkan lamaran secara tertulis mungkin hanya 

mencoba tanpa mengetahui secara pasti apakah dalam organisasi yang menjadi 

amanat lamarannya ada lowongan atau tidak. 

Lamaran Berdasarkan Informasi Orang Dalam Biasanya para anggota 

suatu organisasi mengetahui ada tidaknya lowongan diberbagai satuan kerja 

dalam organisasi dimana mereka berkarya. 

 Pada tahap ini, kita harus melaksanakan beberapa kegiatan yang 

tujuannya memilih calon di antara beberapa calon yang akan kita tawari 

pekerjaan atau jabatan yang memang harus diisi. Tujuan dari tahap seleksi 

adalah mencari calon yang dianggap paling tepat untuk mengisi sebuah jabatan. 

Dengan kata lain, tujuan seleksi tidak hanya mencari orang baik tetapi juga 

orang yang tepat bagi jabatan tersebut dalam tatanan dan lingkungan budaya 

perusahaan kita. Seorang kandidat yang cakap dan sangat qualified bisa sukses 

disuatu lingkungan budaya tetapi belum tentu dilingkungan budaya lainnya 

karena beratnya penyesuaian yang harus ia lakuakan. 

 Proses seleksi terdiri dari dua babak besar. Hal ini dilakukan terutama 

bila perusahaan merekrut sejumlah tenaga kerja untuk posisi yang tidak terlalu 

senior atau tinggi melalui pemasangan iklan. Jumlah pelamar untuk iklan biasa 

mencapai sepuluh sampai empat puluh kali dari jumlah yang dibutuhkan. Bila 

kita hanya membutuhkan dua belasan orang management traine misalnya, 

jumlah lamaran yang diterima bisa mencapai empat ratus atau lebih. Bila hal 

tersebut terjadi, kita harus menciutkan jumlah calon yang akan mengikuti 

seleksi tahap kedua sampai jumlah tertentu. Alasan jumlah penciutan tersebut 

adalah pertimbangan dari segi efesiensi waktu dan biaya. Lalu, beberapa 

besranya jumlah tertentu itu (Edy Sutrisno, 2009: 53) 

 

Penempatan tenaga kerja   
 Penempatan tenaga kerja adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan 

kepada tenaga kerja yang telah lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang 

lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala 

resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, 

wewenang, serta tanggung jawabnya. Siswanto Sastrohadiwiryo (2002:162). 
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 Desaian penempatan tenaga kerja mencakup perencanaan sentral dalam 

membuat keputusan yang berhubungan dengan produk atau jasa yang disajikan 

perusaan, suatu komisi alokasi sumber, guna menyediaka fasilitas tenaga kerja, 

bantuan teknis untuk pedekatan atau rancangan tenaga kerja, dan sistem 

operasi, termasuk utama dan sistem  yang menunjang. 

 Sistem penempatan tenaga kerja didesain untuk menyelesaikan tugas dan 

pekerjaan tertentu. Apabila tugas dan pekerjaan tersebut dianggap ruwet, sistem 

penempatan tenaga kerja tersebut dimodifikasi. (Siswanto Sastrohadiwiryo 

2002:165). 

Perinsip penempatan yang tepat harus dilaksanakan secara konsekuen 

supaya karyawan dapat bekerja sesuai dengan spesialisasinya atu keahliannya 

masing-masing. Dengan penempatan yang tepat, gairah kerja, mental kerja, dan 

prestasi keja akan mencapai hasil yang optimal, bahkan kreativitas serta 

prakarsa karyawan dapat berkembang.(H. Malayu S.P. Hasibuan 2002: 63). 

  Pengertian tenaga kerja berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan adalah obyek, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

untuk menghasilkan barang dan jasa, untuk kebutuhan diri sendiri dan orang 

lain. 

  Menurut Subri (2003) tenaga kerja (manpower)adalah penduduk dalam 

usia kerja (berusia 20-45 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu 

Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap 

tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.  

 

Pengertian Kontrak 
Perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

perjanjiannya adalah suatu peristiwadimana seorang berjanji kepada seseorang 

yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian diucapkan atau ditulis. 
Menurut J. Satrio, perjanjian dapat mempunyai dua arti yaitu ; 

1. Arti luas 

Suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hokum 

sebagai yang dikehendaki oleh para pihak. 

2. Arti sempit 

Perjanjian berarti hanya ditunjukan kepada hubungan-hubungan hukum 

dalam lapangan hukum kekayaan saja. 

 

Jenis-jenis hukum kontrak ; 

 Kontrak dapat dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya kontrak 

timbal balik yang merupakan perjanjian yang didalamnya masing-masing pihak 

menyandang status sebagai berhak dan kewajiban atau sebagai kreditur dan 

debitur secara secara timbal balik. 
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Perjanjian sepihak atau unilateral adalah perjanjian yang mewajibkan 

pihak yang satu untuk berprestasi dan memberikan hak pada yang lain untuk 

menerima prestasi. 

 Arti penting perbedaan tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Berkaitan dengan aturan resiko, pada perjanjian sepihak resiko ada 

pada kreditur, sedangkan para perjanjian timbal balik resiko ada pada 

debitur kecuali perjanjian jual beli. 

2. Berkaitan dengan perjanjian syarat pada perjanjian timbal balik selalu 

dipersangketa. 

Perjanjian dibedakan pula menjadi perjanjian konsensual dan perjanjian riil. 

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara 

pihak saja sudah cukup untuk timbulnya satu perjanjian. Sedangkan perjanjian 

rill ialah perjanjian yang baru terjadi apabila objek perjanjian telah diserahkan. 

 Rekrutmen tenaga kerja kontrak pada Bagian Kepegawaian Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah proses mencari dan menemukan para 

calon tenaga kerja kontrak yang sudah memenuhi persyaratan seperti, berkas-

berkas serta sertifikat yang dimiliki calon tenaga kerja yang sesuai dengan 

persyaratan yang sudah ditentukan oleh Bagian Kepegawain Sekretariat 

Daerah. 

 Penempatan tenaga kerja kontrak pada Bagian Kepegawaian sekretariat  

Daearah Kabupaten Mahakam Ulu adalah menempatkan tenaga kerja yang 

sudah diseleksi pada sub bagian yang membutuhkan tenaga kerja baru pada 

Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah sesuai dengan pendidikan dan 

keahlian yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja yang sudah diseleksi, guna 

mengisi kosongan yang ada untuk berperan menjalankan tugas pekerjaan 

dengan baik. 

 

Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul yang akan penulis telitiyaitu studi tentang promosi 

dan mutasi jabatan struktural pegawai negeri sipil di Kabupaten Kutai Barat, 

jenispenelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang 

memaparkan atau menggambarkan semua peristiwa penelitian yang diperoleh 

dari lapangan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan pada perumusan 

masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Hadari Nawawi 

(2005:63) yaitu Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan 

subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yangtampak atau sebagaimana adanya. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data pada bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mahakam ulu pada tahun 2015 terlihat bahwa sebaran pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Mahakam Ulu menurut golongan adalah sebagai 
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berikut 2,70% (20 PNS) merupakan golongan I : 45,41% (336 PNS) golongan 

II : 39,19% (290% PNS) golongan III dan sekitar 12,70% (94 PNS) golongan 

IV. Sementara jika dilihat dari tingkat pendidikan maka mayoritas PNS di 

Kabupaten Mahakam Ulu berpendidikan SMU (48,24%) sedangkan PNS yang 

berpendidikan S1 sebesar 30,00%; S2 sebesar 4,73%; S3 sebesar 1,06% 

kemudia D1 sebesar 1,02%, D11 sebesar 0,14% dan PNS yang berpendidikan 

SD serta SLTP masing-masing sebesar 2,30% dan 0,54%. Jika dilihat 

berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa sebagian besar PNS yang bekerja di 

Kabupaten Mahakam Ulu berjenis kelamin laki-laki yaitu sekitar 61,08%  

pegawai negeri sipil (PNS). Pada tahun 2015 penduduk Kabupaten Mahakam 

Ulu yang masuk kedalam kategori penduduk usia kerja adalah sebesar 15.806 

jiwa (61,04% jiwa). Dimana 8.575 (62,29%) jiwa adalah laki-laki dan 7.231 

jiwa (59,63%) adalah perempuan. 

Berdasarkan lampiran jumlah pegawai berjumlah 30 orang Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) berjumlah 10 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 

berjumlah 20 orang. Jumlah TKK memang banyak dibandingkan PNS 

dikarenakan di Kabupaten Mahakam Ulu sangat minim akan PNS nya dan 

masih kurangnya tenaga kerja sehingga Bagian Kepegawaian merekrut dan 

menempatkan tenaga kerja kontrak yang  banyak.  

Dari data yang ada pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2013 ada 24 orang yang mengajukan lamaran, 

19 orang yang diterima dan 4 orang yang tidak diterima karena melihat dari 

segi pendidikannya yang tidak sesuai. 

Untuk merencanakan rekrutmen tenaga kerja perlu juga dilihat dari 

anggaran yang dimiliki oleh Bagian Kepegawaian untuk dasar penggajian bagi 

tenaga kerja yang diterima. Jumlah gaji tenaga kerja kontrak berdasarkan 

tingkat pendidikannya. Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula gajinya. Namun 

tidak pada tingkat SMA/SMK, D1 dan D2 mereka memiliki gaji yang sama 

dikarenakan besar gaji yang mereka dapatkan mencapai besaran yang 

maksimum. 

Pegawai di Bagian Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu 

terdiri dari lulusa S2 seanyak 6,66%, ulusan S1 sebanyak 33,33%, lulusan D3 

sebanyak 3,33% lulusan D2 sebanyak 3,33%, lulusan D1 sebanyak  3,33%, 

lulusan SMA sebanyak 40% dan lulusan SMK sebanyak 10%. Maka, 

ditemukan bahwa sebagian besar dari data bagian kepegawaian di sekretariat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menunjukan jumlah pegawai berdasarkan 

tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SMA dengan persentase 40% 

sedangkan paling sedikit adalah S2 yaitu dengan persentase 6,66%. 
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Rekrutmen Tenga Kerja Kontrak  pada Bagian Kepegawaian Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 
Rekrutmen tenaga kerja kontrak yang dilakukan pada Bagian 

Kepegawaian sekretariat daerah Kabupaten Mahakam Ulu adalah proses 

mencari dan menemukan para calon tenaga kerja kontrak yang sudah 

memenuhi persyaratan seperti, berkas-berkas serta sertifikat yang dimiliki 

calon tenaga kerja serta memiliki pendidikan yang sesuai dengan persyaratan 

yang ditentukan. Jumlah tenaga kerja kontrak disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi yang masih kekurangan akan tenaga kerja. Tenaga kerja kontrak 

bekerja sesuai tupoksi yang diberikan dan setiap akhir bulan akan mendapatkan 

gaji atau isentif. 

 Terdapat informasi dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

para pelamar tenaga kerja kontrak yang di tempelkan pada papan pengumuman 

sebagai informasi untuk menambahkan tenaga kerja di Bagian Kepegawaian 

Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Informasi yang ditempelkan pada 

papan pengumuman hanya diberikan ketika awal pembentukan Kabupaten 

Mahakam Ulu pada tahun 2012, semenjak tahun 2014 tidak ada lagi informasi 

secara khusus seperti yang dilakukan pada awalnya. Para pelamar yang 

selanjutnya hanya mencari tahu informasi serta tentang persyaratan yang 

ditentukan, melalui pegawai yang sudah bekerja pada bagian Kepegawaian 

tersebut. Sebelum adanya informasi penerimaan tenaga kerja kontrak di Bagian 

Kepegawaian, para pelamar tenaga kerja telah banyak yang mengajukan surat-

surat atau berkas-berkas lamaran.Tidak ada informasi yang secara khusus 

dalam memeberikan informasi kepada masyarakat untuk melamar tenaga kerja 

pada Bagian Kepegawaian, para pelamar banyak mengetahui adanya lowongan 

pekerjaan melalui informasi orang dalam yang mereka kenal. 

 Memenuhi Persyaratan merupakan suatu proses dimana calon-calon 

tenaga kerja yang setelah mendengar informasi dan tertarik ingin bergabung, 

mereka pergi untuk mendaftarkan diri dan sudah mempersiapkan segala 

persyaratan yang sudah ditentukan. Proses ini merupakan tahap awal untuk 

mengisi lowongan tersebut.  

Calon tenaga kerja harus memenuhi beberapa persyaratan yang diminta 

oleh lembaga yang membuat lowongan. Begitu pun pada tenaga kerja kontrak 

pada Bagian Kepegawaian dalam memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan 

untuk calon tenaga kerja kontrak seperti, Fotocopy ijazah, Fotocopy kartu 

keluarga, Fotocopy kartu tanda penduduk, Pas foto 2 lembar, dll. Calon tenaga 

kerja mengetahui dari  pegawai pada Bagian Kepegawaian itu sendiri dan ada 

keluarga masyarakat yang memberikan informasi kepada tetangga dan 

masyarakat yang ada disekitarnya sehingga tidak secara langsung adanya 

penerimaan tenaga kerja kontrak. Untuk persyaratan lainnya dapat disesuaikan 

pada saat pelamar datang mendaftar ke kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.   
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 Seleksi merupakan tahap dimana para calon tenaga kerja setelah 

memenuhi persyaratan yang ditentukan, beberapa test yang akan dilakukan 

lembaga yang mengadakan lowongan pekerjaan. Dari data yang ada pada 

Bagian Kepegawaian pada tahun 2013 samapai 2014 terdapat 24 orang yang 

mengajukan persyaratan untuk melamar pekerjaan, ada 19 orang yang diterima 

dan 4 orang yang tidak diterima. Untuk menerimaan tenaga kerja kontrak di 

Bagian Kepegawaian dilihat dari kelengkapan persyaratan yang sudah 

ditentukan dan dilihat juga dari pendidikannya. 
 

Penempatan Tenaga Kerja Kontrak pada Bagian Kepegawaian Sekretariat 

Daerah  Kabupaten Mahakam Ulu. 
 Penempatan merupakan akhir dari proses seleksi dan akhirnya seseorang 

memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk 

melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Untuk membantu kelancaran 

pelaksanaan tugas pada Bagian Kepegawaian Skretariat Kabupaten Mahakam 

Ulu, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan 

tenaga kerja kontrak dilingkungan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2016 sebagai dasar penggajiannya. 

Penempatan tenaga kerja kontrak pada Bagian Kepegawaian Sekretariat Dearah 

Kabupaten Mahakam ulu terdapat banyak lulusan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) yang belum mempunyai wawasan yang maksimal dalam 

tanggungjawabnya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Bagian Kepegawaian Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja 

kontrak belum sesuai dengan teori-teori rekrutmen yang sebenarnya. 

Rekrutmen tersebut hanya istilah formalitas untuk segera memperkerjakan 

tenaga kerja kontrak tanpa melihat latar belakang pendidikannya dan 

keahliannya, proses tersebut terjadi karena Kabupaten Mahakam Ulu yang 

sangat membutuhkan dan juga kuarang akan sumber daya manusia. Melihat 

masih banyak hal-hal yang menjadi kekurangan yang perlu diperbaiki pada 

Bagaian Kepegawaian seperti masih adanya sistem kekeluargaan sehinngga 

tidak merata dan murni dalam penerimaan tenaga kerja kontrak yang ada. Test 

selanjutnya Bagian Kepegawaian biasanya akan melekukan test seleksi berkas 

dan test seleksi wawancara. Penempatan tenaga kerja kontrak pada Bagian 

Kepegawaian merupakan usaha manajemen untuk mengisi setiap posisi yang 

kosong dalam suatu organisasi dengan calon tenaga kerja kontrak yang 

memenuhi syarat pada saat di butuhkan.  

Dari kesimpulan diatas yang telah penulis paparkan maka penulis 

menyarankan beberapa saran-saran kepada Bagian Kepegawaian Sekretariat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut : 
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Proses penempatan tenaga kerja kontrak pada Bagian Kepegawaian harus 

sesuai dengan bidang dan keahlian yang di milikinya juga, karenanya 

berpengaruh bagi produktivitas pada Bagian Kepegawaian. Proses penempatan 

yang baik dan benar akan membuat tenaga kerja kontrak memiliki semangat 

dalam bekerja, karena bidang yang digelutinya merupakan apa yang diminati 

oleh dirinya dan pekerjaan itu merupakan suatu hal yang di kuasai dengan baik. 

Sebelum pada Bagian Kepegawaian merekrut tenaga kerja baru selalu 

mengadakan rapat terlebihi dahulu membahas apakah bisa menambahkan 

tenaga kerja baru, dengan melihat anggaran pada Bagian Kepegawaian 

tersebut. Kepada Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten 

Mahakam Ulu terutama pada bidang yang melaksanakan rekrutmen dan 

penempatan tenaga kerja kontrak diharapkan agar lebih meningkatkan perannya 

dalam melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja kontrak. Jika 

rekrutmen dan penempatan berjalan dengan maksimal maka terjaring sumber 

daya manusia yang berkualitas yang tentu akan menjalankan tugasnya dengan 

baik.  

Pada proses rekrutmen harus disesuaikan antara kemampuan pelamar 

kerja dan deskripsi pekerjaan yang ada. Agar nantinya tidak ada pekerjaan yang 

ditempati oleh orang yang tidak sesuai dengan kemampuan dan 

keterampilannya. Hal ini perlu dilakuka agar organisasi yang menerima 

pelamar kerja dapat berjalan dengan baik. Perlu ketelitian yang lebih seksama 

dalam menempatkan tenaga kerja kontrak agar sesuai dengan pendidikan dan 

keahliannya agar tenaga kerja kontrak tersebut lebih tepat dalam bidangnya 

sehingga berimbang dengan tugas dan kewajibannya. 
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