COMPANY PROFILE
PT. ERA DAYA POTENSIA

PENDAHU L UA N
Sistem rekrutmen dan seleksi merupakan langkah awal yang diambil oleh banyak
perusahaan dan sekolah saat ini untuk memiliki kesempatan yang lebih besar dalam
melakukan pemilihan terhadap calon pekerja atau kandidat yang dianggap memenuhi
standar kualifikasi perusahaan dan sekolah. Rekrutmen adalah proses menarik, screening,

dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Proses seleksi sendiri memiliki
pengertian sebagai serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan calon
pekerja atau kandidat yang dapat ditempatkan secara tepat.
Disadari atau tidak, proses rekrutmen dan seleksi sudah menjadi barang wajib bagi setiap
perusahaan dan sekolah yang ingin mendapatkan calon pekerja atau kandidat yang tepat,
optimal dan akurat untuk suatu jabatan tertentu. Permasalahan timbul ketika perusahaan
dan sekolah tidak efektif bahkan mengalami kegagalan dalam melakukan proses rekrutmen
dan penyeleksian sehingga peluang jabatan yang lowong tidak terisi oleh calon pekerja atau
kandidat yang tepat. Dampak yang muncul bagi perusahaan dan sekolah adalah mengalami

kerugian baik dari sisi finansial, waktu, tenaga dan yang lebih besarnya lagi adalah efisiensi,
produktivitas, profit atau pendapatan perusahaan dan sekolah menjadi menurun dan
apabila dibiarkan terlalu lama, maka akan mempengaruhi mental kerja pegawai, karyawan,
guru di dalam perusahaan dan sekolah.
Tentu perusahaan dan sekolah dimana pun tidak ingin hal seperti itu terjadi. Berangkat dari
fakta diatas, PT. Era Daya Potensia mencoba untuk memberikan solusi kepada perusahaan
dan sekolah terutama dalam proses rekrutmen dan seleksi sekaligus memberikan nilai lebih
kepada perusahaan dan sekolah dengan memberikan calon pekerja atau kandidat yang
memiliki nilai tambah dan soft skill untuk dapat berdampak positif bagi perusahaan dan
sekolah.
Kami sebagai Employment Agency menawarkan jasa Jasa Perekrutan Karyawan, Ja sa Psikotest
dan additiona l training skill kepada perusahaan dan sekolah untuk membantu
memberikan solusi kepada permasalahan yang terjadi khususnya di dalam proses
rekrutmen dan seleksi. Calon pekerja atau kandidat yang kami sediakan sudah melewati

tahapan screening dari kami dengan harapan mampu memberikan nilai tambah

dan

berkontribusi lebih untuk perusahaan dan sekolah.
Harapan kami, dengan usaha yang disediakan ini, semoga mampu membantu perusahaan
dan sekolah dalam mencari calon pekerja atau kandidat yang tepat, mempermudah dan

mengefisiensikan waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk proses rekrutmen dan
seleksi serta calon pekerja atau kandidat kami mampu memberikan impact dan pengaruh
yang positif demi terwujudnya suasana kerja yang nyaman dan mampu untuk terus
berkontribusi.

PENAWARAN JASA
Berikut beberapa produk jasa yang kami tawarkan:
1. Jasa Perekrutan Karyawan

Kami akan membantu di dalam pencarian calon pekerja atau kandidat yang telah
disesuaikan dengan requirements, kriteria

atau keinginan dari setiap posisi/jabatan

tertentu di perusahaan ataupun instansi. Ja sa Perekrutan Karyawan yang kami sediakan
dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

a. Perekrutan Staff
Secara umum, kami akan

memberikan calon kandidat terbaik

di segala

bidang/posisi/jabatan yang dibutuhkan oleh pihakperusahaan.
b. Perekrutan Tenaga Pengajar
Secara umum, kami akan memberikan calon guru terbaik untuk semua
posisi/jabatan guru yang dibutuhkan oleh pihak sekolah/yayasan. Spesialisasi kami
adalah mencarikan dan memberikan calon Guru Komputer & Guru Mandarin
terbaik untuk pihak sekolah/yayasan.

Adapun tahapan penyeleksian yang akan dilakukan dari dua jasa diatas adalah sebagai
berikut:
Form

Pengiriman

Pemesanan

Invoice

Proses

Screening

Pemasangan

Awal

Iklan

Pemeriksaan

Report Psikotest

Psikologi / Psikotest

dan

Pemanggilan
Kandidat

Interview User

Pembayaran

Test Skill

Sign Kontrak

Pengecekan

oleh Pihak

Referensi oleh PT.

Perusahaan

EDP

Waktu yang dibutuhkan dari proses pemesanan sampai Interview user
sampai 14 (empat belas) hari kerja.

Minimal 7 (tujuh)

2. Jasa Psikotest
Kami membantu memberikan jasa pemeriksaan psikologi (psikotes) calon pekerja atau
kandidat untuk level Staff, Supervisor dan level manager. Dari hasil pemeriksaan tersebut
kami memberikan saran apakah kandidat tersebut disarankan atau tidak untuk menempati

suatu posisi. Adapun aspek yang diungkap dari psikotes tersebut adalah sebagai berikut:
a) Level staff
o Potensi Kecerdasan umum,
o

kemampuan penyesuaian diri(adaptasi),

o

keinginan untuk mempelajari tugas baru,

o

minat sosial,

o

gaya kerja,

o

sikap kerja,

o
o

inisiatif,
Ketelitian,

o

Kemampuan numerikal,logika sertaabstraksi

o

emosi,

o

kemampuan mengikuti aturan.

b) Level Supervisor
o Potensi kecerdasan umum
o

Ledership

o

Kemampuan untuk mengarahkan orang lain

o

Kemampuan pengambilan keputusan

o

kemampuan penyesuaian diri(adaptasi),

o

keinginan untuk mempelajari tugas baru,

o

minat sosial,

o

gaya kerja,

o

sikap kerja,

o
o

inisiatif,
Ketelitian,

o

Kemampuan numerikal,logika sertaabstraksi

o

emosi,

o

kemampuan mengikuti aturan.

c) Level Manager
o

Potensi kecerdasan umum

o

Ledership

o

Kemampuan untuk mengarahkan orang lain

o

Kemampuan pengambilan keputusan

o

kemampuan penyesuaian diri(adaptasi),

o

keinginan untuk mempelajari tugas baru,

o

minat sosial,

o

gaya kerja,

o

sikap kerja,

o
o

inisiatif,
Ketelitian,

o

Kemampuan numerikal,logika sertaabstraksi

o

emosi,

o

kemampuan mengikuti aturan.

o

Dinamika kepribadian

3. Additional Training Skill
Kami juga akan membantu perusahaan dan sekolah dalam memberikan
pelatihan atau soft skill tambahan, dimana di beberapa training tersebut kami
mengadakan kerjasama dengan vendor yang bersertifikasi serta diakui di dalam
dunia kerja. Additional Training Skill yang kami sediakan, diantara nya:



IT Training



Language Training (English, Mandarin, Japan, dan Korean)

OUR CLIENTS
Beberapa perusahaan dan instansi yang telah bekerja sama dengan kami, diantaranya:

PENUTUP
Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga bagi sebuah perusahaan.
Mencari, menyeleksi, menemukan, memutuskan dan menempatkan aset tersebut secara

tepat adalah kunci utama dalam menentukan kelangsungan perusahaan ke depannya.
Mengevaluasi dan membekali aset perusahaan melalui soft skill agar selalu menunjukkan
kinerja optimal dan mengikuti ritme kerja yang semakin kompetitif mutlak diperlukan agar
perusahaan mampu untuk tetap berkompetisi dan bersaing menghadapi perubahan yang
terjadi.
Tugas kami disini adalah memudahkan perusahaan dan sekolah dalam proses rekrutmen
dan seleksi untuk menemukan dan mendapatkan calon pekerja atau kandidat yang sesuai
dengan kebutuhan, sehingga perusahaan dan sekolah dapat menghemat lebih banyak
waktu, tenaga dan biaya. Kami juga bertugas untuk memberikan soft skill dan training

kepada aset perusahaan dan sekolah untuk semakin bisa mengaktualisasikan diri dan
memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Demikian proposal ini kami ajukan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk
memperkenalkan jasa kami. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi
keberhasilan perusahaan dan sekolah.
Berbagai informasi lebih lanjut berkaitan dengan jasa yang kami tawarkan, dapat
menghubungi kami di:

PT.ERADAYAPOTENSIA
Address :
Jl. Kesehatan Raya No. 21, Jakarta
Jl. Ciumbuleuit No.163, Bandung

Phone :
(022) 64403014
(+62)877 6182 3933
Emai l: Client@erapotensia..com

Website : www.erapotensia.com

