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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Proses Pra-Rekrutmen 

a. Pengulasam informasi analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan sudah dilakukan di New Saphir Hotel 

Yogyakarta. 

b. Perekrutan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

c. Menyampaikan mengenai gambaran umum pekerjaan serta situasi dan 

kondisi hotel saat ini sebagai acuan yang harus dicapai dalam 

pekerjaannya nanti. 

d. Mencari informasi mengenai pesaing dan masyarakat juga perlu 

dilakukan sebagai bahan evaluasi perusahaan. 

e. Perekrutan dilakukan secara keduanya yaitu internal dan eksternal 

dengan tujuan untuk mendapat karyawan yang potensial. 

f. Perekrutan dilakukan dengan menyebar informasi lowongan pekerjaan 

kedalam internal hotel maupun keluar hotel. 

g. Yang memiliki wewenang untuk melakukan perekrutan yaitu HRM 

(Human Resource Manager), HOD (Head of Departement), GM 

(General Manager) dan Auditor  
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h. Membagikan informasi lowongan pekerjaan kedalam dan luar hotel 

dengan menyertakan kriteria dan ketentuan secara detail yang dapat di 

pahami oleh para pelamar.  

i. Selalu mencantumkan kriteria seperti apa yang dibutuhkan secara 

detail dalam informasi lowongan pekerjaan. 

j. Selalu memantau kinerja karyawan baru selama kurang lebih 3 (tiga) 

bulan apakah turn over atau tidak 

2. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 10 indikator dari proses pra 

rekrutmen tersebut mulai dari pengulasan informasi pekerjaan hingga 

berakhir dengan penetapan kriteria untuk pengevaluasian metode 

rekrutmen sudah diterapkan di New Saphir Hotel Yogyakarta dan terbukti 

efektif.   

B. Saran 

       Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dapat dikembangkan beberapa 

saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini. Adapun saran 

yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan adalah sebagai berikut : 

1. Tetap memperhatikan keseimbangan dari sistem perekrutan internal 

maupun eksternal di New Saphir Hotel Yogyakarta. 

2. Untuk media yang digunakan haruslah memiliki informasi yang terpercaya 

atau paling tidak mempunyai banyak pengguna agar lebih efektif. 

3. Memberikan peluang bagi pelamar pekerjaan yang belum memiliki 

pengalaman kerja atau baru didunia perhotelan. 
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4. Pembaharuan sistem perekrutan dimulai dari informasi dan agar pelamar 

pekerjaan mengetahui spsifikasi yang dibutuhkan hotel. 
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Lampirann 2 

Surat Keterangan 
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Lampiran 3 

Pedoman Wawancara 



PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

Persetujuan Wawancara 

Judul penelitian : Efektivitas Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia Perhotelan 

di Yogyakarta (Studi Kasus di New Saphir Hotel Yogyakarta) 

 

Dengan Hormat, 

       Dengan ini, penulis memohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk menjadi 

informan dan memberikan keterangan secara luas, bebas, mendalam, benar dan 

jujur. Hasil informasi dan keterangan ini akan digunakan sebagai masukan untuk 

melihat efektivitas proses rekrutmen di New Saphir Hotel Yogyakarta serta untuk 

melengkapi data penelitian. Penulis memohon izin untuk merekam pembicaraan 

selama proses wawancara berlangsung dan penulis menjamin untuk menjaga 

kerahasiaannya. Hal tersebut digunakan hanya untuk kepentingan penulisan. Atas 

ketersediaan Bapak/Ibu berpartisiapasi dalam penelitiaan ini, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih. 

Hari/Tanggal : 

Identitas Informan 

Nama  : 

Pendidikan : 

Jabatan : 

Lama Bekerja : 



Data umum yang perlu dicatat setiap kali melakukan wawancara adalah : 

I. Tahap Pembukaan Wawancara  

Nama Pewawancara   : 

Tanggal Wawancara   : 

Tempat Wawancara   : 

Nama Lengkap Narasumber  : 

Jabatan/Pekerjaan Narasumber : 

II. Tahap Pembukaan Wawancara 

1. Sampaikan terimakasih kepada informan atas ketersediannya 

meluangkan waktu untuk diwawancarai. 

2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik dan tujuan dilakukannya 

wawancara. 

3. Sampaikan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, 

pengalaman, harapan serta saran-saran yang berkaitan dengan topik. 

4. Catat seluruh pembicaraan yang ada dan untuk membantu proses 

pencatatan gunakan recorder untuk merekam seluruh isi pembicaraan. 

5. Apabila informan memiliki waktu yang terbatas, mintalah waktu lain 

untuk melanjutkan wawancara sesuai kesediaan informan. 



WAWANCARA 

 

A.  Pertanyaan yang diajukan kepada Human Resource : 

1. Apakah hotel memiliki deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk masing2 

departemen ? apa saja deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk front 

office dan housekeeping ?  

2. Apakah hotel memiiki peraturan tentang kebijakan penerimaan karyawan 

baru ? apa saja peraturan tersebut dan peraturan pemerintah apa yang 

menjadi acuan ?  

3. Apa saja pesan mengenai spesifkasi khusus yang akan disampaikan kepada 

pelamar di bagian front office dan housekeeping ? 

4. Apa saja yang ingin anda ketahui dari pelamar ? 

5. Apakah perekrutan dilakukan secara internal, eksternal atau keduanya ? 

6. Lebih efektif melakukan rekrutmen secara internal atau eksternal ? apa 

alsannya ? 

7. Jika dilakukan perekrutan secara internal, apakah masih diperlukan adanya 

pelatihan ? Jika iya, pelatihan seperti apa yang diberikan ? 

8. Dimana biasanya dilakukan perekrutan ?  

9. Siapa saja yang dipilih untuk merekrut ? 

10. Metode dan strategi seperti apa yang digunakan untuk melakukan 

rekrutmen ? 

11. Bagaimana cara hotel mengevaluasi para pelamar yang sesuai dengan 

kriteria  yang di tetapkan sehingga rekrutmen menjadi efektif ?  



12. Bagamana cara HRD mengevaluasi metode rekrutmen yang telah 

digunakan sehingga metode trrsebut dianggap efekif dalam perekrutan 

karyawan ? 

 



WAWANCARA 

 

B.  Pertanyaan yang diajukan kepada Front Office : 

 
1. Apa saja deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk front office ? 

2. Apa saja pesan mengenai spesifikasi khusus yang akan disampaikan 

kepada pelamar ? 

3. Apa saja yang ingin anda ketahui dari pelamar ? 

4. Apakah perekrutan dilakukan secara internal, eksternal atau keduanya ? 

5. Lebih efektif melakukan rekrutmen secara internal atau eksternal ? apa 

alsannya ? 

6. Jika dilakukan perekrutan secara internal, apakah masih diperlukan adanya 

pelatihan ? Jika iya, pelatihan seperti apa yang diberikan ? 

7. Bagaimana cara untuk mengevaluasi para pelamar yang sesuai dengan 

kriteria  yang di tetapkan sehingga rekrutmen menjadi efektif ?  

 



WAWANCARA 

 

C.  Pertanyaan yang diajukan kepada Housekeeping : 

1. Apa saja deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk housekeeping ? 

2. Apa saja pesan mengenai spesifkasi khusus yang akan disampaikan kepada 

pelamar ? 

3. Apa saja yang ingin anda ketahui dari pelamar ? 

4. Apakah perekrutan dilakukan secara internal, eksternal atau keduanya ? 

5. Lebih efektif melakukan rekrutmen secara internal atau eksternal ? apa 

alsannya ? 

6. Jika dilakukan perekrutan secara internal, apakah masih diperlukan adanya 

pelatihan ? Jika iya, pelatihan seperti apa yang diberikan ? 

7. Bagaimana cara untuk mengevaluasi para pelamar yang sesuai dengan 

kriteria  yang di tetapkan sehingga rekrutmen menjadi efektif ?  



 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

Pengamatan dan Hasil Wawancara 



PENGAMATAN DAN HASIL WAWANCARA 

 

       Dalam penelitian identifikasi hasil wawancara ini yang pertama dilakukan 

saat proses rekrutmen adalah  mengulas informasi pekerjaan. Setiap pekerjaan 

memiliki deskripsi dan spesifikasinya masing-masing. Secara umum ulasan 

mengenai deskripsi dan spesfikasi perkerjaan untuk bagian Front Office 

Department adalah dapat memberikan pelayanan pemesanan kamar, pelayanan 

tamu check in dan chek out hingga melayani pembyaran . Sedangkan untuk bagian 

Housekeeping Department dapat memberikan pelayanan kamar mulai dari 

mebersihkan, menyiapkan serta pemeliharaan kamar hotel dan seluruh area hotel. 

Berikut adalah informasi mengenai ulasan informasi pekerjaan di New Saphir 

Hotel Yogyakarta : 

1.A  Apakah hotel memiliki deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk masing2 

departemen ? apa saja deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk front 

office dan housekeeping ?  

       “….dilihat dari proses perekrutannya tentulah iya, secara umum 
untuk dibagian Front Office dan Housekeeping karena kedua departemen 
tersebut dapat kontak langsung dengan tamu maka mereka harus memiliki 
performance yang baik. Untuk di Front office dapat melakukan penjualan 
atau pemesanan kamar serta dapat menangani tamu check in dan check 
out. Sedangkan di Housekeeping dapat membersihkan kamar hotel 
maupun area hotel sesuai dengan standar yang telah ditentukan.” 
(A.1)(HRM) 

  
1.B  Apa saja deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk front office ? 

       “…. Seorang yang bekerja dibagian front office harus bisa melayani 
pemesanan kamar, melayani tamu check in dan heck out, memantau 
perkembangan room status secara akurat, melayani pembayaran sesuai 
dengan SOP.” (B.1)(FOM) 

 



1.C  Apa saja deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk housekeeping ? 

       “….untuk pekerja Housekeeping secara umum harus dapat 
memberikan pelayanan kamar dengan baik kepada tamu, membersihkan 
dan menyiapkan serta pemeliharaan kamar, menjaga dan menciptakan 
kebersihan di seluruh area hotel yang tentunya semua itu sesuai dengan 
SOP.” (C.1)(EHK) 

       Setelah mengulas informasi analisis pekerjaann selanjutnya perlu juga 

mengidentifikasi peraturan yang berlaku yang dijadikan sebagai pedoman dalam 

melakukan rekrutmen, mulai dari dilakukannya rekrutmen hingga terpilihnya 

pelamar diterima sebagai karyawan di hotel. Peraturan tersebut antara lain seperti 

jumlah karyawan yang seharusnya dimiliki hotel, sehingga bisa dijadikan 

pedoman untuk dilakukannya rekrutmen sebagai penambahan karyawan. Selain 

itu juga mengatur mengenai peranjian kontrak masa kerja, upah yang diberikan 

hingga memberikan dan mendaftarkan jaminan ketenagakerjanan dan kesehatan. 

Berikut adalah informasinya :  

2.A  Apakah hotel memiiki peraturan tentang kebijakan penerimaan karyawan 

baru ? apa saja peraturan tersebut dan peraturan pemerintah apa yang 

menjadi acuan ? 

       “….ya tentu saja hotel memiliki peraturan tersebut. Peraturannya 
seperti penambahan karyawan harus sesuai dengan kuota karyawan yang 
dibutuhkan, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan, juga 
kesepakatan mengenai kontrak masa kerja. Peraturan-peraturan tesebut 
telah tercantum dalam buku PP Hotel yang akan di berikan satu bagi 
setiap karyawan baru.” (A.2)(HRM) 
 

       Selanjutnya untuk mencapai kesuksesan dalam melakukan rekrutmen,  pesan 

yang perlu disampaikan kepada pelamar yaitu mengenai perusahaan dan 

pekerjaan, antara lain seperti performance, attitude, gambaran umum tugas dan 



tanggngjawab pekerjaan, serta situasi dan kondisi hotel saat ini.  Berikut adalah 

informasinya : 

3.A  Apa saja pesan mengenai spesifkasi khusus yang akan disampaikan kepada 

pelamar di bagian front office dan housekeeping ? 

       “…. Menjadi seorang hotelier harus memiliki performance yang baik 
apalagi untuk departemen housekeeping dan front office karena kedua 
departemen ini kontak langsung dengan tamu jadi harus dapat 
memberikan kesan pertama yang baik, jujur, bertangungjawab, disiplin, 
professional, menjadi pribadi yang tebuka dan tentunya mau belajar hal-
hal baru.” (A.3)(HRM) 
 

2.B  Apa saja pesan mengenai spesifikasi khusus yang akan disampaikan 

kepada pelamar ? 

       “….memiliki nilai lebih jika dapat berbahasa inggris baik dan benar 
karena departemen front office merupakan departemen yang pertama kali 
kontak langsung dengan tamu mulai dari tamu memesan kamar, tamu 
check in sampai dengan check out.” (B.2)(FOM) 
 

2.C  Apa saja pesan mengenai spesifkasi khusus yang akan disampaikan kepada 

pelamar ? 

       “….selain memiliki performance dan attitude yang baik kejujuran 
juga harus dimiliki karyawan yang akan bekerja di departemen 
housekeeping.” (C.2)(EHK) 

 
       Selain kita menentukan pesan apa saja yang akan disampaikan kepada 

pelamar, perlu juga mengetahui informasi dari pelamar mengenai pesaing dan 

masyarakat. Dengan menggali informasi dari pelamar mengenai pengalaman 

bekerja diperusahaan yang sebelumnya dan bagaimana perkerjannya dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi sistem kerja yang lebih baik lagi di hotel. Seperti 

informasi berikut ini : 

 



4.A  Apa saja yang ingin anda ketahui dari pelamar ? 

       “….selain latar belakang pendidikan, juga perlu tau mengenai 
pengalaman bekerja yang dimiliki sebelumnya dan bagaimana track 
recordnya di tempat kerja yang sebelumnya. Apakah pelamar memiliki 
pengalaman yang cukup di dunia perhotelan untuk mengisi jabatan yang 
kosong sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan juga expected 
salary diperusahaan yang sebelumnya.” (A.4)(HRM) 

 
3.B  Apa saja yang ingin anda ketahui dari pelamar ? 

       “….pengalaman bekerja di perusahaan yang sebelumnya, 
kesiapannya untuk bergabung dengan perusahaan yang baru yang 
pastinya berbeda juga mengenai lingkungan kerja, jobdes, hingga sop 
nya.” (B.3)(FOM) 
 

3.C  Apa saja yang ingin anda ketahui dari pelamar ? 

       “….apa saja yang diketahui pelamar mengenai departemen 
Housekeeping, Jobdes secara umum mengenai pekerjaannya, pengalaman 
bekerja di perusahaan yang sebelumnya dan juga kesiapannya untuk 
bergabung dengan hotel.” (C.3)(EHK) 

 
       Agar mendapat hasil yang maksimal, tentulah dilakukan perekrutan secara 

keduanya yaitu internal dan eksternal yang bertujuan untuk mendapat karyawan 

yang potensial, seperti yang dijelaskan oleh informan berikut ini : 

5.A  Apakah perekrutan dilakukan secara internal, eksternal atau keduanya ? 

       “….ya secara eksternal dan nternal. Tujuannya untuk mencari dan 
mendapat karyawan yang potensial.” (A.5)(HRM) 
 

4.B  Apakah perekrutan dilakukan secara internal, eksternal atau keduanya ? 

       “….keduanya, karena perekrutan secara internal dari dalam 
perusahaan mempunyai karyawan yang potensial. Sedangkan perekrutan 
secara eksternal dapat membawa ide atau gagasan baru kedalam 
perusahaan.” (B.4)(FOM) 
 

4.C  Apakah perekrutan dilakukan secara internal, eksternal atau keduanya ? 

        “….secara keduanya. Karena perekrutan secara internal dan 
eksternal tujuannya sama-sama untuk mendapat pekerja yang potensial. 
Jika merekrut secara internal perusahaan sudah mengetahui background 



dan juga kinerjanya. Sedangkan perekutan secara eksternal dapat 
memberikan ide dan gagasan baru terhadap peusahaan.” (C.4)(EHK) 

 

       Walaupun memilih melakukan perekrutan secara keduanya yaitu internal dan 

eksternal, namun hotel lebih efektif melakukan perekrutan secara internal. Selain 

karena sudah mengetahui latar belakaang pendidikannya dan pengalaman 

bekerjanya serta bagaimana kinerjanya, juga untuki menciptakan tangga karir 

yang mendorong karyawan bertahan di perusahaan lebih lama. Berikut adalah 

informasinya : 

6.A  Lebih efektif melakukan rekrutmen secara internal atau eksternal ? apa 

alsannya ? 

       “….secara internal, karena sudah engetahui kemampuan dalam 
bekerja dan juga latar belakang pendidikannya maupun pengalaman 
bekerjanya.” (A.6)(HRM) 

 
5.B  Lebih efektif melakukan rekrutmen secara internal atau eksternal ? apa 

alsannya ? 

       “….internal, karena kita sudah lebih dulu mengetahui latar belakang 
si pelamar. Jika secara eksternal, kadang gaji, pengalaman dan yang 
lainnya suda oke pada saat akan menandatanani perjanjia kontak kerja si 
pelamar membatalkan atau mengunduran diri tanpa alasan dan itu akan 
membuang-bang waktu untuk kita mencari penggantinya.”(B.5)(FOM) 
 

5.C  Lebih efektif melakukan rekrutmen secara internal atau eksternal ? apa 

alsannya ? 

       “….secara iternal, karena perusahaan sudah menetahui dan 
mengamati kinerja, perilaku bahkan latar belakang dari pelamar.” 
(C.5)(EHK) 
 

       Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari pelamar yang telah 

diterima baik melalui perekrutan secara internal atau eksernal, perlu juga 



memberikan pelatihan seperti general training staff dan juga dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi, sebagaimana informasi yang berikut ini : 

7.A  Jika dilakukan perekrutan secara internal, apakah masih diperlukan adanya 

pelatihan ? Jika iya, pelatihan seperti apa yang diberikan ? 

       “….perlu, pelatihan selalu diberikan kepada seluruh karyawan pada 
masing-masing departemen setiap 3 bulan sekali seperti general training 
staff.” (A.7)(HRM) 
 

6.B  Jika dilakukan perekrutan secara internal, apakah masih diperlukan adanya 

pelatihan ? Jika iya, pelatihan seperti apa yang diberikan ? 

       “….ya perlu, ilmu tidak pernah ada habisnya agar selalu berkembang 
setiap saat. Pelatihan yang diberikan dengan melakukan evaluasi 
pekerjaan dengen internal departemen.”(B.6)(FOM) 

 
6.C  Jika dilakukan perekrutan secara internal, apakah masih diperlukan adanya 

pelatihan ? Jika iya, pelatihan seperti apa yang diberikan ? 

       “….ya, pelatihan itu sangatlah penting dilakukan salah satunya 
dengan melakukan pelatihan making bed di room yang juga bisa 
digunakan sebagai bahan evaluasi.”(C.6)(EHK) 

 
      Setelah menentukan sumber rekrutmen yang akan digunakan, perekrutan 

secara internal dilakukan dengan menyebar memo pemberitahuan lowongan 

pekerjaan kedalam internal hotel. Sedangkan perekrutan secara eksternal 

dilakukan dengan menyebar informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial, 

media cetak ataupun penyebaran informasi kesekolah-sekolah terkait. Berikut 

adalah informasinya : 

8.A  Dimana biasanya dilakukan perekrutan ?  

       “….perekrutan biasanya dilakukan dengan menyebar lowongan 
melalui media sosial atau juga bisa dengan menyebar memo kedalam 
internal perusahaan bagi karyawan didalam perusahan yang ingin 



menempati jabatan yang kosong tersebut. Untuk selanjutnya wawancara 
dilakukan di Hotel.” (A.8)(HRM) 

 
       Memiliki perekrut yang berpengalaman, berpotensi di bidangnya dan 

memiliki wewenang untuk melakukan rekrutmen tentu sangat berpengaruh. Yang 

memiliki wewenang untuk melakukan rekrutmen di New Saphir Hotel Yogyakarta 

yaitu HRM, HOD, GM dan Auditor, sebagaimana informasi berikut ini : 

9.A  Siapa saja yang dipilih untuk merekrut ? 

       “….HRM (Human Resource Manager), HOD (Head Of Department), 
GM (General Manager) dan juga Auditor.” (A.9)(HRM) 

 
       Agar rekrutmen berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal, 

metode dan strategi yang digunakan yaitu dengan menyebar lowongan kedalam 

perusahaan ataupun ke luar perusahaan baik secara lisan maupun tertulis dengan 

menyertakan secara jelas kriteria yang dibutuhkan. Berikut adalah informasinya : 

10.A Metode dan strategi seperti apa yang digunakan untuk melakukan 

rekrutmen ? 

       “….dengan membuka lowongan di media sosial untuk perekrutan 
seara eksternal. Untuk rekrutmen secara internal dengan menyebarkan 
memo kedalam perusahaan di masing-masing departemen sebagai 
informasi, lalu memberikan form staff transfer kepada HOD apabila ada 
kayawannya yang berkompeten dan sesuai dengan kualifikasi yang 
dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.”(A.10)(HRM) 

 
       Pengevaluasian pelamar dilakukan berdasarkan informasi kriteria yang sudah 

ditetapkan antara lain seperti pendidikan, umur, jenis kelamin, pengalaman 

bekerja dan kemampuan dalam berbahasa inggris, sebagaimana informasinya 

berikut ini : 

11.A Bagaimana cara hotel mengevaluasi para pelamar yang sesuai dengan 

kriteria  yang di tetapkan sehingga rekrutmen menjadi efektif ?  



       “….menyebar lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang 
sudah ditentukan mulai dari pendidikan, umur, jenis kelamin, pengalaman 
bekerja minimal 1 tahun dan juga bisa berbahasa nggris.” (A.11)(HRM) 

 
7.B  Bagaimana cara untuk mengevaluasi para pelamar yang sesuai dengan 

kriteria  yang di tetapkan sehingga rekrutmen menjadi efektif ?  

       “….cross check ke perusahaan sebelumnya tempat pelamar bekerja 
mengenai track recordnya selama ia bekerja di perusahaan tersebut.” 
(B.7)(FOM)  

 
7.C  Bagaimana cara untuk mengevaluasi para pelamar yang sesuai dengan 

kriteria  yang di tetapkan sehingga rekrutmen menjadi efektif ?  

       “….melihat latar belakang pendidikan si pelamar, pengalaman 
bekerjanya dan juga mencari informasi ke perusahaan yang sebelumnya.” 
(C.7)(EHK) 
 

       Setelah melalui beberapa tahap perekrutan tersebut, untuk mengevaluasi 

metode rekrutmen yang digunakan yaitu dengan memantau kinerjanya selama 

kurang lebih 3 (tiga) bulan, jikka turn over rendah maka metode tersebut bisa 

dikatakan efektif. Berikut adalah informasinya : 

12.A Bagamana cara HRD mengevaluasi metode rekrutmen yang telah 

digunakan sehingga metode trrsebut dianggap efekif dalam perekrutan 

karyawan ? 

       “….berhasil mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria 
yang dibutuhkan dan dengan memantau selama masa percobaan kurang 
lebih selama 3 bulan, apabila turn over rendah maka metode tersebut bisa 
dikatakan efektif.”(A.12(HRM) 
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