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ABSTRAK 

Proses rekrutmen pegawai merupakan salah satu bagian yang sangat 

penting dalam manajemen sumber daya manusia. Proses rekrutmen merupakan 

upaya mendapatkan pegawai yang memiliki kemampuan kerja tinggi dan 

berkualitas. Pegawai terbagi menjadi pegawai negeri dan pegawai tidak 

tetap/honorer kontrak. Pemerintah Kota Tanjungpinang membutuhkan pegawai 

tidak tetap/honorer kontrak sebagai pembantu pelaksanaan fungsi pemerintah di 

bidang pembangunan. Tugas pemerintah adalah melayani. Pelaksanaan dalam 

mendapatkant pegawai tidak tetap/honorer kontrak di Pemerintah Kota 

Tanjungpinang dengan proses rekrutmen. Tujuan penelitian ini pada dasarnya 

adalah untuk mengetahui proses rekrutmen pegawai tidak tetap/honorer kontrak di 

pemerintah Kota Tanjungpinang sesuai pada prosedur yang sebenarnya.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan biasa yaitu Pegawai Camat 

Bukit Bestari berjumlah 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang  informan kunci yaitu 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungpinang dengan menggunakan 

teknik pertimbangan tertentu (sampling Purposif). 

Hasil penelitian menyatakan proses rekrutmen pegawai tidak tetap/honorer 

kontrak dilakukan secara terbuka (internal) saja, kemudian disejalankan dengan 

tiga tahapan diantaranya dimensi kegiata seleksi, dimensi kegiatan penempatan 

dan dimensi kegiatan sosialisasi/orientasi. Dengan demikian penulis melihat 

perlunya proses dalam mendapatkan pegawai tidak tatap/honorer kontrak 

dilakukan secara terbuka (eksternal) dan kegiatan penempatan bagi minimal 

Ijazah SLTA dengan proritas sertifikat antara kemampuan disesuaikan dengan 

formasi jabatan.  

Kata Kunci: Rekrutmen, Pegawai, profesional. 
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ABSTRACT 

The process of recruitment is a very important part in the management of 

human resources. The process of recruitment is a attempt to get Non-Permanent 

Employee / Honorary Contract which has high workability and  qualified. 

Employee divided into permanent employee and Non-Permanent 

employee/Honorary Contract. Tanjungpinang city government search auxiliary 

employee an implementation of the function of the government in the development 

field. The task of the government was to serve. Implementation in recruitment  of 

Non-Permanent Employee / Honorary Contract in Tanjungpinang the recruitment 

process. The purpose of this study is basically to determine the recruitment 

process of Non-Permanent Employee / Honorary Contract in Tanjungpinang 

according to the actual procedure. 

The research method used is deskriptive qualitative research, in this study 

informants consisted of regular informants Camat Bukit Bestari employee with 4 

people and 1people key informants are regional employement Tanjungpinang 

city,by using descriptive qualitative techniques. 

The study states that variable Non-Permanent Employee / Honorary 

Contract done internally (closed) only, with reinforced in accordance interview 

data in a structured interview guide. Thus the author sees the need for the process 

in getting Non-Permanent Employee / Honorary Contract done internally (closed) 

also external (closed), also detailing activities related to monitoring and 

evaluation of Non-Permanent Employee / Honorary Contract should be run 

directly by the Regional Employment Board as a recruiter and an extended 

termination or not renewed Honorary and imposed strict sanctions related to 

Non-Permanent Employee / Honorary Contract problematic, so avoiding bad 

behavior at the expense of others.  

 

Keywords: Recruitment, Employee, Professional.  
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A. Pendahuluan 

Administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu administrasi yang 

mendapatkan perhatian, dikarenakan administrasi negara memiliki orientasi 

pada pelayanan publik. Administrasi negara menurut Y. W. Sunindhia dan 

Ninik Widiyanti (1992:8), adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari 

pemerintah, artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas-tugas 

kewajibannya tanpa administrasi negara. Sistem administrasi negara Kesatuan 

Republik Indonesia, memiliki hierarki yang berjenjang. Hal tersebut sesuai 

dengan amanah pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 

ayat (1) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten 

dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu memiliki 

pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang”. Mengacu pada 

undang-undang tersebut, bahwa di wilayah kabupaten dan kota terdapat 

kecamatan. Kecamatan merupakan suatu wilayah administrative yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati 

dan walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

Berdasarkan pada paparan di atas mengambarkan bahwa administrasi 

berfungsi sebagai proses. Sedangkan negara sebagai aparatur negara yang 

salah satu fungsinya melayani publik. Dimana dalam menjalankan fungsinya 

itu dibantu oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang berperan dalam 
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 memberikan pelayanan yang mana dalam proses melayani dibutuhkan 

pegawai. Pegawai terbagi menjadi Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, 

hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang  pada pasal 1 ayat (1) 

yang berbunyi “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat 

yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 

tugas negeri lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”, dan pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “Yang dimaksud dengan 

pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu 

tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat 

teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri”.  

  Pegawai tidak tetap di Kota Tanjungpinang tersebar dibeberapa instansi 

yang tahun 2014 di Kota  Tanjungpinang terdapat 1007 (seribu tujuh)   orang 

pegawai tidak tetap/honorer kontrak, dimana dalam penempatannya diatur 

sesuai pada jabatan yang kosong dan membutuhkan, salah satu penempatan 

pegawai tidak tetap/honorer kontrak terdapat di Kantor Camat Bukit Bestari, 

yang ternyata salah satu di antara  pegawai tidak tetap/honorer kontrak di 

Kantor Camat Bukit Bestari tersebut. Terdapat satu pegawai tidak 

tetap/honorer kontrak atas nama Wan Naziharuddin dipecat. Pegawai tidak 

tetap/honorer kontrak yang atas nama tersebut resmi melapor ke Polres Kota 
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Tanjungpinang, dengan nomor laporan polisi STPL/54/K/I2014/kepri/SPK-

Res TPI tanggal 29/01. 

 Studi kasus tersebut merupakan dasar penulis mengangkat judul proses 

rekrutmen pegawai di pemerintah kota Tanjungpinang. Hal tersebut, sejalan 

dengan lokus dan fokus administrasi negara, “Lokus administrasi negara yaitu 

kepentingan publik dan urusan publik dan fokus administrasi publik yaitu 

teori orgasisasi dan ilmu manajemen”. Proses rekrutmen merupakan bagian 

dari perencanaan organisasi dalam mendapatkan sumberdaya manusia yang 

berpotensi. Perencanaan organisasi dalam mendapatkan sumberdaya manusia 

yang berpotensi merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana fungsi 

manajemen terkait perencanaan rekrutmen yaitu untuk mendapatkan tenaga 

kerja berpotensi sebagai pelaksana kerja dalam melayani kepentingan publik. 

Mendapatkan pegawai tidak tetap/honorer kontrak yang berpotensi, yang 

berfungsi untuk mengisi formasi jabatan yang kosong dengan tidak 

mengetepikan dasar etika dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada 

pekerjaan, maka sangat penting dilakukan proses rekrutmen pegawai.    

Proses rekrutmen pegawai merupakan salah satu bagian yang sangat 

penting dalam manajemen sumberdaya manusia, (PB, 2010:61). Sejalan 

dengan kutipan tersebut, proses rekrutmen pegawai sebagai upaya 

mendapatkan pegawai tidak tetap/honorer kontrak dengan kualifikasi yang 

bagus untuk mengisi jabatan formasi yang kosong pada organisasi/instansi. 

Proses rekrutmen pegawai tidak tetap/honorer kontrak terkait studi kasus 

pada rekrutmen pegawai tidak tetap di Kantor Camat Bukit Bestari Kota 
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Tanjungpinang, bahwa proses perekrutan pegawai tidak tetap melibatkan 

Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungpinang atas persetujuan 

Wali Kota Tanjungpinang yang didasari dengan Keputusan Walikota 

Tanjungpinang Nomor Peraturan 307/2013 tentang Format Administrasi 

Penegakan Disiplin Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang. Proses rekrutmen pegawai tidak tetap 

(PTT)/honorer kontrak dilakukan dengan kebutuhan dan kemampuan 

organisasi. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 

tahun 1999 pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “Yang dimaksud dengan pegawai 

tidak tetap (PTT) adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu 

guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis 

profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

organisasi. PTT tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri”. 

Berangkat dari dasar permasalahan yang sebelumnya telah penulis 

paparkan juga dengan adanya fenomena terkait pencemaran nama baik 

dengan berdampak pada masa kerja sebagai PTT/honorer kontrak di Kota 

Tanjungpinang, penulis bermaksud untuk mengetahui tentang PTT/honorer 

kontrak di pecat melapor ke Polres Tanjungpinang kedalam proses rekrutmen 

pegawai, ini terjadi di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. 

(http://www.sidaknews.com). 

 Studi kasus yang terjadi di Kantor Camat Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang tersebut merupakan permasalahan yang penting diteliti, 

karena mengingat proses rekrutmen langkah awal dalam setiap permulaan 

http://www.sidaknews.com/
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diterima atau tidak diterima PTT/honorer kontrak yang sesuai diharapkan 

dengan menerapkan aturan-aturan yang tanpa adanya unsur suatu keuntungan 

atau kerugian dari pihak manapun pada setiap organisasi/instansi yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan 

tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Proses Rekrutmen Pegawai (studi kasus pada rekrutmen PTT di 

Kantor Camat Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian permasalahan yang telah penulis paparkan pada latar 

belakang di atas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu: 

“Bagaimanakah Proses Rekrutmen Pegawai (Studi Kasus pada 

Rekrutmen PTT di Kantor Camat Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui proses rekrutmen PTT/honorer kontrak di 

Pemerintah Kota Tanjungpinang sesuai pada prosedur yang sebenarnya. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk menerapkan ilmu yang penulis pelajari khususnya dalam 

bidang ilmu administrasi negara. 

b.   Memberikan informasi atau masukan bagi pemerintah Kota 

Tanjungpinang. 
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D. Konsep Teoritis 

1. Rekrutmen 

Pada dasarnya pengertian rekrutmen dapat dimaknai secara 

beragam. Sebagai proses penarikan tenaga kerja atau sumberdaya 

manusia dengan tujuan memperoleh tenaga kerja atau sumberdaya 

manusia yang sesuai dengan kebutuhan. 

Bernardine R. Wirjana (2007:55), menjelaskan “Rekrutmen ialah 

proses untuk menemukan pelamar-pelamar potensial guna mengisi 

kekosongan nyata atau yang diantisipasi”. 

Menurut Tjutju Yuniarsih dan Suwatno (2009:102), berpendapat 

“Rekrutmen (recruitment) merupakan kegiatan dan untuk mendapatkan 

sejumlah tenaga kerja dari berbagai sumber, sesuai dengan kualifikasi 

yang di butuhkan, sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi 

untuk merealisasikan visi dan tujuannya”. 

Berdasarkan T. Hani Handoko (2001:69), menjelaskan bahwa 

“Penarikan (recruitment) adalah proses pencarian dan „pemikatan‟ para 

calon karyawan (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai 

karyawan”. 

Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2011:174), penarikan 

(recruitment) adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja 

agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan 

atau instansi “Mencari yaitu menetapkan sumber-sumber tenaga kerja 

yang akan ditarik dan mempengaruhi adalah menetapkan cara-cara 
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penarikannya, seperti melalui iklan pada media masa atau melalui para 

karyawan/pegawai yang telah ada”. 

Menurut Siti Al Fajar dan Tri Heru (2010:66), menjelaskan 

“Rekrutmen adalah proses pencarian dan penarikan sekelompok calon 

karyawan yang memiliki potensi untuk mengisi lowongan pekerjaan”.  

Menurut Sondang P. Siagian (2008:102), berpendapat 

“Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para 

pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu 

organisasi”. 

Adapun rekrutmen menurut Hadari Nawawi (2008:169-170), 

 Rekrutmen (penarikan) adalah proses mendapatkan sejumlah 

calon tenaga kerja kualifaid untuk jabatan/pekerjaan utama 

(produk lini dan penunjangannya) di lingkungan suatu 

organisasi/perusahaan, yang didalamnya terdapat kegiatan pokok 

yaitu: 

a. Kegiatan Seleksi 

Seleksi adalah proses menetapkan keputusan 

dalam menerima atau tidak menerima setelah 

mempertimbangkan calon pelamar untuk suatu 

pekerjaan/jabatan. Prosesnya dilakukan dengan cara 

menetapkan karakteristik perilaku yang efektif dalam 

melaksanakan pekerjaan setiap jabatan yang memerlukan 

tenaga kerja sebagai persyaratan, mengukur kemampuan 

calon berdasarkan karakteristik tersebut. Karakteristik 

pekerjaan/jabatan biasanya ditetapkan berdasarkan 

deskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan/jabatan sebagai 

hasil analisis pekerjaan/jabatan. 

b. Kegiatan Penempatan 

Penempatan adalah penugasan seorang pekerja 

pada suatu jabatan atau unit kerja di lingkungan suatu 

organisasi/perusahaan. Penempatan merupakan pengisian 

jabatan yang kosong, agar tugas pokok pada jabatan 

tersebut dapat dilaksanakan. Untuk itu melalui kegiatan 

sebelumnya harus diperoleh pekerja yang memiliki 

kemampuan sesuai dengan jabatan yang akan menjadi 

tanggung jawabnya. Dengan kata lain calon yang 
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ditempatkan harus memiliki kompetensi yang diperlukan 

untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam suatu jabatan 

secara efektif dan efesien. 

c. Kegiatan Sosialisasi/Orientasi 

Sosialisasi adalah proses orientasi seorang 

pekerja baru pada organisasi atau unit kerja tempatnya 

akan bertugas. 

2. Pegawai 

Pegawai merupakan seseorang yang bekerja pada suatu lembaga 

pemerintah yang ditetapkan oleh pemberi kerja dan pemberian gaji atas 

peraturan yang ditetapkan. Sedangkan pegawai negeri yang menurut 

Moekijat (2009:1), menjelaskan bahwa, “Pegawai negeri adalah setiap 

warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negeri lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku”. 

Adapun penjelasan pegawai negeri menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia No 43 Tahun 1999, pasal 1, ayat (1) yang berbunyi 

“Pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang 

telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 

tugas negeri lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”, dan penjelasan pemberhentian Pegawai Negeri 

pada pasal 23, ayat (4) yang berbunyi “ Diberhentikan dengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat 

tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan pegawai 
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negeri sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan 

pengabdiannya. 

Penjelasan PTT dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 

43 Tahun 1999, pasal 2, ayat (3) yang berbunyi “Yang dimaksud dengan 

PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna 

melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis 

profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

organisasi. PTT tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri”. 

Selanjutnya  dalam hal ini penulis memaparkan teori tentang 

pegawai dengan beberapa cara dari segi pembayaran upahnya yang 

Menurut Slamet Saksono (2007:26-29),  

Penggunaan istilah pegawai dan pekerja pada hakikatnya 

secara yuridis tidak mempunyai perbedaan arti dalam kaitannya 

dengan kehadiran di dalam suatu perusahaan, hanya berbeda 

lingkungan penggunaannya. Adapun tenaga kerja yang bekerja di 

bawah perintah orang lain dengan menerima upah dibedakan 

menjadi: 

a. Pegawai percobaan 

Yaitu seorang pegawai yang dalam lingkukan 

lembaga pemerintah, pegawai dengan status percobaan ini 

dikenal dengan istilah calon pegawai negri sipil. Batas 

waktu percobaan adalah satu atau dua tahun dengan gaji 

80% gaji pokok (PP 7/1978). Sedangkan dalam 

lingkungan lembaga swasta masa percobaan tidak boleh 

lebih dari tiga bulan. 

b. Pegawai harian 

Yaitu seseorang yang bekerja pada suatu lembaga 

baik pemerintah maupun swasta, upah pegawai atau 

karyawan dibayar setiap satu atau dua minggu atau setiap 

bulan, tergantung pada kesepakatan peraturan yang 

bersangkutan. 

c. Pegawai bulanan 

Yaitu orang yang bekerja dalam suatu negara atau 

swasta dengan menerima upah berdasarkan setiap bulan. 
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Dengan status upah pegawai tidak dibayar berdasarkan 

jumlah hari kerja yang dimiliki pada setiap bulannya. 

d. Pegawai borongan 

Yaitu orang yang bekerja pada suatu lembaga negara 

maupun swasta, dengan menerima upah berdasarkan 

satuan hasil kerja yang dicapainya.  

e. Pegawai musiman 

Yaitu orang yang bekerja pada suatu perusahaan di 

lembaga negara maupun swasta selama jangka waktu 

tertentu.  

E. Konsep Operasional 

Dalam memahami penelitian ini, perlu diberikan acuan guna 

memberikan pemahaman. Untuk mengetahui proses rekrutmen pegawai di 

pemerintah Kota Tanjungpinang, maka penulis mengacu pada teori 

menurut pendapat Hadari Nawawi (2008:169-170), yang dalam kegiatan 

pokok rekrutmennya yaitu: 

1. Kegiatan Seleksi 

Kegitan seleksi yaitu proses menempatkan keputusan dalam 

menerima atau tidak menerima PTT/honorer kontrak yang melamar di 

Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk suatu pekerjaan/jabatan, 

dengan indikator: 

Penilaian karakteristik kemampuan PTT/honorer kontrak.  

2. Kegiatan Penempatan 

Penugasan PTT/honorer kontrak pada suatu jabatan atau unit 

kerja di lingkungan suatu organisasi/perusahaan, dengan indikator: 

Penempatan PTT/honorer kontrak disesuaikan dengan formasi 

jabatan yang kosong. 
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3. Kegiatan Sosialisasi/Orientasi 

Yaitu proses sosialisasi/orientasi PTT/honorer kontrak pada 

organisasi/instansi tempat akan bertugas, dengan indikator: 

 Tingkat sosialisasi/orientasi yang diberikan instansi pada 

PTT/honorer kontrak tempat dimana akan bekerja. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, yang mana dalam penelitian ini hanya akan 

memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian “Proses 

Rekrutmen Pegawai (studi kasus pada rekrutmen pegawai tidak tetap 

di Kantor Camat Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”. Menurut 

Sugiyono (2012:11), menjelaskan bahwa “Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri 

baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain”. 

2. Lokasi penelitian 

       Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang jalan MT. Haryono No. 86, Km 2, dengan melibatkan 

Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungpinang jalan Daeng 

Marewa, Senggarang Kota Tanjungpinang. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Data Primer 

”Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari objek 

yang akan diteliti” (Suryanto dan Sutinah, 2010:55). Mengacu 

pada pendapat tersebut bahwa data yang penulis dapatkan 

langsung dengan mewawancarai informan. 

b. Data Sekunder 

“Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau 

institusi tertentu” (Suryanto dan Sutinah, 2010:55). Mengacu 

pada pendapat tersebut maka data yang penulis peroleh dalam 

bentuk sudah jadi atau dokumentasi-dokumentasi yang ada pada 

Kantor Camat Bukit Bestari dan Kantor Badan Kepegawaian 

Daerah Kota Tanjungpinang yang berhubungan erat pada masalah 

yang diteliti. 

4. Informan 

      Informan adalah seseorang yang mengetahui tentang suatu 

permasalahan. Suatu penelitian yang menurut Burhan Bungin 

(2009:77), apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang 

objek penelitian maupun informan penelitian, maka cara memperoleh 

informan penelitian dapat di lakukan dengan cara sampling purposive, 

dengan key person adalah tokoh formal yaitu kepala kantor dan tokoh 

informal dengan informan adalah: 
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a. Informan biasa adalah orang yang benar-benar mengetahui 

permasalahan yang akan penulis teliti yang diantaranya yaitu: 

1. Camat Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. 

2. Sekretaris Camat Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. 

3. Pegawai tidak tetap/honorer kontrak yang telah dipecat yang 

atas nama Wan Naziharuddin. 

4. Satu pegawai PTT/honorer kontrak yang masih menjabat di 

Kantor Camat Bukit Bestari tersebut. 

b. Key informant/informan kunci adalah orang yang sangat 

mengetahui permasalahan yang penulis teliti, yaitu Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Kota Tanjungpinang. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan oleh pewawancara kepada 

responden dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan secara terstruktur.  

b. Dokumentasi 

“Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari cuplikan, 

kutipan atau penggalan-penggalan dan catatan-catatan organisasi, 

klinis atau program, memorandum atau korespondensi, laporan 
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resmi, buku harian pribadi dan jawaban tertulis yang terbuka 

terhadap kuesioner dan survei” (Suryanto & Sutinah, 2010:186). 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa struktur organisasi 

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, pedoman 

wawancara informan biasa dan informan kunci juga surat 

perjanjian kontrak kerja Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan 

tenaga honorer kontrak.  

G. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kualitatif yang menurut Miles dan Huberman dalam 

(Sugiyono, 2013:247), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus 

sampai tuntas hingga datanya jenuh. Aktivitas analisis data dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Seluruh data diperoleh dari lapangan dicatat dan dirinci, 

selanjutnya dilakukan analisis data melalui reduksi data dengan 

merangkum pola dari situasi sosial. 

2. Penyajian Data (data display) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat seperti teks yang bersifat naratif, bagan, flowchart, dan 

sejenisnya. 
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3. Penarikan Kesimpulan (take conclusion) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu melakukan 

penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah 

yang ditetapkan. 
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A. Simpulan 

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dan diolah pada bab sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa, proses rekrutmen PTT/honorer kontrak di Kota 

Tanjungpinang dilakukan dengan cara internal dalam arti perencanaan dalam 

mendapatkan PTT/honorer kontrak hanya dilakukan melalui sumber 

perekrutan secara tertutup. Proses rekrutmen PTT/honorer kontrak di Kota 

Tanjungpinang dengan studi kasus pada Kantor Camat Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang tahapannya sebagai beriku: 

1. Dimensi kegiatan seleksi dalam penelitian ini, mengukur karakteristik 

kemampuan berdasarkan Ijazah yang minimal Ijazah SLTA dengan 

prioritas sertifikat keterampilan dan maksimal Ijazah Lulusan Sarjan.  

2. Dimensi kegiatan penempatan dalam penelitian ini, bagi minimal Ijazah 

SLTA dengan prioritas sertifikat keterampilan, penempatannya sesuai 

formasi jabatan kosong dan membutuhkan, tanpa mempertimbangkan 

antara kemampuan dan tanggung jawab yang diberikan, berdampak 

timbulnya etos kerja yang tidak efektif dan efesien terhadap produktifitas. 

Kepastian penempatan yang disesuaikan kemampuan dengan formasi 

jabatan hanya bagi maksimal Ijazah Lulusan Sarjana.  

3.  Dimensi kegiatan sosialisasi/orientasi pada Pemerintah Kota 

Tanjungpinang khususnya di Kantor Camat Bukit Bestari, pelaksanaan 

kegiatan sosialisasi/orientasi sesuai dengan aturan-aturan yang rasional. 
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B. Saran 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dari 

informan biasa juga informan kunci di kantor Camat Buki Bestari dan Kantor 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungpinang terkait proses rekrutmen 

pegawai dengan studi kasus pada rekrutmen PTT di Kantor Camat Bukit 

Bestari Kota Tanjungpinang, saran yang dapat penulis sampaikan terkait 

penelitian ini antara lain sebagai berikut:  

1. Kegiatan dalam mendapatkan PTT/honorer kontrak hendaknya dilakukan 

secara terbuka (eksternal), agar mendapat peluang besar dalam 

mendapatkan PTT/honorer kontrak yang memiliki kemampuan kerja yang 

tinggi, terampil, memiliki keahlian dan sikap yang baik serta menjalankan 

semua aktivitas operasioal organisasi yang akan menjadi tanggung 

jawabnya dengan baik. 

2. Kegiatan penempatan PTT/honorer kontrak bagi minimal Ijazah SLTA 

dengan prioritas sertifikat hendaknya disesuaikan antara kemampuan 

dengan formasi jabatan.   
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