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ABSTRAK 

STRATEGI REKRUTMEN KADER DA’I PADA  UNIT KEGIATAN 

MAHASISWA FAKULTAS (UKM-F) RUMAH DA’I UNIVERSITAS ISLAM 

NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

Oleh 

Fitri Dwicahyani 

Sangat penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk menjalankan visi dan misi yang telah dibuat oleh organisasi guna 

mewujudkan tujuan dari organisasi. Salah satu cara dalam mencari sumber daya 

manusia yang berkualitas, yaitu melalui sistem rekrutmen. Rekrutmen merupakan 

proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam 

suatu organisasi maupun perusahaan. Rumah Da’i merupakan Unit Kegiatan 

Mahasiswa Fakultas (UKMF) yang berkecimbung dibidang Dakwah. Tujuan dari 

UKM-F Rumah Da’i ini adalah untuk menciptakan kader-kader Da’i yang 

profesional. Da’i itu sendiri berarti orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, 

tulisan, maupun perbuatan. Baik individu maupun lewat lembaga atau organisasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi rekrutmen yang 

digunakan Rumah Da’i untuk menarik kader Da’i dan apa saja kendala-kendala yang 

dihadapi saat pelaksanaan rekrutmen. 

Motode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif tersebut penulis melakukan penelitian untuk 

menghasilkan data deskriptif terkait dengan strategi rekrutmen kader yang diterapkan 

oleh UKM-F Rumah Da’i.  sedangkan populasi penelitian ini berjumlah 45 orang 

pengurus dan sampel berjumlah 7 orang pengurus. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data interview dan dokumentasi. 

Hasil temuan penulis dilapangan diketahui bahwa Kegiatan rekrutmen 

dilaksanakan pada saat tahun ajaran baru. Strategi rekrutmen yang digunakan Rumah 

Da’i untuk melaksanakan rekrutmen yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada 

mahasiswa baru pada saat kuliah Ta’aruf dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi dilakukan 

dengan memanfaatkan media elektronik yang ada seperti media cetak dan media 

sosial. Selain strategi rekrutmen yang digunakan, temuan yang lain yang penulis 

dapatkan adalah mengenai kendala-kendala yang dihadapi UKM-F Rumah Da’i pada 

saat kegiatan rekrutmen diantaranya dikarenakan dari kebiasaan rekruternya sendiri, 

dan juga karna faktor dari luar yang menganggap UKM-F Rumah Da’i hanya khusus 

untuk mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi karena UKM ini UKM 

milik Fakultas bukan UKM universitas.   







MOTTO 

                 

                     

             

Artinya: 

 Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 

kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 

Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka 

ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
1
 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah, Jakarta; CV. Pustaka Agung Harapan, 

2002, h.80 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami isi skripsi ini, maka 

secara singkat akan diuraikan beberapa kata yang berkaitan dengan maksud 

dari judul skripsi ini. 

Judul skripsi ini adalah “STRATEGI REKRUTMEN KADER DA’I 

PADA UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS (UKM-F) 

RUMAH DA’I UIN RADEN INTAN LAMPUNG. 

Strategi Menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip oleh Husain Umar 

strategi didefinisikan sebagai tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang 

tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan 

demikian, strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai 

dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan 

perubahan pola konsumen memerlukan komptensi inti (core competencies). 

Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan.
1
  

Sementara  Stephanie K. Marrus yang dikutip oleh Husain Umar 

                                                           
1 Husein Umar, Strategic Management in Action. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama,2001, 

h.31 



2 
 

mendefinisikan strategi sebagai suatu proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi , 

disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaiman agar tujuan tersebut 

dapat dicapai.
2
 

Dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan 

proses penentuan rencana berfokus pada tujuan jangka panjang yang bersifat 

senantiasa meningkat dan terus menerus disesuaikan dengan perubahan 

percepatan inovasi pasar dan pola konsumen disertai dengan penyusunan 

suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini yang penulis maksut adalah strategi pengurus dalam 

merekrut calon kader Da’i di UKM-F Rumah Da’i. 

Rekrutmen didefinisikan oleh Yuniarsih dan Suwanto yang dikutip oleh 

Lijan Poltak Sinambela bahwa rekrutmen merupakan kegiatan untuk 

mendapatkan sejumlah pegawai dari berbagai sumber, sesuai dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mereka mampu menjalankan misi 

organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuan nya
3
. 

Dikutip oleh Sadili Samsudin Stoner mendefinisikan rekrutmen sebagai 

berikut, (the rekrutment is the development of a poll of job candidates in 

accordance with a human resource plan” artinya rekrutmen adalah proses 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia (Membangun Tim Kerja Silid 

Untuk Meningkatkankinerja),  Jakarta ; Bumi Aksara, 2016,  h. 120 
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pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber 

daya manusia untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu
4
. 

Jadi dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen 

adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mendapatkan sejumlah orang dari 

berbagai sumber disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk 

menjalankan visi dan misi dari organisasi sehingga tujuan dari organisasi 

tersebut dapat tercapai 

Dari pemaparan judul diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi 

rekrutmen merupakan  suatu tindakan yang bersifat incremental dan dilakukan 

secara terus menerus disesuaikan dengan inovasi pasar, untuk mengumpulkan 

dan mendapatkan sejumlah orang yang akan bekerja sama untuk menjalankan 

visi dan misi agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. 

Dari beberapa istilah diatas maka yang dimaksut penulis dalam penulisan 

skripsi ini adalah startegi atau cara pengurus untuk mendapatkan sejumlah 

orang untuk direkrut menjadi kader Da’i di UKM-F Rumah Da’i UIN Raden 

Intan Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam mengambil judul ini adalah: 

1. Rekrutmen merupakan proses yang sangat penting bagi sebuah lembaga 

atau organisasi dikarenakan harus adanya reorganisasi keanggotaan 

                                                           
4
 Sadili Samsudin. Manajemen Sumber Daya Manusia,  Bandung ; Pustaka Setia 2006, h. 81. 
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dengan alasan berakhirnya masa jabatan sehingga diperlukan anggota baru 

dan harus adanya peningkatan skill dari anggotanya sendiri sesuai dengan 

peningkatan daya saing pasar dari organisasi lain sesuai perkembangan 

zaman pada modernisasi ini sehingga kemungkinan tercapainya suatu 

tujuan dapat terealisasi. 

2. Strategi rekrutmen sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya dalam 

mencari seseorang untuk direkrut untuk menjalankan peran dan tugasnya 

didalam organisasi. Karena dengan strategi yang baik maka organisasi 

tersebut mampu menarik minat banyak orang untuk mendaftar dan ingin 

menjadi anggotanya sehingga dapat dikualifikasikan dan di seleksi sesuai 

dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Sehingga hal ini perlu diteliti 

dan dianalisis lebih jauh. 

3. Informasi dan tempat penelitian mudah dijangkau, karena keberadaannya 

masih disekitaran kampus UIN Raden Intan Lampung sehingga 

memudahkan pelaksanaan penelitian. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Sangat penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki sumber daya 

manusia yang berkualitas untuk menjalankan visi dan misi yang telah dibuat 

oleh organisasi guna mewujudkan tujuan dari organisasi sesuai sasaran 

sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dan dapat terealisasi dengan baik.  
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Salah satu cara dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas, 

yaitu melalui sistem rekrutmen. Berbicara mengenai sistem rekrutmen sangat 

menarik untuk dicermati. Kita tau dan menyadari bahwa sistem rekrutmen 

yang diterapkan setiap organisasi baik publik maupun privat berbeda satu 

sama lain. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik 

para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi maupun perusahaan. 

Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berikhir ketika lamaran-

lamaran mereka diserahkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar calon 

karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. 

Untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan jumlah yang memadai, 

dibutuhkan suatu metode rekrutmen yang dapat digunakan dalam proses 

penarikan tersebut. Agar aktivitas dan efisiensi organisasi terwujud diperlukan 

proses rekrutmen yang tepat dilandasi dengan perencanaan yang matang. 

Begitu juga dengan UKM-F Rumah Da’i di FDIK UIN Raden Intan 

Lampung. Untuk mencari calon-calon kader Da’i yang berkualitas maka perlu 

dibarengi dengan strategi rekrutmen yang baik. Dengan adanya perencanaan 

strategi rekrutmen ini diharapkan mampu menarik minat calon kader Da’i 

yang banyak dan selanjutnya direkrut untuk menjadi kader di UKM-F Rumah 

Da’i. Dengan perencanaan strategi rekrutmen yang matang ini diharapkan  

mampu menarik calon-calon kader Da’i yang berkualitas untuk direkrut 

menjadi anggotanya. Rumah Da’i merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa 

Fakultas (UKMF) yang berkecimbung dibidang dakwah. Tujuan dari rumah 
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Da’i ini adalah untuk menciptakan kader-kader Da’i yang profesional. Da’i itu 

sendiri berarti orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan, maupun 

perbuatan. Baik individu maupun lewat lembaga atau organisasi. 

Sesuai dengan ayat suci Al Quran yang isi kandungan ayatnya 

menjelaskan bahwa manusia mempunyai kewajiban untuk berdakwah yaitu 

dalam surah Al-Imran: 104  

                        

             

Artinya:  Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar merekalah orang-orang yang beruntung.
5
 

 

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap manusia mempunyai kewajiban 

untuk senantiasa menyerukan kebaikan serta meninggalkan perbuatan yang 

mungkar, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian untuk 

menemukan calon kader-kader Da’i yang berkualitas maka perlu bagi UKM-F 

Rumah Da’i  untuk merencanakan metode apa yang akan digunakan dalam 

melaksanakan rekrutmen untuk menarik calon-calon kader-kader Da’i yang 

berkualitas. Untuk itu penempatan strategi rekrutmen yang baik perlu 

direncanakan dengan matang sehingga dalam melaksanakan kegiatan 

rekrutmen dapat berjalan dengan baik sehingga banyak orang yang tertarik 

                                                           
5
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah, Jakarta; CV. Pustaka Agung Harapan, 

2002, h. 79 
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untuk mendaftar dan kemudian direkrut untuk menjadi kader/anggota dirumah 

Da’i guna menjalankan visi dan misi yang ada untuk mencapai tujuan dari 

UKM-F Rumah Da’i . 

Akan tetapi, sering kali dengan strategi rekrutmen yang baik dan 

pencanaan strategi yang matang namun tidak lantas terhindar dari masalah-

masalah yang ada dalam kegiatan rekrutmen. Dalam kegiatan rekrutmen 

masalah sering datang tanpa disadari karena beberapa faktor, yaitu hal-hal 

yang biasanya sering terjadi maupun kejadian-kejadian yang tak terduga 

sekalipun. Untuk itu, hal yang harus dipikirkan dan diperhatikan adalah 

merencanakan atau mempersiapkan alternatif ketika menemui  masalah, untuk 

mengantisipasi resiko tersebut dan memikirkan cara untuk mengatasinya dan 

menanggulangi resiko yang terjadi, agar kegitan rekrutmen tersebut berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan target yang akan dicapai oleh organisasi. 

Dari penjelasan yang ada diatas maka penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut bagai mana strategi rekrutmen yang diguanakan 

Rumah Da’i untuk menarik kader guna menjalankan tugasnya untuk mencapai 

tujuan dari visi misi yang telah dibuat oleh UKM-F Rumah Da’i untuk 

mencapai tujuan organisasi. Dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi 

Rumah Da’i ketika melaksanakan rekrutmen. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas 

maka masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah: 

1. Bagaimana strategi rekrutmen kader pada UKM-F Rumah Da’i di 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Rumah Da’i dalam 

melaksanakan rekrutmen kader Da’i? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun  tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui  strategi rekrutmen yang digunakan UKM-F Rumah 

Da’i UIN Raden Intan Lampung untuk merekrut kader Da’i. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Rumah Da’i saat 

melakukan rekrutmen kader Da’i. 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan kontribusi sumbangan pemikiran secara teori dalam 

menyikapi strategi rekrutmen yang dilakukan UKM Rumah Da’i, sebagai 

wujud wacana dalam kehidupan mahasiswa/mahasiswi serta kehidupan 

masyarakat. 

2. Memberikan suatu masukan tentang strategi rekrutmen yang dilakukan 

UKM Rumah Da’i bagi organisasi-organisasi lain yang ada saat ini. 
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3. Memberikan wawasan terhadap mahasiswa/mahasiswi serta masyarakat 

untuk mengetahui bagaimana strategi rekrutmen, sehingga mengetahui 

tata cara merekrut seseorang disuatu organisasi. 

 

F. Metode Penelitian 

Kualitas hasil penelitian bergantung pada data yang diperoleh selain pada 

proses pengolahan data yang dilakukan. Oleh karena itu memilih penggunaan 

metode juga sangat penting dalam penelitian untuk memperoleh keabsahan 

data dan menganalisis data itu secara tepat agar menemukan jawaban terhadap 

pokok permasalahan yang telah dirumuskan. 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan prosedur-

prosedur penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode 

pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data untuk menarik 

kesimpulan. 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengambil jenis penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian langsung dilapangan atau responden
6
. Penelitian lapangan 

ini diperkaya dengan data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan 

untuk menghimpun data lapangan tentang strategi rekrutmen yang 

                                                           
6
 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya, Bogor: Ghaila Indonesia 

2012. h 11. 
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dilakukan oleh UKM-F Rumah Da’i UIN Raden Intan Lampung. Begitu 

juga data kepustakaan digunakan untuk memperkaya landasan teoritis 

dalam pembahasan skripsi ini, baik berupa buku-buku literatur atau 

dokumen tertulis. 

 

2. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
7
 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 45 anggota yang terdiri dari : 

1 orang ketua umum UKM Rumah Da’i, 1 orang wakil ketua umum, 1 

orang sekertaris umum, 1 orang bendahara umum, dan terbagi atas 

beberapa bidang kepengurusan yaitu 8 orang pengurus bidang 

kaderisasi, 7 orang pengurus bidang keilmuan, 9 orang pengurus 

bidang kesekertariatan, 9 orang pengurus bidang jakhob, dan 8 orang 

pengurus bidang PDU. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti.
8
 Dalam 

penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sumber data, melainkan 

dari sampelnya saja. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

                                                           
7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta; rineka cipta, 

1998 h. 115 
8
 Suhasimi Arikanto, Ibid. h. 117 
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menggunakan teknik non rendom sampling yaitu pemberian peluang 

sebagian populasi untuk ditentukan menjadi anggota sampel. 

Adapun teknik yang digunakan memilih sampel, penulis menggunakan 

purposive sampling yaitu memilih sekelompok subjek didasarkan atas 

ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya.
9
 

Berdasarkan pendapat diatas, ada dua kriteria dalam sampel ini yaitu  

ketua umum dan pengurus bidang kaderisasi di UKM Rumah Da’i. 

1) Ketua umum UKM Rumah Da’i 

2) Pengurus di bidang kaderisasi UKM Rumah Da’i. 

Berdasarkan kriteria tersebut sampel terdiri dari: 1 orang ketua 

umum UKM-F Rumah Da’i dan 6 orang pengurus bidang 

kaderisasi UKM-F Rumah Da’i. 

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah: 7 Orang 

pengurus di UKM-F Rumah Da’i.  

 

3. Metode Pengumpulan Data  

Pembahas skripsi ini menggunakan beberapa metode yaitu: interview, dan 

dokumentasi. 

a. Interview 

Interview sebagai suatu proses Tanya-jawab lisan, antara dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat 

                                                           
9
 Subtrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta; Andi, 2004 h. 91 
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melihat muka yang lain dan mendengar suaranya dengan telinga 

sendiri, merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai 

jenis tata sosial, baik yang terpendam maupun yang memanifes. 

Tujuan interview untuk memperoleh data melalui informan dan 

menghimpun data yang tidak ditemui melalui metode observasi dan 

dokumentasi. Interview dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

siklus (tahapan-tahapan) strategi rekrutmen. Interview (wawancara) 

merupakan pengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan dengan sistematik berlandaskan kepada tujuan penelitian.
10

 

Dalam hal ini digunakan interview bebas terpimpin dengan 

mempergunakan sekedar catatan-catatan tanya jawab (pedoman 

interview) diarahkan pada persoalan atau hipotesis, cara mengajukan 

pertanyaan disesuaikan dengan keadaan keduanya, diharapkan lebih 

luwes dan dapat diungkap data mendalam.
11

 Jadi disini penulis 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang diwawancara, 

untuk dapat memberikan kesempatan yang sesuai dengan data yang 

dibutuhkan, yaitu bagaimana strategi rekrutmen yang digunakan 

UKM-F Rumah Da’i, dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi 

UKM-F Rumah Da’i dalam pelaksanakan rekrutmen. 

                                                           
10

Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000 h. 60 Et seq 
11

 Ibid h. 62  
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Interview menggunakan teknik bebas terpimpin kepada responden 

yang terdiri dari 1 orang ketua umum UKM-F Rumah Da’i, 6 orang 

pengurus bidang kaderisasi di UKM-F Rumah Da’i UIN Raden Intan 

Lampung. 

b. Dokumentasi 

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda, laporan dan 

sebagainya.
12

 Disini penulis menulis data-data melalui catatan, buku-

buku dan arsip agar benar-benar data diperoleh secara akurat, 

mengenai strategi rekrutmen yang digunakan di UKM-F Rumah Da’i 

melalui buku catatan AD/ART organisasi, serta makalah-makalah 

pendukung atau dokumen lainnya. 

Adapun metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang 

bersifat dokumenter seperti aturan keanggotaan organisasi, visi dan 

misi organisasi, struktur organisasi dan lain sebagainya. 

 

4. Metode Analis Data 

Setelah penulis memperolehh data-data yang dibutuhkan, kemudian 

penulis menganalisinya dengan menggunakan analisa data kualitatif, 

yaitu: suatu perosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

                                                           
12

 Darwanto, Pokok-Pokok Metodologi Research Dan Pembinaan Teknik Penulisan Skripsi, 

Yogyakarta; Liberti, 1990 h.42 
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat di mengerti.
13

 

Analisis kualitatif ini diperoleh dengan cara menggunakan dan merinci 

kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam 

proses analisa data penulis menggunakan metode berpikir edukatif untuk 

menarik kesimpulan sesuai dengan sudut kepentingan dalam pembahasan 

skripsi ini,dan akhirnya ditarik kesimpulan secara umum dari keseluruhan 

pembahasan disertai dengan saran-saran. 

 

G. Tinjauan Pustaka 

Untuk penyusunan karya ilmiah ini, penulis membaca beberapa skripsi 

untuk mendalami materi dan menentukan poin pembedaan hasil karya penulis 

dengan karya tulis yang lain. 

Adapun setelah penulis mengaku kajian kepustakaan, penulis tidak 

menemukan judul yang sama. Namun ada beberapa peneliti yang hampir sama 

diantaranya: 

Pertama, Putri Amalia dengan judul “Strategi Rekrutmen Tenaga 

Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah Dasar Islam (SDIT) Darul 

Mutaqien Parung Bogor”  skripsi ini membahas tentang strategi rekrutmen 

yang digunakan untuk merekrut tenega pendidik dan kependidikan pada 

sekolah dasar islam terpadu (SDIT) Darul Mutaqien untuk memenuhi 

                                                           
13

 Lexy J Moleong, Metote Penelitian Kualitatif, Bandung; Remaja Rosda Karya,2001 h. 3 
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kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan baik secara kuantitatif maupun 

kualitatf sesuai dengan kebutuhan oprasional sekolah. Perbedaan dengan 

skripsi yang penulis buat adalah penulis membahas tentang bagaimana 

strategi yang digunakan UKM-F Rumah Da’i dalam merekrut kader Da’i da 

hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi UKM-F Rumah Da’i saat 

pelaksanaan rekrutmen.
14

 

Kedua, Eli Alawiyah, dengan judul “Strategi Rekrutmen Relawan Komite 

Nasional untuk Rakyat Palestin (KNRP) Pusat dalam Meningkatkan 

Penggalangan Dana”. Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat adalah 

strategi yang digunakan skripsi ini menggunakan strategi rekrutmen jangka 

pendek karena mereka merekrut relawan yang sifatnya sementara, sementara 

strategi rekrutmen yang penulis buat memakai strategi rekrutmen jangka 

panjang.
15

 

Ketiga, Rudi Antoro jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi dengan judul “Strategi Rekrutmen Pegawai pada PT BPRS 

(Bank Pemberdayaan Rakyat Syari’ah) Bandar Lampung” pokok 

pembahasannya hampir mirip dengan skripsi yang penulis buat yaitu 

bagaimana strategi rekrutmen yang digunakan, namun beda tempat 

                                                           
14

Strategi Rekrutmen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada Sekolah Dasar Islam (SDIT) 

Darul Mutaqien Parung Bogor, (On Line), Tersedia Di: 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2529/1/PUTRI%20AMALIA-FITK..pdf (19-

02-2017) 
15

 Strategi Rekrutmen Relawan Komite Nasional Untuk Rakyat Palestin (KNRP) Pusat Dalam 

Meningkatkan Penggalangan Dana, (On Line), Tersedia Di: 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26940/1/ELI%20ALAWIYAH-FDK.pdf 

(19-02-2017) 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2529/1/PUTRI%20AMALIA-FITK..pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26940/1/ELI%20ALAWIYAH-FDK.PDF
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penelitia,dan pokok-pokok permasalahan yang dihadapi pada masing-masing 

organisasi.
16

 

Skripsi yang penulis buat berjudul “Strategi Rekrutmen Kader Da’i Pada 

UKM-F Rumah Da’i di UIN Raden Intan Lampung”. 

Apabila dilihat dari segi judul besar, memang hampir sama. Namun dari 

segi pembahsan yang diteliti berbeda dengan skripsi lainnya. Perbedaan 

tersebut terletak pada pokok permasalahan yang dikaji dan tempat penelitian. 

Karena penelitian ini penulis menitik beratkan mengenai bagaimana strategi 

rekrutmen yang digunakan Rumah Da’i dalam merekrut kader Da’i dan apa 

saja kendala-kendala yang dihadapi UKM-F Rumah Da’i saat melakukan 

rekrutmen di UIN Raden Intan Lampung. 

                                                           
16

 Rudi Antoro, Strategi Rekritmen Pegawai Pada PT BPRS (Bank Pemberdayaan Rakyat 

Syari’ah) Bandar Lampung, Bandar Lampung , IAIN Raden Intan Lampung, Disidangkan Pada 15 

Agustus 2016 



BAB II 

STRATEGI REKRUTMEN DAN KADERISASI 

 

A. Strategi Rekrutmen 

1. Strategi 

a. Pengertian strategi 

Secara etimologi kata strategi berasal dari bahasa Yunani kuno 

yaitu strategos yang berarti suatu cara untuk memenangkan 

pertempuran.
1
 Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk 

mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan yang berarti. 

Ada beberapa definisi mengenai strategi sebagaimana 

dikemukakan oleh para ahli, definisi tersebut diantaranya sebagai 

berikut.   

Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip oleh Husain 

Umar, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana 

para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaiman agar 

                                                           

1
 Veithzal Rivai, Ella Jauvani Sagala, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan 

Dari Teori Praktek, Jakarta; Rajawali Pers, 2009, h. 78  
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tujuan tersebut dapat dicapai.
2
 Selain definisi-definisi yang sifatnya 

umum, ada juga yang lebih khusus, misalnya dua orang pakar strategi, 

Hamel dan Prahalad yang mengangkat kompetensi inti sebagai hal 

yang penting. Mereka berdua mendefinisikan strategi merupakan 

tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-

menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, 

strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai dari 

apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan 

perubahan pola konsumen memerlukan komptensi inti (core 

competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam 

bisnis yang dilakukan. 
3
 

Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya 

atau kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses 

penyesuaian rencana kerja, belum sampai pada tindakan. 
4
 

Menurut James Brian Quinn yang dikutip oleh Syafrudin Alwi 

strategi didefinisikan sebagai pola atau rencana yang mengintegrasikan 

                                                           
2
 Husain Umar, Srategic Manajement In Action, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 

31 
3
Ibid  

4
 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Jakarta; Kencana, 2009, h. 349 
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tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan, ururutan-urutan aksi 

kedalam keseluruhan yang saling terkait.
5
 

Strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, 

tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan 

bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa 

organisasi melakukannya oleh karena itu strategi merupakan peluasan 

misi guna menjembatani organisasi (atau komunitas) dalam 

lingkungannya.
6
 

Dari definisi para ahli tersebut dapat penulis tarik kesimpulan 

bahwa strategi merupakan suatu prosess penentuan rencana pimpinan 

puncak dalam merencanakan serangkaian tindakan termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya manusia yang 

mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan-kebijakan serta urutan aksi 

kedalam keseluruhan yang terkait yang didasari oleh tindakan yang 

bersifan incremental atau senantiasa meningkat berdasarkan sudut 

pandang tentang apa yang diharapkan para pelanggan dimasa depan. 

 

b. Analisi SWOT 

                                                           
5
 Syafrudin Alwi, Manajemen Sumberdaya Manusia, Yogyakarta; Fakultas Ekonomi UGM, 

2012, h. 84 
6
 John M. Bryson, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Yogyakarta; Pustaka 

Pelajar,2005, h. 189 
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Suatu rancangan strategi dapat dipilih untuk menutup kesenjangan 

dalam mencapai sasaran. Berkenaan dengan pilihan strategi maka akan 

dikaji penentuan pilihan melalui matriks kekuatan, kelemahan, 

peluang, ancaman (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

matrix), melalui cara ini suatu organisasi dapat memandang kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman sebagai suatu kesatuan yang integral 

dalam perumusan strategi. 

Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

biasa digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan 

dilingkungan bisnis maupun pada lingkungan internal perusahaan. 

Manajer tingkat atas menggunakan SWOT untuk mendorong refleksi 

diri dan diskusi kelompok tentang bagaimana mengembangkan 

perusahaan dan posisinya untuk mencapai sukses.
7
 Untuk 

memudahkan dalam melaksanakan analisis SWOT diperlukan matriks 

SWOT. Matriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai 

strategi yang perlu dijalankan oleh suatu organisasi. 

Para pakar pada umumnya sependapat bahwa jenis pendekatan 

sebagai instrumen untuk menilai berbagai faktor yang harus 

diperhitungkan oleh organisasi dalam melakukan analisis yang bersifat 

strategik umumnya melakukan analisis SWOT. Lundberg, 

                                                           
7
 Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Yogyakarta; 

Erlangga, 2005, h. 51 
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menjelaskan bahwa proyek organisasi harus dilaksanakan setelah 

ditentukan tujuan dan sasaran-sasaran strategis. Suatu strategi adalah 

suatu rencana yang direkayasa untuk menyelesaikan suatu misi. Misi 

itu harus direncakan dalam parameter-parameter strength (S, 

kekuatan) dan weakness (W, kelemahan) dari organisasi, opportunities 

(O, kesempatan) dan threats (T, ancaman) dalam lingkungan. 

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (stengths), dan peluang (opportunities), namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan 

ancaman (threats). SWOT/TOWS matriks merupakan machine tool 

yang membantu para manajer mengembangkan empat tipe strategi, 

matriks ini dinilai mampu menggambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh organisasi harus 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 

Matriks ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif 

strategik, seperti pada diagram sebagai berikut: 

 

 

1) Aggressive Strategy       3)  Turn Around Strategy 

 

2) Diversification Strategy       4)  Defensive Strategy 

 

Kelemahan Kekuatan 

Ancaman 

Peluang  
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Diagram Analisis SWOT
8
 

Kuadran 1 :  

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. 

Kuadran 2 :  

Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan 

adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka 

panjang. 

Kuadran 3 :   

Organisasi menghadapi peluang yang sangat besar, akan tetapi 

dilain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. 

Kuadran 4 :  

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, 

organisasi tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan 

internal. 

 

 

                                                           
8
 Ernie tisnawati sule, kurniawan saefullah, pengantar manajemen, Jakarta; prenada media, 

2008. h. 137 (online) dikutip oleh http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/119/jtptunimus-gdl-

mukhtarome-5921-3-babii.pdf  (05-04-2017) 

 

http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/119/jtptunimus-gdl-mukhtarome-5921-3-babii.pdf
http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/119/jtptunimus-gdl-mukhtarome-5921-3-babii.pdf
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c. Evaluasi Dan Pengendalian 

Pada tahapan evaluasi dan pengendalian (evaluation and control), 

perusahaan akan membandingkan kinerja aktual (actual performance) 

yang dicapai perusahaan dengan standar kinerja. Hasil evaluasi akan 

dijadikan dasar bagi perusahaan dalam melakukan pengendalian yakni 

apakah kesenjangan yang terjadi antara kinerja aktual dengan kinerja 

standar masih berada dalam toleransi ataukah perbedaan antara kinerja 

aktual dengan kinerja standar sudah menyimpang sangat jauh. 

Sehingga perlu dilakukan tindakan koreksi (corrective action). 

Hasil evaluasi dan pengendalian selanjutnya akan menjadi umpan 

balik (feedback) bagi perusahaan yang memungkinkan perusahaan 

melakukan perbaikan dalam setiap langkah proses manajemen 

strategik sejak pemindahan lingkungan sampai tahap evaluasi dan 

pengendalian.
9
 

 

2. Rekrutmen 

a. Pengertian Rekrutmen 

                                                           
9
 Ismail Solihin, Manajemen Strategik, Jakarta; Erlangga, 2012, h. 78-83 
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Banyak pengertian dan definisi mengenai rekrutmen, tetapi 

pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Rekrutmen 

merupakan suatu proses mencari , mengadakan, menemukan, dan 

menarik para pelamar disuatu organisasi. Rekrutmen adalah proses 

mendapatka sejumlah calon anggota yang kualidatif untuk jabatan 

atau pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi. 

Beberapa ahli mendefinisikan rekrutmen sebagai berikut: 

Stoner mendefinisikan rekrutmen sebagai berikut, (the rekrutment 

is the development of a poll of job candidates in accordance with a 

human resource plan” artinya rekrutmen adalah proses 

pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana 

sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan atau 

pekerjaan tertentu.
10

 

Menurut Stephen P. Robbins, Mary Coulter sreategi rekrutmen 

yaitu menglokasikan, mengidentifikasi, dan menarik para pelamar 

kerja yang kompeten. Disisi lain, apabila perencanaan SDM 

menunjukan kelebihan karyawan manajer dapat mengurangi 

angkatan kerja organisasi melalui dekrutmen. 
11

 

                                                           
10

Sadili Samsudin. Manajemen Sumber Daya Manusia,  Bandung ; Pustaka Setia 2006, H. 81. 

 
11

 Stephen P. Robbins, Mary Coulter, Manajemen Edisi Kesepuluh Jilit I, Jakarta; Erlangga, 

2010, h. 270 
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Dubois dan Rothwell menyatakan bahwa rekrutmen adalah 

proses menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk 

lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Ini merupakan 

pencarian bakat, pengejaran kelompok terbaik pelamar untuk 

posisi yang tersedia.
12

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah 

serangkaian proses yang dilakukan untuk mencari pelamar 

sebanyak mungkin dengan kualifikasi yang ditentukan dengan 

kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan organisasi 

guna memenuhi kebutuhan SDM yang direncanakan organisasi 

untuk mengisi lowongan yang kosong guna menjalankan visi dan 

misi yang telah di buat organisasi untuk mencapai tujuan. 

Dari kesimpulan tersebut dapat penulis tarik kesimpulan bahwa 

strategi rekrutmen merupakan suatu peruses penentuan rencana 

termasuk penggunaan metode serta pemanfaatan sumber daya 

manusia untuk menacari dan menarik sebanyak mungkin 

kualifikasi yang dapat dipilih untuk mengisi lowongan guna 

menjalankan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 

                                                           
12

 Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumberdaya Manusia Membangun Tim Yang Solid 

Untuk Meningkatkan Kinerja, Jakarta; Bumi Aksara, 2016, h. 120  
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b. Tujuan Rekrutmen 

Tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon anggota yang 

memungkinkan pihak manajemen (rekruter) untuk memilih atau 

menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang butuhkan oleh 

organisasi. Semakin banyak calon yang berhasil dikumpulkan 

maka akan semakin baik karena kemungkinan untuk mendapatkan 

calon terbaik akan semakin besar. Menurut Rifai Dan Sagala yang 

dikutip oleh Litjan Poltak Sinambela tujuan rekrutmen adalah 

menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi 

kebutuhan organisasi dari berbagai sumber sehingga 

memungkinkkan akan terjaring calon pegawai dengan kualitas 

tertinggi dari yang terbaik.
13

 Program rekrutmen yang baik perlu 

melayani banyak tujuan yang bertentangan. Tujuan utama dari 

rekrutmen adalah menemukan pelamar-pelamar yang 

berkualifikasi yang akan tetap bersama organisasi dengan biaya 

yang sangat minim. 

Landasan program rekrutmen yang baik menurut simamora 

mencakup 4 faktor, yaitu: 

1) Program rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi 

syarat; 

                                                           
13

Ibid, h. 120. 
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2) Program rekrutmen tidak pernah berkompromi stanadar 

seleksi; 

3) Berlangsung atas dasar berkesinambungan; 

4) Program rekrutmen itu kriatif, imaginative, dan inovatif. 

Rekrutmen dapat menarik individu dengan menarik individu 

dari kalangan pegawai yang saat ini dikaryakan oleh 

organisasi, pegawai yang bekerja ditempat lain, atau pegawai 

yang tidak bekerja. 

Tujuan berikutnya adalah dalam rangka memenuhi prinsip 

rekrutmen the right man, on the right place, at the right time. 

Melalui rekrutmen akan diperoleh orang yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan organisasi, sebagaimana telah direncanakan 

sebelumnya. Dalam hal ini, sangat penting memenuhi kebutuhan 

pegawai yang menghasilka deskripsi pekerjaan yang akan 

dilakukan. 

 

c. Tahapan Rekrutmen 

Berikut ini empat tahapan rekrutmen yang dilakukan secara 

tradisianal 

1) Tahapan pertama memperjelas posisi yang harus di isi melalui 

rekrutmen, yaitu memper jelas posisi untuk di isi melalui 

perekrutan. Pengusaha bertindak sesuai dengan filosofi yang 
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berbeda dari rekrutmen. Terdapat pandangan yang berfilosofi 

bahwa perekrutan perlu dilakukan secara terus-menerus, untuk 

mendapat SDM yang berkualifikasi maksimal, tanpa 

mempertimbangkan adanya kekosongan posisi tertentu. Selain 

itu, terdapat pula pandangan perekrutan harus dilakukan 

dengan sangat selektif dan hanya diperlukan untuk mengisi 

posisi lowongan yang kosong. 

2) Tahapan kedua review dan memperbarui uraian pekerjaan dan 

spesifikasi untuk posisi tersebut, yaitu memeriksa dan 

memperbaharui uraian pekerjaan, serta spesifikasi pekerjaan 

untuk posisi yang dibutuhkan. Kesuksesan dalam proses dalam 

deskripsi pekerjaan akan mempermudah pelamar untuk 

memehami pekerjaan. 

3) Tahapan ke tiga mengidentifikasi kemungkinan sumber 

pelamar yang memenuhi syarat, yaitu mengidentifikasi 

sumber-sumber dari pelamar yang memenuhi syarat. 

Rekrutmen merupakan tahap yang terkait dengan langkah ini. 

Dalam arti luas pelamar ini dapat berasal dari dalam (internal) 

atau luar organisasi (external).  Sumber-sumber lamaran 

tersebut, tentu perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan organisasi. 
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4) Tahapan ke empat pilih cara komunikasi yang paling efektif, 

agar menarik pelamar yang memenuhi syarat, yaitu memilih 

cara komunikasi yang paling efektif untuk menarik pelamar 

yang memenuhi syarat. Langkah ini biasanya melibatkan peran 

organisasi pemasaran. Praktisi SDM perlu melakukan 

komunikasi yang akrap dengan sumber-sumber pelamar. 

 

d. Proses Rekrutmen 

Perekrutan adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang 

tepat, dalam jumlah yang cukup, dan dengan persyaratan yang layak, 

untuk melamar dalam suatu organisasi. 

Proses perekrutan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Proses Rekrutmen  

Alternatif-Alternatif Perekrutan 

Sumber Internal 

Orang-Orang Yang Di Rekrut 

Perekrutan 

Sumber Eksternal 

Metode Eksternal Metode-Metode Internal 

Perencanaan Sumber Daya Manusia 



30 
 

Gambar tersebut menunjukan bahwa ketika perencanaan sumber 

daya manusia mengindikasikan adanya kebutuhan anggota baru, bisa 

mengefaluasi alternatif-alternatif penarikan anggota. Jika alternatif 

tersebut tidak layak, maka proses perekrutanpun dimulai. Biasanya, 

perekrutan dimulai ketika manager mengeluarkan permintaan 

(employee requisition). 

Langkah berikutnya dalam proses perekrutan adalah menentukan 

apakah para calon memenuhi syarat tersedia dalam perusahaan 

(sumber internal) atau harus dicari dari sumber-sumber eksternal). 

Sumber-sumber perekrutan adalah tempat dimana para kandidat 

yang memenuhi syarat berbeda. 

Metode-metode perekrutan adalah cara-cara spesifik yang 

digunakan untuk menarik para calon yang potensial ke dalam 

perusahaan. Contohnya adalah perekrutan online. 

Memanfaatkan sumber-sumber pelamar yang produktif dan 

menggunakan metode-metode perekrutan yang tepat sangat penting 

untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas perekrutan.
14

 

 

e. Sumber Rekrutmen 

Dalam sumber rekrutmen terdapat beberapa poin diantaranya: 

                                                           
14

 R. Wayne Mondy, Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Ke 10 Jilid 1),  Jakarta; 

Erlangga, 2008. h.. 136 et seq 
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a) Pelamar Langsung 

Pengalaman menunjukan bahwa salah satu sumber 

rekrutmen yang selalu dapat dimanfaatkan adalah datangnya 

para pelamar ke organisasi.Pelamar langsung ini sering disebut 

dengan istilah “applications at the gate”.Artinya para pencari 

pekerjaan datang sendiri ke suatu organisasi untuk melamar, 

ada kalanya tanpa mengetahui apakah diorganisasi yang 

bersangkutan ada atau tidaknya lowongan yang sesuai dengan 

pengetahuan, ketrampilan, atau pengalaman pelamar yang 

bersangkutan. 

b) Lamaran Tertulis 

Sumber lain yang wajar dipertimbangkan adalah lamaran 

tertulis yang dikirim para pelamar. 

c) Lamaran Berdasarkan Informasi Orang Dalam 

Biasanya para anggota suatu organisasi mengetahui ada 

tidaknya lowongan diberbagai satuan kerja dalam organisasi 

dimana mereka berkarya. Karena mereka adalah “orang dalam” 

pengetahuan mereka tentang lowongan yang tersedia dapat 

dikatakana lengkap yang mencakup berbagai hal, seperti: 

1. Sifat pekerjaan yang harus dilakukan 

2. Persyaratan pendidikan dan pelatihan 

3. Pengalaman kerja 



32 
 

4. Imbalan yang diberikan 

5. Status hirarki organisasi 

 

d) Iklan 

Pemasangan iklan merupakan salah satu jalur rekrutmen 

yang paling sering dan paling banyak digunakan.Iklan dapat 

dipasang diberbagai tempat menggunakan berbagai media, 

baik yang visual seperti dimedia cetak, surat kabar, majalah , 

selembaran, yang ditempelkan diberbagai tempat ramai yang 

banyak dikunjungi orang. Atau yang bersifat audio seperti 

radio maupun yang bersifat audio visual seperti televisi.
15

 

Menurut simamora yang dikutip oleh Litjan Poltak 

Sinambela terdapat dua sumber utama rekrutmen yang dapat 

digunakan, yaitu sumber internal dan sumber eksternal.Sumber 

internal berkenaan dengan pegawai-pegawai yang ada pada 

saat ini didalam organisasi sehingga mereka dapat 

dipromosikan untuk mengisi posisi yang lowong, sedangkan 

sumber eksternal adalah individu yang pada saat dilakukan 

rekrutmen tidak diberdayakan oleh organisasi.
16

 

                                                           
15

Sondang P. Siagian., Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta ; Bumi Aksara, 2016. h. 

115 
16

 Lijan Poltak Sinambela, Op.Cit h. 132. 
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Perbandingan antara kebijakan sumber internal dan 

eksternal ini dapat disederhanakan karena banyak organisasi 

secara periodik merekrut pegawai baik dari internal maupun 

dari eksternal. Meskipun demikian, kebijakan ini menunjukan 

beberapa pertimbangan mendasar dalam memutuskan dimana 

akan mencari pegawai, apakah akan mempromosikan dari 

dalam atau mencari dari luar organisasi. 

Dua sumber rekrutmen yang dapat digunakan yaitu sumber 

rekrutmen internal dan sumber rekrutmen eksternal.sumber 

internal (internal sources) berkenaan dengan pegawai yang ada 

saat ini didalam organisasi, sedangkan sumber eksternal 

(external sources) adalah individu yang saat ini tidak 

dikaryakan oleh organisasi. 

Karakteristik Rekrutmen Internal Dan Rekrutmen Eksternal 

1. Internal  :  

Karakteristik :  

a. Memberikan motivasi yang lebih besar untuk kinerja yang lebih 

baik, 

b.   Memberikan kesempatan promosi yang lebih besar bagi pegawai, 
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c. Meningkatkan moral kerja pegawai dan loyalitas organisasional, 

d. Memberikan kesempatan yang lebih baik untuk menilai 

kemampuannya, 

e. Memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan dengan waktu 

yang lebih baik,  

f. Menciptakan pola pikir dan gagasan yang sempit,  

g. Menimbulkan perselisihan politis tekanan untuk bersaing, dan  

h. Membutuhkan program pengembangan manajemen yang lebih 

baik. 

2. Eksternal : 

Karakteristik : 

a. Memberikan ide dan pandangan baru, 

b. Memungkinkan pegawai untuk melakukan berbagai perubahan 

tanpa berkepentingan, 

c. Tidak banyak mengubah hirarki organisasional yang ada sekarang, 

d. Waktu yang hilang karena adanya penyesuaian-penyesuaian, 
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e. Mengurangi insentif pegawai yang ada untuk berjuang meraih 

promosi, dan 

f. Tidak ada informasi yang tersedia mengenai individu untuk 

menyesuaikan diri dengan organisasi yang baru. 

Akan tetapi kedua sumber rekrutmen tersebut yaitu rekrument 

internal dan rekrutmen eksternal memiliki keunggulan dan 

kelemahan. Keunggulan dan kelemahan dari kedua metode 

rekrutmen tersebut dapat dilihat dari perbandingan sebagai berikut: 

1. Rekrutmen internal: 

Keunggulan: 

a. karyawan telah familiar dengan perusahaan. 

b. Biaya rekrutmen dan pelatihan lebih rendah. 

c. Meningkatkan moral dan mottivasi karyawan 

d. Peluang berhasil, karena penilaian kemampuan dan keahlian lebih 

tepat. 

Kelemahan: 

a. Konflik politik promosi posisi 

b. Tidak berkembang. 

c. Masalah moral daan dipromosikan  

2. Rekrutmen eksternal 
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Keunggulan: 

a. Memiliki gagasan dan pendekatan baru 

b. Bekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan 

spesifikasi pengalaman 

c. Tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan 

yang sekarang 

Kelemahan: 

a. Keterbatasan keteraturan antara karyawan dan perusahaan 

b. Moral dan komitmen karyawan rendah 

c. Periode penyesuaian yang lama.
17

 

 

g. Metode Rekrutmen 

Metode yang biasanya digunakan oleh organisasi dalam merekrut yaitu: 

1) Teori deret adalah Menentukan jumlah pegawai yang bekerja atas 

beban kerja yang bervariasi setiap harinya. Misalnya, berapa 

jumlah pewawancara yang diperlukan apabila datangnya pelamar 

tidak teratur atau tidak dapat dipastikan. 

2) Sampel adalah Pengontrolan daftar inventaris pembukuan, 

kesimpulan ciri-ciri populasi pegawai dan tingkat reliabilitas yang 

khusus. 
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 Sjafri Mangkuprawira, Manajemen Sumberdaya Manusia Strategic Bogor; Ghalia 

Indonesia,2011 h. 94 
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3) Program linear adalah Menetapkan sumber-sumber yang jarang 

dalam kebiasaan yang umum dalam suatu organisasi. Memilih-

milih calon pegawai melalui simbol-simbol atau variabel-variabel 

yang  diterima untuk menjadi linear. 

4) Teori keputusan adalah Badan eksekutif yang menetapkan 

langsung calon mana yang akan direkrut dan berapa banyak jumlah 

pekerja yang dibutuhkan. 

5) Korelasi adalah Membandingkan korelasi fungsional departemen, 

terisi satu apakah menyebabkan terganggunya depatemen yang 

lain. 

6) Teori permainan adalah Metode ini menyajikan rekrutmen melalui 

persaingan antara pelamar kerja. 

7) Metode nomor indeks adalah ukuran dari turun naiknya harga, 

jumlah kegiatan organisasi dikaitkan dengan suatu produk, 

disajikan dengan nomor variable. 

8) Analisis rentan waktu adalah Penafsiran penarikan pegawai, biaya 

pelatihan, dan produksi, dengan suatu periode tertentu. 

9) Simulasi adalah Pengetesan pekerja melalui suatu simulasi proses 

pekerjaan rutin dalam jangka pendek atau pada waktu tes. 

10) Teknik review program evaluasi adalah Memberi gambaran 

kepada calon pegawai yang diterima tentang jaringan kejadian dan 

kegiatan kerja, penetapan sumber-sumber, pertimbangan waktu 



38 
 

dan ongkos, menyusun jaringan, dan saluran kritik dari prosedur 

rekrutmen. 

11) Statistik chart control kualitas adalah Menentukan kelas-kelas 

departemen dengan kualifikasi syarat kerja untuk dapat 

memasukinya sehingga dapat mengontrol dan menentukan pekerja. 

12) Model inventor adalah Menentukan pegawai dihubungkan dengan 

inventaris organisasi. 

13) Model integrasi produksi adalah Mengurangi sekecil mungkin 

biaya pekerja, produksi, dan inventaris. 

 

f. Hambatan Rekrutmen 

Kiranya perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa dalam 

menjalankan tugasnya mencari calon-calon pegawai, para pencari 

tenaga kerja suatu organisasi harus menyadari bahwa mereka 

menghadapi beragai kendala. Berbagai penelitian  dan pengalaman 

banyak orang dalam hal  rekrutmen menunjukan bahwa kendala yang 

bisa dihadapi itu dapat mengambil tiga bentuk yaitu kendala yang 

bersuber dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan para 

pencari tenaga kerja sendiri dan factor-faktor eksternal yang 

bersumber dari lingkungan dimana organisasi bergerak.
18
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 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta; Bumi Aksara, 2016, 

h.103 
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1) Faktor Organisasional 

Dapat dipastikan bahwa berbagai kebijaksanaan yang 

ditetapkan dan diberlakukan dalam suatu organisasi dimaksudkan 

agar organisasi yang bersangkutan semakin mampu mencapai 

berbagai tujuan dan sasarannya. Dapat pula dipastikan bahwa 

dalam suatu organisasi yang dikelola dengan baik terdapat 

beraneka ragam kebijaksanaan yang menyagkut segala aspek dan 

kegiatan organisasi tersebut.Yang penting mendapat perhatian 

ialah bahwa mungkin saja berbagai kebijaksanaan tersebut 

membatasi ruang gerak para pencari tenaga kerja baru. 

2) Kebiasaan Pencari Tenaga Kerja 

Pada suatu kerja yang mengelola sumberdaya manusia 

biasanya terdapat sekelompok pegawai yang tugas utamanya 

adalah melakukan rekrutmen. Mereka adalah tenaga spesialis yang 

memahami berbagai segi proses rekrutmen. Sebagai tenaga 

spesialis  diharapkan bahwa mereka, yang sering pula dikenal 

sebagai pencari tenaga kerja itu, mempu bertindak dan berpikir 

rasional. Akan tetapi karena berbagai faktor, seperti latar belakang 

pendidikandan pengalaman, para pencari tenaga kerja tersebut 

mungkin saja sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu. 

Sebagaimana halnya dengan berbagai kebiasaan lain dalam 

kehidupan seseorang tentu kebiasaan tersebut ada segi positif 
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tetapi juga segi negatifnya, para pencari tenaga kerja itu telah 

menguasai rencana sumber daya manusia dalam organisasi, 

mengetahui preferensi para manajer yang kelak akan membawahi 

tenaga kerja baru, telah memiliki informasi tentang analisis 

pekerjaan yang terdapat didalam organisasi dan telah pula 

mengenal dengan baik sumber-sumber pencari pekerjaan . Juga 

mereka telah menguasai metode rekrutmen yang paling tepat 

digunakan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang akan di lakukan. 

Segi negatif dari kebiasaan, yang tentunya merupakan kendala 

dalam proses rekrutmen, ialah kecendrungan berbuat kesalahan 

yang sama terutama apa bila kesalahan yang pernah dibuat tidak 

mempunyai dampak negative kuat bagi organisasi, karena, 

misalnya, tenaga kerja yang direkrut mampu bekerja sesuai dengan 

tuntutan tugasnya. Segi negatif lain adalah sikap pendangan enteng 

terhadap tugasnya sehingga usaha rekrutmen dihentikan apabila 

telah ada lamaran yang masuk dan tidak lagi berusaha mencari 

alternative lamaran sehingga yang benar-benar terbaiklah yang di 

rekrut. 

3) Kondisi Eksternal (Lingkungan) 

Dapat dinyatakan secara kategorikal bahwa tidak ada satupun 

organisasi yang boleh mengabaikan apa yang terjadi disekitarnya. 

Artinya dalam mengelola organisasi, factor-faktor eksternal atau 
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lingkungan harus selalu mendapat perhatian. Juga dalam hal 

merekrut tenaga kerja baru. Beberapa contoh dari faktor-faktor 

eksternal yang perlu diperhitungkan dalam proses rekrutmen 

adalah sebagai berikut: 

a) Kedudukan organisasi pencari tenaga kerja baru vis a vis 

organisasi lain yang bergerak dibidang kegiatan yang sama 

atau menghasilkan barang dan jasa yang sejenis. 

b) Langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tetentu. Telah 

dimaklumi bahwa dalam kehidupan organisasional yang 

semakin kompleks dewasa ini, semakin beraneka ragam 

keahlian dan ketrampilan yang diperlukan.  

c) Praktik rekrutmen oleh organisasi-organisasi lain. Teori 

manajemen sumber daya manusia menekankan pentingnya 

pengelolaan sumber daya manusia diselenggarakan 

berdasarkan norma-norma etika yang berlaku dimasyarakat. 

 

B. Kader Dan Karerisasi Da’i 

1. Definisi Kader 

Kader merupakan orang yang mampu menjalankan amanat, orang 

yang memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian serta kemampuan 

untuk memenejemen kelangsungan suatu organisasi. Menurut nano wijaya 
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Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga 

kepengurusan dalam sebuah organisasi,  

baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai pemihak dan atau 

membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut.  
19

 

Kader merupakan seseorang yang diberi kepercayaan yang dipercaya 

memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian yang dapat menjalankan 

amanat, yang berfungsi sebagai pemihak dengan mendengarkan secara 

langsung segala bentuk aspirasi dari suatu anggota organisasi, membantu 

dalam proses perencanaan, dalam suatu kegiatan. 

Dapat disimpulkan bahwa kader merupankan sekumpulan orang yang 

sengaja dibina oleh suatu lembaga atau organisasi dan diberikan 

kepercayaan untuk menjalankan amanat, berdasarkan pengetahuan dan 

keahlian guna menjalankan semua aktifitas manajemen didalam organisasi 

untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan. 

2. Definisi Kaderisasi Da’i 

a. Pengertian Kaderisasi Da’i 

Kaderisasi adalah proses pendididkan jangka panjang untuk 

pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan 

                                                           
19

Definisi Kader (On Line), Tersedia Di: (http://id.wikipedia.org/wiki/Kader).  (20 Februari 

2016)  
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menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan 

kader-kader yang tangguh.
20

 

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, karena 

merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Tanpa 

kaderisasi, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat 

bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik 

dan dinamis. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak 

membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Fungsi 

dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio) yang siap 

melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu 

organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan 

berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki 

kemampuan yang di atas rata-rata orang umum.  

Kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon 

secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi (subyek). Dan kedua, 

sasaran kaderisasi (obyek). Untuk yang pertama, subyek atau pelaku 

kaderisasi sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang 

yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-

kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan 

tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang kedua adalah obyek dari 

                                                           
20

 Kaderisasi (On-Line), Tersedia Di 

https://annisalidramaribeth.wordpress.com/2011/02/26/kaderisasi/ (20 Februari 2017) 

  

https://annisalidramaribeth.wordpress.com/2011/02/26/kaderisasi/
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kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu-individu yang 

dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi. 

Sifat sebagai subyek dan obyek dari proses kaderisasi ini sejatinya 

harus memenuhi beberapa fondasi dasar dalam pembentukan dan 

pembinaan kader-kader organisasi yang handal, cerdas dan matang 

secara intelektual dan psikologis.  

Sebagai subyek atau pelaku, dalam pengertian yang lebih jelas 

adalah seorang pemimpin. Tugas pertama-tama seorang pemimpin 

adalah mendidik. Jadi, seorang pemimpin hendaklah seorang yang 

memiliki jiwa dan etos seorang pendidik. Memimpin berarti 

menyelami perasaan dan pikiran orang yang dipimpinnya serta 

memberi inspirasi dan membangun keberanian hati orang yang 

dipimpinnya agar mampu berkarya secara maksimal dalam lingkungan 

tugasnya. Sedangkan sebagai obyek dari proses kaderisasi, sejatinya 

seorang kader memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk 

melanjutkan visi dan misi organisasi ke depan. Karena jatuh-

bangunnya organisasi terletak pada sejauh mana komitmen dan 

keterlibatan mereka secara intens dalam dinamika organisasi, dan 

tanggung jawab mereka untuk melanjutkan perjuangan organisasi 

yang telah dirintis dan dilakukan oleh para pendahulu-pendahulunya. 

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak 

boleh tidak dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses 
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perputaran dan pergantian disana. Namun satu yang perlu kita 

pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan, 

guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai 

kemampuan dibidang manajemen organisasi, tapi yang lebih penting 

adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala 

dimensinya. 

Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat diukur dari 

kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang 

dikembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan organisasi adalah 

munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen 

terhadap dinamika organisasi untuk masa depan. 

b. Fungsi Kaderisasi Da’i 

Adapun fungsi dari kaderisasi yaitu: 

1) Melakukan rekrutmen anggota baru. 

Penanaman awal nilai organisasi agar anggota bisa paham dan 

bergerak menuju tujuan organisasi. 

2) Menjalankan proses pembinaan, penjagaan dan pengembangan 

anggota.  

Membina anggota dalam setiap pergerakannya, menjaga 

anggota dalam nilai-nilai organisasi dan memastikan anggota 

tersebut masih sepaham dan setujuan, Mengembangkan skill dan 

knowledge anggota agar semakin kontributif.  
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3) Menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota 

sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif.  

Kaderisasi akan gagal ketika potensi anggota mati d\an anggota 

tidak terberdayakan. 

4) Mengevaluasi dan melakukan mekanisme kontrol organisasi. 

Kaderisasi bisa menjadi evaluator organisasi terhadap anggota. 

Sejauh mana nilai-nilai itu terterima anggota, bagaimana 

dampaknya, dan sebagainya.
21

 

c. Tujun Kaderisasi Da’i 

Dalam proses belajar mengajar kita harus mempunyai tujuan yang 

jelas, meneliti tujuan nasionalnya, institusionalnya, kurikulernya 

sampai kepada tujuan yang sangat spesifik. Proses pengkaderan juga 

merupakan salah satu upaya pembelajaran untuk mencerdaskan kader 

atau anggota sehingga diharapkan mampu melahirkan kader-kader 

yang berkualitas dan militasi. Dalam pengkaderan pada dasarnya ada 

unsur yang terlibat didalamnya yakni pelaku kaderisasi sebuah 

organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang telah 

ditetapkan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang 

melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas 

organisasi, sedangkan yang kedua adalah objek dari kaderisasi dengan 
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 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung; Rosdakarya, 

2009, h. 45 
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pengertian lain adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih 

untuk meneruskan visi dan misi organisasi.
22

  

Pada dasarnya tujuan dari kaderisasi Da’i adalah suatu proses 

untuk mempersiapkan calon kader dimana dilakukan pelatihan-

pelatihan untuk mempersiapkan calon kader-kader Da’i yang 

profesional yang dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi untuk 

mencapai tujuan dari organisasi. 

d. Bentuk Kaderisasi Da’i 

1) Kaderisasi Pasif 

Kaderisasi pasif dilakukan secara insidental dan merupakan 

masa untuk kenaikan jenjang anggota. Pada momen ini, anggota 

mendapatkan pembinaan learning to know dan sedikit learning to 

be. Pembinaan pasif sangat penting dan efektif dalam pembinaan 

dan penjagaan. 

2) Kaderisasi Aktif 

Yaitu kaderisasi yang bersifat rutin dan sedikit abstrak, karena 

pada kaderisasi ini, anggotalah yang mencari sendiri materinya. 

Pada momen ini, anggota mendapatkan pembinaan learning to 

know, learning to do, dan learning to be sekaligus. Maka dalam 

hal ini sangat penting untuk dipahami, bahwa setiap rutinitas 

kegiatan, haruslah memberdayakan potensi anggota sekaligus 
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 Edy Sutrisno, Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta; Kencana, 2009, h. 69 
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menjadi bentuk pembinaan dan pengembangan aktif bagi anggota. 

Kaderisasi ini sangat baik dalam proses pembinaan, penjagaan, dan 

pengembangan secara sistematis.
23
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 Aep Kurniawan, Aep Sy Firdaus, Manajemen Pelatihan Dakwah, Jakarta; Rineka Cipta, 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM-F) RUMAH 

DA’I UIN RADEN INTAN LAMPUNG 

 

A. Profile UKM-F Rumah Da’i UIN Raden Intan Lampung 

1. Sejarah Berdirinya UKM-F Rumah Da’i UIN Raden Intan Lampung 

Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Rumah Da’i adalah 

salah satu UKM yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan 

Lampung, yang berada dibawah naungan Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi.  

Pada awalnya Rumah Da’i merupakan sebuah komunitas perkumpulan 

anak muda dengan M. Khotip Nawawi sebagai pendiri (pemrakarsa) 

dengan nama padepokan Da’i (yang selanjutnya berganti nama menjadi 

UKM-F Rumah Da’i). Memiliki pandangan bahwa IAIN Raden Intan 

Lampung (sekarang menjadi UIN Raden Intan Lampung) khususnya bagi 

mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dibidang dakwah, maka 

dibutuhkan suatu wadah untuk berkumpulnya para Da’i dan Da’iyah. 

Niatan tersebut diwujudkan dengan membuat selembaran yang kemudian 

ditempelkan dimading-mading atau papan infomasi kampus. Selembaran 

tersebut berisikan ajakan kepada sahabat-sahabat yang memiliki bakat dan 

minat dengan tujuan menarik mahasiswa yang lain untuk bergabung. 
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Alhasil berdasarkan waktu yang telah disepakati hadirlah 6 orang anggota 

yaitu M. Khatib Nawawi, Lili Tobing, Ardiansyah, Zainal Abidin, 

Hariyanto, Nabila. 

Seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya anggota Padepokan 

Da’i berubah menjadi UKM Fakultas  berdasarkan surat keputusan (SK) 

yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Dakwah yaitu Prof Dr. H. MA. 

Achlami HS. MA, dan organisasi ini berganti nama menjadi UKM-F 

Rumah Da’i. Tepatnya pada tanggal 05 April 2013 dengan dikeluarkannya 

surat keputusan tersebut maka Rumah Da’i resmi menjadi UKM Fakultas 

Dakwah (sekarang menjadi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi) UIN 

Raden Intan Lampung sampai dengan sekarang.
1
  

Dengan berazaskan islam, prinsip-prinsip kebersamaan, kekeluargaan, 

kesamaan, kemandirian, dan bersifat Independen.
2
 

2. Visi Dan Misi UKM-F Rumah Da’i 

Visi UKM-F Rumah Da’i 

Terbinanya Da’i yang berfikir ilmiah, berakhlaqul karimah beramal 

ibadah atas terwujudnya Da’i profesional yang berlandaskan Al’Quran 

dan Hadist serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

 

 

                                                           
1
 Dokumentasi, Sejarah Singkat UKM-F Rumah Da’i UIN RIL 

2
 Dokumentasi AD/ART Rumah Da’i 2014 
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Misi UKM-F Rumah Da’i 

a. Membina pribadi kader untuk mencapai akhlaqul karimah  

b. Mengembangkan potensi kader dalam ilmu agama dan disiplin ilmu 

lainnya 

c. Memberdayakan kader dalam dunia kemahasiswaan dan masyarakat  

d. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan point a, b, c, dan 

sesuai dengan azaz, fungsi dan peran organisasi serta berguna untuk 

mencapai tujuan organisasi.
3
 

3. Makna logo UKM-F Rumah Da’i 

Logo adalah sebuah identitas dari suatu organisasi. Selain sebagai 

tanda pengenal logo juga memiliki makna yang terkandung didalamnya. 

Makna tersebut digambarkan melalui warna maupun gambar-gambar 

tertentu. Begitu juga dengan UKM-F Rumah Da’i, makna tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 
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Merah : melambangkan keberanian dalam berdakwah 

Hijau : bintang dan warna hijau ini memiliki arti seorang Da’i harus 

kreatif 

Kuning : melambangkan kecerdasan seorang Da’i 

Putih : putih pada lafazt Allah bermakna suci, bersih. 

Al-Quran : melambangkan taqwa dan tunduk kepada Allah SWT.
4
 

pembuatan logo dibuat bersarkan keputusan bersama yang 

dimuswawarahkan dalam mubes (musyawarah besar) bersamaan dengan 

penentuan visi dan misi organisasi.  

 

B. Struktur Kepengurusan UKM-F Rumah Da’i 

Seorang pengurus sangat berperan penting bagi keberlangsungan suatu 

organisasi. Seorang pengurus memiliki peran dan tugasnya dibidangnya 

masing-masing. Begitu juga dengan kepengurusan di UKM-F Rumah Da’i. 

kepengurusan rumah Da’i memiliki fungsi dan tugas diantaranya: 

1. Ketua Umum 

Betanggung jawab atas tugas-tugas internal dan eksternal UKM yang 

bersifat umum 

2. Wakil Ketua Umum 

                                                           
4
 Profil UKM-F Rumah Da’i 
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Membantu ketua umum dalam memimpin dan menjalankan tugas serta 

mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan setiap devisi yang 

bertanggung jawab terhadap koordinasi dan komunikasi dengan para 

pengurus lainnya. 

3. Sekertaris Umum 

Bertanggung jawab dan menjadi koordinator kegiatan dibidang 

administrasi kesekertariatan dan penerangan dalam hubungan 

organisasi. 

4. Bendahara Umum  

Manajemen keuangan organisasi dengan memberdayakan fungsi 

bendahara umum terhadap perolehan dana dan pengeluaran biaya 

dalam kegiatan ketua UKM. 

5. Devisi 1 Kaderisasi 

Sebagai pelaksana kegiatan di bidang pembinaan dann pengembangan 

anggota atau kader. 

6. Devisi Keilmuan 

Sebagai pelaksana kegiatan dibidang pembiaan dan pengembangan 

anggota atau kader. 

7. Devisi Kesekertariatan 

Sebagai pelaksana tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan informasi 

dan kesekertariatan. 

8. Devisi Jakhob (Jaringan Khobar) 
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Sebagai pelaksana kegiatan yang berkenaan dengan informasi. 

9. Devisi PDU 

Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang dana dan penggalian sumber 

dana ekonomi organisasi.
5
 

Struktur Kepengurusan UKM-F Rumah Da’i 2015-2016 FDIK UIN Raden Intan 

Lampung.  

                                                           
5
 Ibid  

Ketua Umum Samhari 

Wakil ketua umum Ahmad Syafrudin 

Sekertaris umum Dina Nur Atika 

Bendahara umum Nyi Ayu 

Ketua Ranting Kaderisasi Julian Fajri 

Wasek Kaderisasi N. Nani 

Anggota Mustofa Akhyar 

 Syirman Andika 

 Ade Sanjaya 

 Indah Apriliya Putri 

 Upi Lutpiah 

 Dewi Tri Agustina 
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Ketua Ranting Keilmuan Husnul Fadly 

Wasek Keilmuan Siti Maysaroh 

Anggota Reren Selawati 

 Amelia Setiawati 

 Fatih Rukhma 

 Ahmad Muhajir 

 Eka Putri Nur Apriyani 

 

Ketua Ranting Kesekertariatan Ahmad Dwi Hidayat 

Wasek Kesekertariatan Kartika Indriasari 

Anggota Gita Sari 

 Novi Supini 

 Violita Nur Wulandari 

 Siska 

 Debri Rahmadani 

 Lia Khalilatul Arifah 

 Jarika Sariyani 

Ketua Ranting Jakhob Anisatu Solihah 

Wasek Jakhob Ayub Kumala 

Anggota Abdiza 

 Wahyuni 

 M. Nurul Huda 

 Amrizal Ikhwanudin 

 Liana 

 Dede 

Ketua Ranting PDU Aulia Annisa 

Wasek PDU Agustiana 

Anggota Kiki Nurul Huda 

 Santi Wagi 

 Dimas Aklianto 

 Arum Okta Liana Sari 

 Neneng Rohimah 

 Tri Wulan 
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C. Bentuk Kegiatan UKM-F Rumah Da’i 

1. Proses UKM-F Rumah Da’i dalam Kaderisasi Da’i 

Program kerja yang dilaksanakan oleh UKM-F Rumah Da’i terbagi 

menjadi 3 kegiatan diantaranya perekrutan, pembinaan, pengembangan. 

Kegiatan tersebut diantaranya: 

a. Perekrutan  

Pada tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan pada kader yaitu diawali 

dengan: 

1) Operasi (Open Recruitment Kaderisasi)  

Sosialisasi kemahasiswa baru dengan mengenalkan kepada mereka 

bagaimana Rumah Da’i dan memberikan motivasi agar senantiasa 

berdakwah dijalan Allah SWT. 

2) Pelatihan Pendidikan Pemula (P3) 

Dalam kegiatan ini para kader akan diberikan pendidikan pertama 

dimana mereka menerima materi-materi awal seperti pemahaman 

tentang ilmu dakwah, metode dakwah, dasar-dasar kepemimpinan, 

ilmu organisasi, dan pelatihan public speaking. 

3) Pelatihan Pendidikan Menengah 

Setelah para kader menerima materi dan teori berkaitan dengan 

dakwah dan organisasi mereka juga diberikan tahap pendidikan 

menengah yang mana pada kegiatannya mereka mendapat materi 
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yang sama pada pelatihan pemula namun isi materi lebih 

mendalam. 

4) Pelatihan Pendidikan Atas 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari P3 dan pelatihan 

menengah, namun pada tahap ini kader akan dinilai dari segi 

keaktifan dalam mengikuti kegiatan Rumah Da’i serta pemahaman 

mereka tentang ilmu-ilmu dakwah dan organisasi yang telah 

diberikan. Kemudian para kader akan diberikan tingkatan 

pemahaman yang lebih, mengenai dakwah serta mengaplikasikan 

langsung pada masyarakat dan ilmu-ilmu disiplin lainnya. 

b. Pembinaan 

Pada kegiatan pembinaan ini juga dibagi atas beberapa tahapan 

diantaranya:  

1) My Trip My Mosque 

Kegiatan ini adalah terapan dari ilmu ilmu yang telah diberikan 

kepada kader, dimana mereka sudah diajak untuk bergabung 

kemasyarakat dan terlibat dalam kegiatan yang ada didalam, untuk 

ikut serta sebagai pengisi acara pengajian, sebagai MC, pemandu 

Do’a dan lain-lain. 

2) Muhadhoroh 

Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali pada malam jum’at, 

muhadhoroh atau latihan berpidato. 
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3) Rihlah 

Pada tahapan pembinaan mereka juga mendapatkan kegiatan yang 

berkaitan dengan pengakraban sekaligus tadabur alam seperti 

outbond, hacking. 

c. Pengambangan  

Program kerja kaderisasi yang terakhir yaitu pengembangan para 

kader diajak untuk melakukan kegiatan-kegiatan perjenjangan seperti 

rapat pleno, memberikan pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan 

dakwah program Rumah Da’i sehat, kemudian bukber pada bulan 

ramadhan, tahapan-tahapan ini berguna untuk saling mengakrapkan 

kader satu dengan kader yang lain, antara kader dengan pengurus guna 

menciptakan rasa kekeluargaan sebagaimana azas prinsip Rumah Da’i. 

1) Jenjang Pelatihan-Pelatihan Kader 

a) LATIN (Latihan Rutin) 

Kegiatan ini adalah awal mula mereka menerima kajian-kajian 

akan ilmu dakwah, metode dakwah, retorika, dan lain-lain. 

Kegiatan rutin ini dilaksanakan setiap hari jum’at dan hari 

sabtu yang biasanya mereka sebut dengan “jitu pengajian 

sabtu” berupa pengkajian kitab-kitab yang diberikan langsung 

oleh Prof. Dr. H. Ahclami HS.MA. mereka akan menerima 

materi sekaligus praktek langsung bagaimana cara 

menyampaikan dakwah secara baik. 
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b) Pelatihan Masal (Pembuatan Makalah Dan Proposal) 

Para mahasiswa bergabung pada UKM-F Rumah Da’i melalui 

kegiatan ini, mahasiswa atau kader tersebu dapat aktif mandiri 

mengikuti kegiatan-kegiatan pada pengkaderan dibarikannya 

pelatihan ini guna membantu mereka untuk mandiri pada 

bidang administrasi.
6
 

c) Kurikulum Rumah Da’i 

Pada tahapan ini yaitu tugas untuk menghafal ayat-ayat 

Al’Quran dan Hadist, guna menciptakan kader yang 

berkualitas, mereka diberi hafalan oleh tutor dan pada setiap 

pertemuan mereka diwajibkan menyetorkan hafalan mereka 

berupa ayat-ayat yang berkaitan dengan dakwah misal ayat-

ayat tertentu seperti kewajiban berdakwah, pernikahan, 

kematian dll. 

d) TAPE (Tausiyah Pekanan) 

Kegiatan ini berupaya membantu mengembangkan wawasan 

mereka sebagai bahan dakwah sekaligus proses peningkatan 

keilmuan, para kader mendapatkan short message service 

(SMS) berupa tausyiah seminggu sekali dari pengurus jakhob. 

e) Si Rutin Isu (Diskusi Rutin Isu Isu) 

                                                           
6
 Dokumentasi, progja UKM-F Rumah Da’i  
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Diskusi ini dilakukan agar mereka peka terhadap isu-isu 

terkini, update terhadap perkembangan pada dunia luar yang 

kemudian mereka campurkan pada materi mereka dalam 

berdakwah agar menarik perhatian Mad’u agar tidak 

membosankan.  

f) Bedah Kurikulum Dakwah  

Penguatan materi dakwah, tahap ini para kader membedah atau 

mengupas materi-materi secara detail seperti ayat-ayat 

Al’Quran dan Hadist yang berkaitan dengan masalah yang 

terjadi di masyarakan umum. 

g) Pelatihan Khatip Dan Imam 

Para kader mendapatkan wawasan mengenai khatip dan imam 

menambah kredibilitas para kader da’i. 

h) Safari Dakwah 

Para kader diajak langsung berhadapan dengan masyarakat 

setelah mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan terlebih 

dahulu, kemudian pada tahapan ini kemudian kader akan 

dibimbing untuk terjun langsung ke masyarakat 

mengaplikasikan ilmu mereka. Akan tetapi, tidak terlepas dari 

pengawasan pembina serta tutor dan pengurus. Mereka akan 

diberikan tugas dalam mengisi sebuah pengajian misal untuk 
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memimpin Do’a, menjadi MC, bertugas sebagai tilawah, dan 

tausyiah pengantar. 

2) Rapat Plenno 

Laporan program kerja kerja rumah Da’i, evaluasi, dan proyeksi 

dari setiap setiap progja masing-masing devisi di UKM-F Rumah 

Da’i pada satu semester.  

3) MUBES (Musyawarah Besar) 

Laporan pertanggung jawaban. Reorganisasi oleh seluruh pengurus 

tiap-tiap devisi. 

4) RD Sehat 

Kegiatan ini guna menciptakan kader yang sehat jasmani serta 

rohani, maka dari itu diagendakan seminggu sekali olahraga 

bersama dan bersih-bersih di kesekertariatan rumah Da’i pada hari 

minggu. 

5) Pelatihan Internet Sehat (PIS) 

Kegiatan ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang IT 

(Ilmu Teknologi) agar para kader dapat dengan mudah mengakses 

ilmu-ilmu umum di internet agar tidak GAPTEK (Gagap 

Teknologi) 

6) Dakwah Performance 

Ajang kreasi lomba yang dilakukan UKM Rumah Da’i setiap satu 

tahun sekali guna syiar bakat islami untuk peserta di luar kalangan 
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Rumah Da’i. Para kader turun sebagai panitia guna 

mengaplikasikan jiwa organisasi mereka. 

7) Rumah Da’i Berbagi 

Kegiatan sosial yang mereka lakukan dengan penggalangan dana 

pakaian alat-alat sekolah dan ibadah yang kemudian mereka 

berikan kepada masyarakat yang membutuhkan pada tiap bulan 

suci ramadhan dan pada setiap event tertentu. 

8) Tabligh Akbar 

Peringatan hari besar islam dan muhasabah syiar islam, pada tahap 

ini kader di tuntut untuk berpartisipasi pada kegiatan besar ini guna 

mengaplikasikan kedua ilmunya, berupa ilmu organisasi dan ilmu 

islam atau nilai dakwahnya.
7
 

 

D. Upaya Pelaksanaan Kegiatan Rekrutmen UKM-F Rumah Da’i 

UKM Rumah Da’i merupakan salah satu lembaga organisasi di UIN 

Raden Intan Lampung yang berkedudukan di Fakultas Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi. UKM ini memiliki Surat Keputusan (SK)  yang di keluarkan 

langsung oleh dekan Fakultas Dakwah yaitu Prof. Dr. H. MA. Achlami HS. 

MA. UKM ini mendapatkan dukungan dari pihak birokrasi, salah satu bentuk 

dukungan tersebut adalah adanya bantuan dana untuk program kerja yang 

terencana, seperti program mengikuti dan mendukung kader yang masuk 

                                                           
7
 Dokumentasi, Progja UKM-F Rumah Da’i 
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dalam ajang AKSI INDOSIAR dan DAPIL di MNCTV. Selain itu dewan 

pembina utama merupakan Wakil Dekan I Fakulta Dakwah Dan Ilmu 

Komunikasi.
8
 

 

E. Strategi Rekrutmen Kader Da’i 

Dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen, dimulai ketika masuk tahun 

ajaran baru. Dalam tahap pelaksanaannya yang perlu diperhatikan ialah 

kekompakan dan kerjasama antara pengurus dan anggota  satu dengan yang 

lainnya. Berdasarkan wawancara yang penulis dapat dengan salah satu 

pengurus khususnya pengurus devisi kaderisasi UKM-F Rumah Da’i 

mengatakan bahwa, jumlah anggota yang berhasil direkrut dan tersaring 

melalui operasi atau open recruitment cukup banyak dan cukup signifikan di 

banding tahun-tahun sebelumnya. Saat ini jumlah keseluruhan kader yang 

berhasil tersaring mencapai 70 orang. Akan tetapi yang mengikuti tahapan 

seleksi hanya sekitar 60 orang. Jumlah ini sudah di bedakan dengan pengurus 

dan kader Da’i yang telah mengikuti proses pembinaan atau pengkaderan dan 

kegiatan-kegiatan di UKM-F Rumah Da’i sampai sekarang.
9
 

Dalam pelaksanaan rekrutmen kader Da’i memiliki beberapa tahapan, 

tahapan yang pertama dilakukan oleh bidang kaderisasi, kemudian dewan 

                                                           
8
 Samhari, Ketua Umum UKM-F Rumah Da’i, Wawancara, 17 April 2017, Di Taman 

Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung. 
9
 Julian Fajri, Kepala Didang Kaderisasi UKM-F Rumah Da’i, Wawancara, 19 April 2017, 

Didepan Lokal 6  
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pembinaan. Pada tahapan ini, kerja sama antara devisi kaderisasi dan devisi 

keilmuan yang bekerja sama dengan tutor untuk melaksanakan pembinaan 

terhadap kader Da’i, kader-kader yang direkrut dilihat dari keaktifan saat 

kegiatan pembinaan atau pengkaderan terutama pada pelatihan-pelatihan dan 

penguasaan materi-materi yang sudah disampaikan pada tahap awal pelatihan 

dan pembinaan.
10

 

Sebelum kegiatan rekrutmen dilaksanakan terlebih dahulu Rumah Da’i 

mensosialisasikan apa itu Rumah Da’i pada saat KULTA (Kuliah Taaruf) dan 

juga dengan cara menjarkom (broadcash) dengan memanfaatkan media sosial 

seperti facebook sebelum kulta dilaksanakan. Pada saat masuk tahun ajaran 

baru barulah melakukan sosialisasi dan menyebarkan selembaran brosur, 

sebagai sarana prosmosi untuk memperkenalkan rumah Da’i kepada 

mahasiswa baru. Saat kulta dilaksanakan rumah Da’i membuka stan 

pendaftaran. Respon dari para calon kader sangat positif dengan penggunaan 

metode-metode ini. Dan antusias para mahasiswa baru sangatlah baik, 

sehingga tingkat kenaikan kader yang berhasil direkrut untuk bergabung 

menjadi salah satu anggota di Rumah Da’i sangat signifikan dari tahun-tahun 

sebelumnya. 

Penggunaan metode ini sangatlah efektif dilakukan dengan memanfaatkan 

media sosial yang ada. Mengingat metode-metode sebelumnya yang hanya 
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 Upi Lutpiah, Bidang Kaderisasi UKM-F Rumah Da’i, Wawancara, 17 April 2017 Di 

Dekanat FDIK 
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sekedar sosialisasi pada saat kulta dan juga membuka stan pendaftaran saja. 

Pada kenyataannya tingkat kenaikan anggota yang berhasil direkrut sangat 

signifikan setelah memanfaatkan media masa yang ada. Karena pada tahun-

tahun sebelumnya hanya sedikit yang berhasil direkrut seperti contoh pada 

tahun 2015 hanya sekitar 20 sampai 30 orang saja yang berhasil direkrut, 

sementara pada tahun 2016 ini berhasil mencapai 60 sampai 70 orang kader 

yang berhasil direkrut.
11

 

Yang menentukan strategi untuk melaksanakan rekrutmen kader ini 

diputuskan berdasarkan hasil keputusan bersama dari hasil musyawah, yang 

dilakukan sebelum pelaksanaan rekrutmen. 

Dalam pelaksaan rekrutmen kerja sama antara kader satu dengan yang 

lainnya sangatlah berperan penting dan sangat berpengaruh bagi keberhasilan 

rumah Da’i untuk merekrut dan menyaring calon kader Da’i di UKM-F 

Rumah Da’i. Memang rekrutmen merupakan agenda besar dari progja bidang 

kaderisasi, namun devisi lain juga saling berkoordisasi dan saling bekerja 

sama antara kader satu dengan yang lain. Karena masing-masing kader 

memiliki peran penting sebagai koordinator pelaksana guna keberhasilan 

Rumah Da’i untuk menyaring sebanyak mungkin calon kader Da’i yang 

berkualitas untuk menjadikannya kader Da’i/Daiyah yang profesional. 
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 Julian Fajri, Kepala Bidang Kaderisasi UKM-F Rumah Da’i, Wawancara 19 april 2016, 
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Kader merupakan sekelompok orang yang sengaja dibina secara terus 

menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang besar. 

Dalam pelaksanaan rekrutmen devisi kaderisai bekerja sama dengan 

bidang PDU untuk penyediaan sarana dan prasarana seperti pembuatan bener, 

pembuatan selembaran brosur untuk dibagikan kepada mahasiswa baru, dan 

keperluan lainnya sebagai sarana penunjang saat pelaksanaan rekrutmen 

dilakukan. Saat pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan kerja sama antara 

masing-masing koordinator sangatlah penting.  Karena kerja sama merupakan 

kunci keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan. 

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen, langkah 

yang harus dilakukan calon kader Da’i ialah mengikuti kegiatan P3 (Pelatihan 

Pendidikan Pemula), karena P3 ini merupakan langkah awal yang harus 

dilalui calon kader Da’i yang akan bergabung dengan organisasi Rumah Da’i 

sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota dirumah Da’i. 

Pelatiha Pendidikan Pemula (P3) ini merupakan jenjang tahapan pertama 

yang harus dilalui. Kegiatan ini dilakukan 1 tahun sekali yang berlangsung 

selama 2 hari. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangkan pemateri dari 

dewan pembinaan UKM-F Rumah Da’i dan dosen yang mempuni pada 

bidang-bidang dakwah. Pada tahapan ini para kader akan menerima materi 

dari yang paling dasar terkait ilmu dakwah seperti retorika dakwah, metode 
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dakwah, dan ilmu-ilmu disiplin lainnya seperti ilmu organisasi tentang 

kepemimpinan dan administrasi.
12

 

Yang menjadi sasaran rumah Da’i untuk dijadikan kadernya adalah 

seorang mahasiswa khususnya di UIN Raden Intan Lampung. Walaupun 

Rumah Da’i merupakan UKM milik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

namun tidak membatasi Fakultas lain untuk bergabung menjadi anggota di 

Rumah Da’i dengan syarat mengikuti P3 (Pelatihan Pendidikan Pemula) 

karena P3 merupakan gerbang awal yang harus di ikuti sebagai kualifikasi 

untuk menjadi kader Da’i di UKM-F Rumah Da’i.  

Tujuan rekrutmen bagi rumah Da’i merupakan hal yang sangat penting 

bagi kelangsungan untuk bertahannya rumah Da’i agar tetap berjalan dari 

waktu ke waktu. Karena dalam suatu organisasi itu perlu ke anggotaan untuk 

meneruskan estafet kepengurusan. Karena apabila tidak ada kader bagaimana 

organisasi itu sendiri dapat berjalan maka reorganisasi keanggotaan perlu 

dilakukan. Dalam pelaksanaan rekrutmen di Rumah Da’i tidak menentukan 

kuantitasnya namun lebih mengutamakan kualitas dari kader-kader Da’inya 

sendiri.
13

 

Media yang digunakan rumah Da’i untuk merekrut kader adalah dengan 

memanfaatkan media eloktronik dengan menggunakan media sosial yang ada. 

Karena semakin berkembangnya media masa saat sekarang ini maka Rumah 
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 Indah Aprilia, Bidang Kaderisasi UKM-F Rumah Da’i, Wawancara, 17 April 2017, 

Didekanat FDIK 
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Da’i memanfaatkan peluang yang ada. Penggunaan media masa saat ini dirasa 

sangat efektif. Media sosial yang digunakan Rumah Da’i untuk bersosialisasi 

yaitu dengan menggunakan media jaringan sosial seperti facebook. Hal ini 

merupakan langkah yang baik untuk organisasi Rumah Da’i untuk 

memperkenalkan Rumah Da’i kepada mahasiswa khususnya mahasiswa baru. 

Mengingingat masih banyaknya para siswa khususnya yang masih duduk di 

SMA menengah yang masih mengakses jaringan facebook. Akan tetapi 

masalah yang dihadapi ialah semakin majunya teknologi khususnya jaringan 

sosial ini maka semakin berkurangnya pengguna yang mengakses facebook, 

dan juga ketidak tauannya mahasiswa baru tentang akun facebook dari Rumah 

Da’i itu sendiri. Untuk mengantisipasinya Rumah Da’i juga menggunakan 

media cetak untuk mensosialisasikan Rumah Da’i, seperti brosur yang 

berisikan tentang profil Rumah Da’i. Brosur ini dibuat saat kuliah taaruf 

dilaksanakan, selanjutnya membagikan brosur yang telah dicetak kepada 

mahasiswa baru sebagai sarana sosialisasi. Selain itu membuka stan 

pendaftaran bagi mahasiswa yang ingin bergabung dan ingin mendaftar.  

 

F. Perkembangan UKM-F Rumah Da’i FDIK 

Unit Kegiatan Mahasiwa Fakultas (UKM-F) Rumah Da’i memiliki 

perkembangan secara signifikan, perkembangan tersebut dilihat dari langkah-

langkahnya untuk mewujudkan tujuan dari organisasi yaitu mencetak generasi 
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muda menjadi kader Da’i dan Da’iyah yang profesiaonal. Pencapaian tersebut 

diantaranya: 

1. Antusias para mahasiswa yang bergabung dalam pembinaan Da’i semakin 

tinggi, dilihat dari bertambahnya jumlah kader setiap tahunnya, dan juga 

banyaknya kader yang yang bertahan mengikuti proses pengkaderan dari 

tahun yang sebelumnya hanya 20 orang kader, kini menjadi 60 orang 

kader yang aktif. 

Tabel jumlah kader yang berhasil direkrut dari tahun ke tahun 

No. Tahun Jumah Kader 

1 2013 9 

2 2014 15 

3 2015 20 

4 2016 60 

 

Dilihat dari tabel tersebut, dapat kita lihat jumlah kader yang berhasil 

tersaring tiap tahunnya semakin meningkat. Karena dengan penggunaan 

metode rekrutmen yang tepat, maka efektifitas Rumah Da’i dalam 

melaksanakan rekrutmen cukup baik. Dari tabel tersebut dapat kita 

simpulkan bahwa rekrutmen yang dilakukan Rumah Da’i dengan 

memanfaatkan media elekronik sebagai media sosialisasi kepada 
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mahasiswa baru sangat efektif, sehingga tingkat kenaikan jumlah kader 

yang berhasil tersaring cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. 

2. Pencapaian yang lain yaitu kader-kader yang berprestasi lahir dari UKM 

Rumah Da’i seperti masuk dalam 5 besar AKSI INDOSIAR pada tahun 

2015 dan 2016 mewakili Provinsi Lampung. 

3. Anggota UKM-F Rumah Da’i mendapat kepercayaan dari masyarakat 

untuk mengisi dan menyampaikan dakwah islam dengan mengisi 

pengajian-pengajian yang ada daerah disekitaran provinsi lampung. 

4. Tahun 2016 UKM-F Rumah Da’i telah mengadakan hajat besar  berupa 

Dakwah Performace dengan peserta dari seluruh kampus yang ada di 

provisi lampung. 

5. UKM-F Rumah Da’i kembali mendapatkan kepercayaan dari pihak 

kampus untuk menjadi tuan rumah atau panitia pra Aksi Indosiar 2017. 

Keberhasilan UKM-F Rumah Da’i setiap tahunnya mengalami 

perkembangan yang baik dilihat dari para anggotanya dan progja UKM yang 

berjalan dengan baik, sehingga menjadikan Rumah Da’i semakin berkembang 

seiring berjalannya waktu. 

 

G. Hambatan-Hambatan Rekrutmen 

Hambatan-hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan rekretmen yang 

dilakukan Rumah Da’i dibagi atas 2 faktor yaitu : faktor internal dan faktor 

eksternal. 
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1. Faktor internal : yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan 

rekrutmen adalah  faktor dari individunya sendiri, yaitu karena 

kurangngnya kesadaran perseorangan untuk ikut serta dan ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan rekrutmen karena banyaknya anggota 

yang pulang kampung pada saat masuk tahun ajaran baru, karena 

belum aktifnya perkuliahan. 

2. Faktor eksternal : yang menjadi kendala dalam lingkup eksternal 

adalah pemikiran mahasiswa bahwa UKM ini hanya untuk mahasiswa 

di Fakultas Dakwah saja dikarenakan UKM ini ialah UKM milik 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi bukan UKM Universitas 

sehingga mahasiswa sungkan untuk bergabung.   

Demikianlah yang menjadi kendala bagi Rumah Da’i dalam 

pelaksanaan rekrutmen. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Rumah Da’i mengerahkan 

seniornya yang berdomisili difakultas lain untuk bergerak mencari dan 

menarik kader, dan mensosialisasikan Rumah Da’i ke mahasiswa baru 

difakultasnya masing-masing untuk bergabung di Rumah Da’i. Karena 

rata-rata kader yang dari fakultas lain aktif dalam organisasi lain juga 

seperti BEM fakultasnya sehingga ada peluang untuk 
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mensosialisasikan UKM-F Rumah Da’i kepada mahasiswa baru pada 

Fakultas masing-masing.
14

  

 

H. Evaluasi Dan Pengendalian 

Evaluasi dan pengendalian merupakan tahapan yang terakhir dalam proses 

manajemen strategi. Pada tahapan ini organisasi akan mengevaluasi kegiatan 

rekrutmen yang telah dilakukan dengan strategi yang dipakai untuk 

melaksanakan kegiatan rekrutmen. Evaluasi dilakukan pada saat rapat pleno 

dimana laporan dari keseluruhan masing-masing devisi mengenai program 

kerja  masing-masing. 

Dalam tahapan ini keseluruhan devisi akan melaporkan progja yang 

mereka kerjakan mengenai kekurangan-kekurangan selama mereka 

melakukan kegiatan, masalah-masalah yang mereka hadapi lalu dirundingkan 

untuk dicari jalan keluarnya secara bermusyawarah. Evaluasi ini dilakukan 

selama kegiatan rekrutmen dan pelatihan dilaksanakan.
15
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 Syirman Andika, Bidang Kaderisasi Ukm-F Rumah Da’i, Wawancara, 18 April 2016, 
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15

 N. Nani, Bidang Kaderisasi UKM-F Rumah Da’i IAIN Raden Intan Lampung, Wawancara, 
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BAB IV 

STRATEGI REKRUTMEN KADER DA’I PADA UKM-F RUMAH DA’I IAIN 

RADEN INTAN LAMPUNG 

 

A. Tahapan dan Proses Strategi Rekrutmen Kader Da’i UIN Raden Intan 

Lampung 

Proses rekrutmen pasti dilakukan oleh setiap lembaga, perusahaan, 

maupun organisasi. Salah satunya yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas 

Rumah Da’i UIN Raden Intan Lampung. UKM-F Rumah Da’i ini merupakan 

salah satu organisasi yang ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN 

Raden Intan Lampung. Proses rekrutmen dilakukan pada saat masuk tahun 

ajaran baru guna meneruskan sistem kepengurusan melalui beberapa tahapan. 

Oleh karena itu peneliti akan menganalisa pada setiap tahapan rekrutmen yang 

dilakukan UKM-F Rumah Da’i UIN Raden Intan Lampung berdasarkan teori-

teori yang ada. 

Rekrutmen adalah salah satu unsur manajemen sumber daya manusia yang 

sangat penting diperhatikan, karena hal tersebut dilakukan untuk menarik dan 

mendapatkan calon-calon anggota yang akan bekerja sama untuk mewujudkan 

tujuan dari organisasi. 

1. Strategi Rekrutmen Rumah Da’i 
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Penentuan strategi rekrutmen yang baik perlu diperhatikan karena 

strategi sangat menentukan sukses atau tidaknya proses rekrutmen 

yang dilakukan. Telah dibahas di BAB II pada hal 17, bahwa 

Stephanie K. Marrus mengartikan strategi sebagai suatu proses 

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan 

jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaiman agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sementara Dubois dan 

Rothwell yang penulis kutip pada hal 17, rekrutmen diartikan sebagai 

proses menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk 

lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Ini merupakan pencarian 

bakat, pengejaran kelompok terbaik pelamar untuk posisi yang 

tersedia. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi rekrutmen adalah 

suatu proses penentuan rencana pada tujuan jangka panjang organisasi, 

agar tujuan dapat tercapai yaitu untuk menarik sebanyak mungkin 

kualifikasi calon anggota yang terbaik.  

Yang dimaksut penulis dalam karya ilmiah adalah bagaiman upaya 

yang dilakukan Rumah Da’i untuk menarik dan menyaring sebanyak 

mungkin kualifikasi calon anggota yang terbaik untuk direkrut 

menjadi salah satu kader di UKM-F Rumah Da’i, hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan kader-kader berkualitas yang akan bekerja sama 

untuk menjalankan visi dan misi agar tujuan dari UKM-F Rumah Da’i 

dapat tercapai. 
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Berdasarkan pemaparan dari teori-teori sebelumnya, dapat 

dikatakan bahwa setiap lembaga, perusahaan, maupun organisasi pasti 

menginginkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dikarenakan 

hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar yang 

harus dipenuhi sebuah organisasi. karena sumber daya manusia 

tersebutlah yang nantinya akan menjalankan roda organisasi tersebut 

hingga organisasi dapat berkembang.  

Begitu juga dengan UKM-F Rumah Da’i, kebutuhan akan sumber 

daya manusia yang berkualitas merupakan kebutuhan yang paling 

mendasar. Sebagaimana penulis dapatkan data melalui metode 

wawancara dengan salah satu pengurus di UKM-F Rumah Da’i 

khususnya dibidang kaderisasi yang penulis bahas pada BAB III pada 

hal 71. Diketahui bahwa Rumah Da’i tidak melihat dari sektor  

kuantitasnya akan tetapi mereka lebih fokus melihat kualitas dari calon 

kader-kader Da’inya. Karena nantinya calon kader-kader Da’i inilah 

yang akan menjalankan perannya didalam organisasi untuk 

memajukan organisasi tersebut dengan cara menjalankan visi dan misi 

dari UKM-F Rumah Da’i untuk mencapai tujuan. Dari sini dapat 

penulis simpulkan bahwa Rumah Da’i lebih mengutamakan kualitas 

dari kader-kadernya itu sendiri, karena pada dasarnya kader-kader 

inilah nantinya yang akan diterjunkan langsung kepada masyarakat 

dan merekalah orang-orang yang akan menjalankan roda 
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keorganisasian untuk mewujudkan tujuan dari organisasi sehingga 

organisasi tersebut bisa maju dan berkembang seiring berjalannya 

waktu. 

Adapun strategi yang digunakan Rumah Da’i untuk merekrut 

adalah dengan cara bersosialisasi kepada mahasiswa baru pada saat 

kuliah Ta’aruf dilaksanakan ketika penerimaan mahasiswa baru 

ditahun ajaran baru dalam rangka memperkenalkan UKM-F Rumah 

Da’i kepada mahasiswa baru, sehingga para mahasiswa ingin 

bergabung dan tertarik untuk mendaftar agar menjadi salah satu 

anggota diorganisasi tersebut. Selain dengan cara sosialisasi, UKM-F 

Rumah Da’i juga memanfaatkan media masa yang ada seperti 

MEDSOS (Media Sosial) dan media cetak sebagai sarana untuk 

bersosialisasi. 

Dari pemaparan tersebut dapat penulis analisa bahwa UKM-F 

Rumah Da’i sangat memperhitungkan waktu yang tepat saat 

pelaksanaan kegiatan rekrutmen, hal ini dibuktikan dengan rekrutmen 

dilaksanakan hanya satu tahun sekali yaitu pada saat penerimaan 

mahasiswa baru. Media yang digunakan Rumah Da’i untuk merekrut 

sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen. Hal ini 

dibuktikan dengan meningkatnya kader Da’i yang berhasil tersaring 

sehingga peningkatan jumlah kader yang berhasil direkrut sangat 

signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dapat penulis tarik 
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kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan Rumah Da’i yang di 

gunakan dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen sangat efektif,  

sehingga jumlah kader yang berhasil tersaring meningkat pesat dari 

tahun-tahun sebelumnya.  

2. Tujuan Rekrutmen 

Telah dibahas pada BAB II yang penulis bahas pada hal 26 bahwa 

tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon anggota yang 

memungkinkan pihak manajemen (rekruter) untuk memilih atau 

menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh 

organisasi. Semakin banyak calon yang berhasil di kumpulkan maka 

akan semakin baik karena kemungkinan untuk mendapatkan calon 

terbaik akan semakin besar. Menurut Rifai Dan Sagala yang penulis 

kutip pada hal yang sama tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar 

sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi 

dari berbagai sumber sehingga memungkinkkan akan terjaring calon 

pegawai dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Tujuan rekrutmen 

bagi rumah Da’i sendiri yang penulis dapat melalui wawancara yang 

penulis bahas pada BAB III hal 71 rekrutmen merupakan hal yang 

sangat penting untuk bertahan hidupnya UKM-F Rumah Da’i. Karena 

dalam suatu organisasi perlu ke anggotaan untuk meneruskan estafet 

kepengurusan. Jika tidak ada kader, maka organisasi akan berhenti 

beroprasi, karena tidak ada SDM yang akan meneruskan sistem 
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kepengurusan untuk menggerakan organisasi guna mencapai tujuan 

dari organisasi. Maka reorganisasi keanggotaan perlu dilakukan agar 

organisasi akan terus beroprasi sampai organisasi tersebut berkempang 

menjadi organisasi yang lebih besar. Dari pemaparan tersebut dapat 

penulis analisa bahwa kebutuhan akan seorang anggota merupakan 

kebutuhan yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup Rumah 

Da’i agar Rumah Da’i tetap survive sehingga rumah Da’i dapat maju 

dan berkembang seiring berjalannya waktu. Akan tetapi dalam 

pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan Rumah Da’i, Rumah Da’i 

tidak menentukan seberapa banyak anggota yang harus direkrut, akan 

tetapi Rumah Da’i lebih mengutamakan kualitas dari kader-kader 

Da’inya sendiri. Namu Rumah Da’i tidak menutup kemunggkinan dan 

membatasi jumlah mahasiswa yang ingin bergabung untuk menjadi 

anggota. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa tujuan yang dilakukan 

Rumah Da’i dalam pelaksanaan rekrutmen sudah sesuai dengan teori 

yang penulis kutip dari berbagai sumber sesuai dengan penelitian yang 

penulis jalankan pada skripsi ini. Karena jumlah kader yang akan 

direkrut tidak dibatasi, dan Rumah Da’i sangat mengutamakan kualitas 

dari calon kader-kader yang akan menggerakan roda organisasi 

tersebut untuk mencapai tujuan. 

3. Tahapan Rekrutmen 
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Dalam pelaksanaan rekrutmen kader Da’i memiliki beberapa 

tahapan, tahapan yang pertama dilakukan oleh bidang kaderisasi, 

kemudian dewan pembinaan. Pada tahapan ini, kerja sama antara 

devisi kaderisasi dan devisi keilmuan yang bekerja sama dengan tutor 

untuk melaksanakan pembinaan terhadap kader Da’i. Disini dapat 

penulis simpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan rekrutmen yang 

dilakukan Rumah Da’i memiliki beberapa tahapan, dengan 

memanfaatkan dan mengikut sertakan SDM yang ada dalam 

pelaksanaan kegiatan rekrutmen. SDM dipilih berdasarkan kriteria 

tertentu. Kriteria ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang paling 

mendasar seperti memiliki kualifikasi ilmu pengetahuan yang cukup 

mengenai dasar-dasar ilmu dakwah, sebagai pengantar para calon 

kader yang direkrut dalam pelatihan P3 sebelum melanjutkan ke 

jenjang pelatihan yang lebih tinggi, seperti pelatihan pendidikan 

menengah dan pelatihan pendidikan atas. Penilaian dilihat dari 

keaktifan dan partisipasi calon kader Da’i pada saat pembinaan dan 

penguasaan materi yang sudah disampaikan pada tahap awal pelatihan 

dan pembinaan. 

4. Media Yang Digunakan Rumah Da’i Dalam Pelaksanaan Rekrutmen 

Dalam kegiatan rekrutmen media yang digunakan rumah Da’i 

untuk merekrut kader adalah dengan memanfaatkan media sosial yang 

ada. Karena semakin berkembangnya media masa pada saat sekarang 
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ini, maka Rumah Da’i memanfaatkan peluang yang ada. Penggunaan 

media masa saat ini dirasa sangat efektif untuk merekrut calon-calon 

kader Da’i. Media sosial yang digunakan Rumah Da’i untuk merekrut 

sebagai sarana bersosialisasi yaitu dengan menggunakan media 

jaringan sosial seperti facebook. Hal ini merupakan langkah yang baik 

bagi organisasi Rumah Da’i untuk memperkenalkan Rumah Da’i 

kepada mahasiswa khususnya mahasiswa baru. Mengingingat masih 

banyaknya para siswa khususnya yang masih duduk di bangku 

Sekolah Menengan yang masih mengakses facebook. Akan tetapi, 

masalah yang dihadapi ialah semakin majunya teknologi khususnya 

jaringan sosial ini maka semakin berkurangnya pengguna yang 

mengakses facebook, dan juga ketidak tahuan mahasiswa baru tentang 

akun facebook dari UKM-F Rumah Da’i itu sendiri. Untuk itu penulis 

menyarankan bahwa Rumah Da’i perlu memanfaatkan media sosial 

lain yang banyak digunakan pada saat sekarang ini seperti Instagram, 

Path, dan lain-lain.  

Untuk mengantisipasinya Rumah Da’i juga menggunakan media 

cetak untuk mensosialisasikan Rumah Da’i, seperti brosur yang 

berisikan tentang profil dan tujuan UKM-F Rumah Da’i. Brosur ini 

dibuat saat kuliah ta’aruf dilaksanakan dengan membagikan brosur 

yang telah dicetak kepada mahasiswa baru. Selain itu membuka stan 

pendaftaran bagi mahasiswa yang ingin bergabung dan ingin 
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mendaftar ditempat yang strategis yang sering dilalui oleh mahasiswa. 

Dari penelitian tersebut, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa untuk 

menunjang kegiatan rekrutmen Rumah Da’i memanfaatkan media 

masa yang ada sebagai pendukung kegiatan rekrutmen. Penggunaan 

media sosial ini penulis rasa cukup efektif dilakukan, karena 

memudahkan Rumah Da’i untuk bersosialisasi mencakup ruang 

lingkup yang lebih luas. 

5. Proses Rekrutmen 

Telah dibahas pada BAB II pada hal 28 Perekrutan adalah proses 

menarik orang-orang pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang 

cukup, dan dengan persyaratan yang layak, untuk melamar dalam 

suatu organisasi. 

Dalam pelaksanaan kegiatan rekrutmen yang dilakukan Rumah 

Da’i dapat penulis analisa bahwa Rumah Da’i mengadakan rekrutmen 

pada saat masuk tahun ajaran baru ini dirasa sangatlah tepat, karena 

minat dan perasaan ingin mencoba hal-hal yang baru sangatlah 

bergejolak bagi para mahasiswa baru, sehingga memungkinkan 

Rumah Da’i untuk melakukan rekrutmen sangatlah tepat. Dalam tahap 

pelaksanaannya yang perlu diperhatikan ialah kekompakan dan 

kerjasama antara pengurus dan anggota  satu dengan yang lainnya. 

Jumlah anggota yang berhasil direkrut dan tersaring melalui operasi 

atau open recruitment cukup banyak dan cukup signifikan di banding 
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tahun-tahun sebelumnya. Saat ini jumlah keseluruhan kader yang 

berhasil tersaring mencapai 70 orang. Akan tetapi yang mengikuti 

tahapan seleksi hanya sekitar ± 60 orang saja. Jumlah ini sudah di 

bedakan dengan pengurus dan kader Da’i yang telah mengikuti proses 

pembinaan sebelumnya, dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan di 

UKM-F Rumah Da’i sampai sekarang. Jumlah ini dirasa sangatlah 

cukup mengingat rekrutmen yang dilakukan pada tahun-tahun 

sebelumnya hanya mampu menyaring dan merekrut Kader Da’i sekitar 

± 20 orang saja. 

Sebelum kegiatan rekrutmen dilaksanakan terlebih dahulu Rumah 

Da’i mensosialisasikan mengenai profil, visi dan misi serta tujuan dari 

UKM-F Rumah Da’i pada saat KULTA (Kuliah Ta’aruf) dan juga 

dengan cara menjarkom (broadcash) dengan memanfaatkan media 

sosial seperti facebook sebelum kulta dilaksanakan. Pada saat masuk 

tahun ajaran baru barulah Rumah Da’i menyebarkan selembaran 

brosur kepada mahasiswa baru sebagai sarana prosmosi untuk 

memperkenalkan UKM-F Rumah Da’i. Saat kulta dilaksanakan rumah 

Da’i membuka stan pendaftaran untuk para mahasiswa yang ingin 

begabung menjadi anggota. Respon dari para calon kader sangat 

positif dengan penggunaan metode ini. Dan antusias para mahasiswa 

baru sangatlah baik, sehingga tingkat kenaikan kader yang mendaftar 
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untuk bergabung menjadi anggota di Rumah Da’i sangat signifikan 

dari tahun-tahun sebelumnya. 

Dari analisa tersebut dapat panulis simpulkan bahwa penggunaan 

metode ini sangatlah efektif  dilakukan dengan memanfaatkan media 

sosial yang ada. Mengingat metode-metode sebelumnya yang hanya 

sekedar sosialisasi pada saat kulta dan juga membuka stan pendaftaran 

saja. Pada kenyataannya tingkat kenaikan anggota yang berhasil di 

rekrut sangat signifikan setelah memanfaatkan media masa yang ada. 

Karena pada tahun-tahun sebelumnya hanya sedikit yang berhasil 

direkrut misalnya tahun 2015 hanya sekitar ± 20 orang saja sementara 

pada tahun 2016 ini berhasil mencapai ± 60 orang kader yang berhasil 

direkrut. Jika di analisa berdasarkan teori yang penulis pakai tidak 

sesuai secara keseluruhan dengan teori yang penulis kutip dikarenakan 

syarat untuk menjadi seorang kader tidak penulis dapatkan dalam 

penelitian ini, karena syarat untuk menjadi kader di UKM-F Rumah 

Da’i pada dasarnya sama dengan UKM-UKM lainnya. 

6. Sumber Rekrutmen  

Telah penulis bahas di BAB II pada hal 35 bahwa sumber 

rekrutmen mempunya 2 karakteristik yaitu sumber internal dan sumber 

eksternal. Rumah Da’i menggunakan dua karakteristik sumber 

rekrutmen tersebut diantaranya merekrut dalam  lingkup internal  yaitu 

mahasiswa yang kuliah di lingkup FDIK (Fakultas Dakwah Dan Ilmu 
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Komunikasi), maupun dari Fakultas-fakultas yang lain seperti Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Islam, Fakultas Tarbiyah, 

Dan Fakultas Ushuludin yang tergabung dalam lingkup eksternal. 

Walaupun UKM Rumah Da’i merupakan UKM milik Fakultas 

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi namun tidak menutup peluang bagi 

Fakultas lain yang ada di UIN Raden Intan Lampung untuk bergabung 

menjadi salah satu anggota di UKM-F Rumah Da’i. 

7. Pemindaian Lingkungan 

Pemindaian lingkungan merupakan suatu kegiatan pemantauan 

(monitoring), pengevaluasian serta penyebaran informasi yang berasal 

dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Melalui 

aktivitas pemindaian lingkungan ini diharapkan organisasi dapat 

mengidentivikasi adanya berbagai Peluang (Opportunities), Ancaman 

(Threats), Kekuatan (Strangths), Kelemahan (Weaknesses). Telah 

penulis bahas di BAB II pada hal 20 bahwa suatu rancangan strategi 

dapat dipilih untuk menutup kesenjangan dalam mencapai sasaran. 

Untuk memudahkan dalam menganalisis SWOT maka diperlukan 

matriks. Matriks analisis SWOT dalam menganalisa rekrutmen kader 

Da’i yang dilakukan Rumah Da’i UIN Raden Intan Lampung antara 

lain sebagai berikut: 
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Tabel Stategi Rekrutmen Berdasarkan Analisis SWOT 

Peluang (Opportunities) 

1.  

2.  

 

Kekuatan (Strangths)  Kelemahan (Weaknesses) 

 1  2   1 2 

  1. 

 2. 

 

 

Ancaman (Threats) 

Peluang (Opportunities) 1. Tidak banyaknya organisasi lain 

yang bergelut di bidang dakwa 

sehingga memungkinkan Rumah 

Da’i untuk mengambil peran dalam 

bidang dakwah.  

2. Semakin canggihnya teknologi 

sebagai penunjang kegiatan dalam 

kegiatan rekrutmen. 
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Ancaman (Threats) 1. Kurang tertariknya mahasiswa 

untuk berdakwah sehingga dakwah 

di pandang sebelah mata oleh 

sabagian  mahasiswa yang ada di 

IAIN Raden Intan lampung.  

2. Persaingan dengan organisasi lain 

yang dinilai lebih kekinian seperti 

blitz, mapala, dll. 

Kekuatan (Strangths) 1. Banyaknya kader yang sudah 

menorehkan prestasi di bidang 

dakwah sehingga memungkinkan 

mahasiswa lain untuk bergabung 

untuk menjadi salah satu kader di 

UKM-F Rumah Da’i, dangan 

tujuan mengikuti kesuksesan 

senior-seniornya. 

2. UKM-F Rumah Da’i merupakan 

organisasi legal dibuktikan dengan 

adanya surat keterangan SK yang 

dikeluarkan langsung oleh Dekan 

Fakultas Dakwah Dan Ilmu 
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Komunikasi, dan mendapakan 

dukungan penuh oleh pihak 

kampus dalam setiap kegiatannya.  

Kelemahan 

(Weaknesses) 

1. Kurangnya kesadaran dan ketidak 

tertarikan mahasiswa untuk 

berdakwah. 

2. Tidak banyaknya mahasiswa yang 

tau akun facebook dari rumah da’i  

serta semakin berkurang pengguna 

yang mengakses facebook . 

 

Dari analisa penulis melalui analisis SWOT ini dapat penulis tarik 

kesimpulan bahwa setiap organisasi yang akan melaksanakan 

rekrutmen maka perlu mempertimbangkan untuk menganalisa terlebih 

dahulu bagaimana peluang yang ada, apa saja kekuatan yang dimiliki 

organisasi, apa saja ancaman yang akan dihadapi, serta apa saja 

kelemahan yang dimiliki organisasi agar dalam pelaksanaan rekrutmen 

dapat di tentukan strategi apa yang akan digunakan ketika 

melaksanakan kegiatan rekrutmen, yang sebelumnya telah dianalisa 

terlebih dahulu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan 

terjadi. 
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Evaluasi dan pengendalian dalam kegiatan rekrutmen dan kaderisasi yang 

dilaksanakan oleh UKM-F Rumah Da’i dilakukan pada saat rapat pleno, 

dimana laporan dari keseluruhan masing-masing devisi mengenai program 

kerja  masing-masing. Dalam tahapan ini keseluruhan devisi akan melaporkan 

progja yang mereka kerjakan mengenai kekurangan-kekurangan selama 

mereka melakukan kegiatan, dan mengenai masalah-masalah yang mereka 

hadapi lalu dirundingkan untuk dicari jalan keluarnya secara bermusyawarah. 

Evaluasi ini dilakukan selama kegiatan rekrutmen dan pelatihan dilaksanakan. 

 

B. Hambatan-Hambatan pada Pelaksanaan Rekrutmen UKM-F Rumah 

Da’i UIN Raden Intan Lampung  

Sudah dibahas dalam BAB II hal 43 bahwa dalam menjalankan tugasnya 

mencari calon-calon pegawai, suatu organisasi harus menyadari bahwa 

mereka akan  menghadapi beragai kendala. Berbagai penelitian  dan 

pengalaman banyak orang dalam hal  rekrutmen menunjukan bahwa kendala 

yang bisa di hadapi itu dapat mengambil tiga bentuk yaitu kendala yang 

bersuber dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan para rekruter 

sendiri dan faktor-faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan dimana 

organisasi bergerak. Telah penulis dapat data dari hasil wawancara dengan 

salah satu pengurus di Rumah Da’i khususnya dibidang kaderisasi, dapat 

penulis analisa bahwa kendala yang menghabat Rumah Da’i dalam kegiatan 



88 
 

rekrutmen dibagi atas 2 faktor yaitu : faktor internal (rekruter) dan faktor 

eksternal (lingkungan). 

a. Faktor internal : yang menjadi kendala pada saat pelaksanaan 

rekrutmen adalah  faktor dari individunya sendiri, yaitu karena 

kurangngnya kesadaran perseorangan untuk ikut serta dan ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan rekrutmen karena banyaknya 

anggota yang pulang kampung pada saat masuk tahun ajaran baru, 

karena belum aktifnya perkuliahan. Dari pemaparan tersebut dapat 

penulis analisa bahwa ketidak loyalan sebagian pengurus dalam 

pelaksanaan kegiatan rekrutmen sedikit menghambat kegiatan 

rekrutmen karena dengan ketidak kompakan ini yang seharusnya 

setiap kader membawa satu orang calon kader namun tidak 

demikian sehingga ketidak solidan ini sedikit menghambat 

pelaksanaan kegiatan rekrutmen. Penulis menyarankan kepada 

seluruh kader yang ada di UKM-F Rumah Da’i bahwa kesadaran 

bahwa dirinya sebagai seorang anggota perlu ditingkatkan, karena 

sebagai seorang kader maka harus ikut serta dan ikut berpartisipasi 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi guna 

terwujudnya tujuan dari UKM-F Rumah Da’i yaitu untuk 

menciptakan kader-kader Da’i yang Profesional dapat terealisasi. 

b. Faktor eksternal : yang menjadi kendala dalam lingkup eksternal 

adalah pemikiran mahasiswa bahwa UKM ini hanya untuk 
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mahasiswa di Fakultas Dakwah saja dikarenakan UKM ini ialah 

UKM milik Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi bukan UKM 

Universitas sehingga mahasiswa sungkan untuk bergabung.   

Demikianlah yang menjadi kendala bagi Rumah Da’i dalam 

pelaksanaan rekrutmen. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Rumah Da’i mengerahkan 

seniornya yang menempuh pendidikan di Fakultas lain untuk 

bergerak mencari dan menarik kader, guna mensosialisasikan 

Rumah Da’i ke mahasiswa baru di Fakultasnya masing-masing 

untuk bergabung menjadi anggota di UKM-F Rumah Da’i. Karena 

rata-rata kader yang dari Fakultas lain juga aktif dalam organisasi 

lain seperti BEM Fakultasnya sehingga ada peluang untuk 

mensosialisasikan UKM-F Rumah Da’i kepada mahasiswa baru di 

Fakultasnya masing-masing. 

Dari pemaparan tersebut dapat penulis analisa bahwa setiap permasalahan 

yang dihadapi, maka harus ada jalan keluar yang harus dipersiapkan untuk 

mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, dengan cara 

merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. 

Sehingga ketika dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mengalami kendala 

maka sudah dipersiapkan jalan keluarnya untuk menanggulangi masalah yang 

akan terjadi. Demikian juga yang terjadi pada UKM-F Rumah Da’i, organisasi 
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ini mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi dengan baik sehingga 

pelaksanaan kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan dirasa cukup berhasil, 

sehingga peningkata kader yang berhasil di rekrut sangat signifikan dari 

tahun-tahun sebelumnya. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan analisa mengenai strategi yang digunakan UKM-F 

Rumah Da’i UIN Raden Intan Lampung dalam melakukan rekrutmen kader 

Da’i, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi Rekrutmen Rumah Da’i 

Pada tahapan ini, strategi yang digunakan Rumah Da’i dalam 

pelaksanaan rekrutmen yaitu dengan cara bersosialisasi kepada mahasiswa 

baru dengan memanfaatkan media sosial dan juga media cetak. Dengan 

penggunaan madia ini, strategi rekrutmen yang dilakukan rumah da’i 

dirasa sangatlah efektif dibandingkan dengan strategi rekrutmen yang 

digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Mengingat strategi rekrutmen 

pada tahun sebelumnya hanya sekedar bersosialisasi saat perkenalan UKM 

yang dilakukan pada saat kuliah ta’aruf difakultas dakwah dan ilmu 

komunikasi dan hanya sekedar membuka stan pendaftaran. 

2. Hambatan Rekrutmen 

Dalam pelaksanaan rekrutmen hambatan yang dihadapi Rumah Da’i di 

sebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor dari rekruternya  sendiri dan fikiran 

mahasiswa yang berfikir bahwa Rumah Da’i hanyalah untuk mahasiswa 
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fakultas dakwah dan ilmu komunikasi saja karena Rumah Da’i merupakan 

UKM Fakultas bukan UKM Universitas. 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian di UKM-F Rumah Da’i UIN Raden 

Intan Lampung maka penulis memberikan saran untuk kemajuan organisasi 

kedepan, sarannya yaitu: 

1. Kader dari UKM-F Rumah Da’i UIN Raden Intan Lampung harus lebih 

loyal kepada organisasi untuk menjaga kerja sama dan kekompakan agar 

tujuan organisasi tercapai dan UKM-F Rumah Da’i semakin maju dan 

besar. 

2. Media sosial yang digunakan untuk kegiatan mensosialisasikan UKM-F 

Rumah Da’i UIN Raden Intan Lampung jangan hanya facebook saja tetapi 

lebih baik menggunakan media-media lain mengikuti perkembangan 

zaman yang saat ini banyak digunakan oleh anak-anak muda seperti 

instagram, selain itu mensosialisasikan UKM-F Rumah Da’i melalui 

websait dianjurkan agar akses untuk mencari UKM-F Rumah Da’i UIN 

Raden Intan Lampung lebih mudah.  
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