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Manajemen adalah salah satu bidang ilmu yang populer untuk dipelajari. Bahkan 

hampir di seluruh universitas, manajemen menjadi jurusan yang tak pernah sepi peminat. 

Manajemen umumnya memiliki 4 konsentrasi yang menjadi focus utama pembelajaran, 

adapun keempat konsentrasi tersebut adalah manajemen keuangan, manajemen sumber daya 

manusia, manajemen pemasaran dan manajemen operasasi. Dalam modul ini, akan dibahas 

secara khusus dan mendalam tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) memiliki fungsi sebagai pelaksana dari 

perencanaan sumber daya manusia dalam Perusahaan atau Organisasi. Adapun fungsi yang 

dijalankan dalam perencanaan SDM meliputi: perekrutan (termasuk seleksi), pelatihan dan 

pengembangan karier karyawan, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan 

organisasional suatu organisasi. Sasaran utama MSDM adalah memaksimalkan 

kinerja/produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan karyawannya dan secara 

simultan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan serta memperlakukan karyawan 

sebagai sumber daya yang sangat bernilai bagi organisasi. Sebagai konsekuensinya, MSDM 

meliputi usaha-usaha untuk mengangkat kemajuan personal, kepuasan karyawan, dan 

mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 

Oleh sebab itu, agar mampu menciptakan keseimbangan antara sasaran dan kebutuhan 

organisasi dengan sasaran dan kebutuhan karyawan, MSDM perlu memusatkan perhatiannya 

pada tiga hal utama yakni pertama, perencanaan sumber daya manusia yang terintegrasi dan 

matang dengan memperhatikan berbagai macam tantangan dan peluang di masa mendatang 

sehingga menjadikan SDM organisasi menjadi SDM yang mampu bersaing dan dapat 

diandalkan. Kedua, melalui implementasi fungsi MSDM secara efektif dan efisien, tanpa 

mengabaikan berbagai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku sehingga tercapai 

produktivitas/kinerja SDM yang tinggi, serta mampu memenuhi sasaran dan kebutuhan 

organisasi, dan individu karyawan. Ketiga, evaluasi fungsi MSDM yang mencakup penilaian 

terhadap kebijakan MSDM untuk menentukan apakah berbagai kebijakan SDM benar-benar 

efektif dan efesien. 

Setelah selesai mempelajari Modul I ini secara umum mahasiswa diharapkan dapat 

pengertian MSDM, aktivitas MSDM, serta tugas dan tanggungjawab departemen SDM. 

Kemudian, secara khusus mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan: 

1. Fungsi manajemen sumber daya manusia; 

2. tantangan manajemen sumber daya manusia; 

3. sumber daya manusia sebagai keunggulan kompetitif 

4. manajemen sumber daya manusia global; 

5. manajemen sumber daya manusia stratejik 

6. peraturan dan ketentuan tentang ketenagakerjaan; 

7. peraturan dan ketentuan tentang hubungan perburuhan; 

8. peraturan dan ketentuan tentang kesehatan kerja; 

9. peraturan dan ketentuan tentang keselamatan kerja. 

 

MODUL 1  
Pengertian, Aktivitas, Tugas dan Wewenang 

Manajemen Sumber Daya Manusia 



1. INTRODUCTION 

Saudara mahasiswa/i, pada modul 1 ini topik yang akan dibahas adalah Pengertian MSDM, 

Aktivitas MSDM, serta Tugas dan Wewenang MSDM.  

 

1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari manajemen umum, 

seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasi. Manajemen 

sumber daya manusia menjadi bidang kajian yang sangat penting dalam organisasi karena 

permasalahan yang dihadapi organisasi tidak hanya persoalan tentang bahan mentah, alat-alat 

kerja dan produksi, atau modal kerja saja, tetapi juga masalah tenaga kerja atau sumber daya 

manusia yang pada dasarnya adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor 

produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Menurut Rivai 

(2005), keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam 

mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan SDM sehingga dapat berfungsi secara 

produktif, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, SDM yang 

dimiliki oleh organisasi/perusahaan harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai 

tujuan dari organisasi itu sendiri.  

Pada awalnya, Manajemen Sumber Daya manusia merupakan terjemahan dari “human 

resources”, namun beberapa pakar ahli menyamakan sumber daya manusia dengan “man 

power” atau tenaga kerja. Adapula ahli yang menyetarakan pengertian manajemen sumber 

daya manusia dengan manajemen personalia atau manajemen kepegawaian. Sumber daya 

manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, 

keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi 

yang dimiliki SDM tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai 

tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan 

berlimpahnya bahan mentah, jika tanpa SDM akan sulit bagi organisasi untuk mencapai 

tujuannya (Sutrisno, 2009:3). 

Manajemen sumber daya manusia pada umumnya berfokus pada peningkatan 

perkembangan karyawan, menjaga hubungan yang serasi antara karyawan, atasan dan 

stakeholder sehingga tercapai hubungan kerjasama yang harmonis dengan harapan 

peningkatan produktivitas/kinerja karyawan dan organisasi. Melalui manajemen sumber daya 

manusia yang baik maka organisasi akan memiliki SDM berkualitas tinggi. Ndraha (1999) 

menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkuliatas tinggi adalah SDM yang mampu 

menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif 

dengan menggunakan energi setinggi-tingginya seperti: intellegency, creativity, dan  

imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan. 

Air, tenaga otot dan sebagainya.  

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bidang strategis dari organisasi. 

Menurut Sutrisno (2009:6) MSDM merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, 

pengadaan, pengembangan, pemeliharaan serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan 

baik secara individu maupun organisasi. Pandangan serupa dari Sunyoto (2012:3) 

menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan dan pendayagunaan 

sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan kontribusinya kepada para karyawan, 

manajer, dan organisasi melalui antisipasi terhadap masalah-masalah yang akan timbul. 

Selanjutnya, Anthony, Kacmar, dan Perrewe (2002) memberikan pemahaman MSDM 

sebagai bermacam-macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, 

mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. 

Berdasarkan pemikiran dari ahli sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa MSDM 

merupakan salah satu departemen dalam organisasi yang secara sederhana memiliki 

wewenang untuk mengatur SDM yang ada guna mencapai tujuan organisasi.  



 

2. FUNGSI DAN AKTIVITAS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

Manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi yang mana antara satu 

fungsi dengan fungsi lainnya memiliki keterikatan satu dengan lainnya. Berdasarkan atas 

fungsi yang dimiliki oleh MSDM maka akan mengacu adanya aktivitas. Sehingga dapat 

diartikan bahwa aktivitas yang dilakukan mengacu pada fungsi yang ada. Namun, sebelum 

membahas tentang fungsi dan aktivitas MSDM, terlebih dahulu perlu kita pahami prinsip-

prinsip dalam MSDM. 

 

2.1 Prinsip-prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia 

Agar tugas dan kewajiban mengurus dan mengoordinasikan sumber daya manusia 

organisasi dapat berjalan efektif dan efisien, maka ada beberapa prinsip pengelolaan SDM 

yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer. Adapun prinsip-prinsip MSDM dalam 

Organisasi Bisnis menurut Soetjipto (2006) menyatakan bahwa ada 3 prinsip yang harus 

diperhatikan oleh manajemen SDM agar tugas dan kewajiban mengurus dan 

mengoordinasikan sumber daya manusia organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.  

Pertama, pengelolaan SDM berorientasi pada layanan. Menurut Soetjipto, prinsip ini 

perlu guna mencegah pengelolaan SDM secara mekanis yang hanya akan menghasilkan 

output yang seragam seperti tata-cara, pedoman kerja, dan formulir-formulir yang berkaitan 

dengan pengelolaan SDM. Meskipun tata-cara, pedoman kerja, dan formulir itu diperlukan, 

namun hal itu dapat menjadikan pengelolaan SDM tidak efektif dan efisien serta penciptaan 

kompetensi manajerial tidak tercapai. Melalui pengelolaan SDM yang berorientasi pada 

layanan, maka kekurangan-kekurangan di atas dapat diminimalkan sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang puas pada gilirannya akan berusaha 

memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Kedua, pengelolaan SDM dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

karyawan untuk berperan serta secara aktif dalam pengelolaan perusahaan. Dengan prinsip ini 

diharapkan pekerjaan menjadi lebih menarik sehingga mampu mendorong semangat kerja 

karyawan dan memotivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. 

Penyempurnaan kualitas pekerjaan yang lebih baik secara terus-menerus hanya terjadi jika 

karyawan secara terus-menerus pula meningkatkan kemampuan kerjanya. Ini berarti pula ada 

dorongan terciptanya kompetensi manajerial. 

Prinsip terakhir adalah pengelolaan SDM yang mampu menumbuh-kembangkan jiwa 

entrepreneur dalam diri setiap individu karyawan di dalam perusahaan. Jiwa entrepreneur ini 

penting untuk meningkatkan kreativitas, keahlian dan ketrampilan, serta keberanian 

mengambil resiko. Ketiga prinsip di atas semestinya menjadi acuan bagi manajemen SDM 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penanggung jawab utama pengelolaan 

SDM organisasi. Artinya, manajemen sumber daya manusia harus mengimplementasikan 

ketiga prinsip tersebut dalam melaksanakan aktivitas tugas dan fungsi MSDM. 

 

 

 

2.2 Tujuan Manajemen SDM 
Setiap organisasi maupun perusahaan pasti telah menetapkan tujuan-tujuan tertentu 

yang ingin dicapai. Tujuan MSDM secara keseluruhan adalah untuk memastikan bahwa 

organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui manusia. Menurut Irianto dalam Sutrisno 

(2009:7) menyatakan bahwa tujuan MSDM meliputi: 

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk 

memastikan bahwa organisasi memiliki pekerjaan yang bermotivasi dan 



berkinerja tinggi, memiliki pekerja/karyawan yang selalu siap mengatasi 

perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal; 

2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang 

memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, 

khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 

4. Memebri dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai 

tujuannya. 

5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk 

meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai 

tujuannya 

6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi 

7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen 

SDM 

Kemudian, menurut Schuler et al dalam Sutrisno (2009:8) menyatakan bahwa setidaknya 

MSDM memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 

1. Memperbaiki tingkat produktivitas 

2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja 

3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. 

Pandangan lain dari Ulrich dan Lake (1990) menyatakan bahwa sistem MSDM dapat 

menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan belajar dan 

memperagakan kesempatan untuk peluang baru. Secara khusus, tujuan MSDM adalah  

1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang 

cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi, seperti yang dibutuhkan; 

2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia - 

kontribusi, kemampuan dan kecakapan mereka; 

3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur 

perekrutan dan seleksi yang teliti, sistem kompensasi dan insentif yang tergantung 

pada kinerja, dan pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait 

dengan kebutuhan bisnis. 

Berdasarkan atas pemaparan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen SDM bertujuan sebagai fasilitator atau penghubung antara manajemen dengan 

pekerja agar tercipta harmonisasi dalam kehidupan berorganisasi. 

 

2.3 Fungsi dan Aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia 

Guna mencapai tujuan organisasi/perusahaan yang telah diungkapkan diatas, maka 

SDM yang ada haruslah dipelihara dan dikembangkan agar semua fungsi dapat berjalan 

seimbang.   berbicara tentang fungsi MSDM, terdapat berbagai pendapat dari para ahli 

mengenai hal itu, namun antara yang satu dengan yang lain sering kali tidak sama. Pada 

prinsipnya, fungsi MSDM meliputi berbagai aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi 

keseluruhan area kerja suatu organisasi yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan 

pemberhentian karyawan; pengupahan dan pemberian tunjangan; penilaian kinerja, 

penghargaan dan pengembangan karier; pelatihan dan pengembangan; keselamatan dan 

kesehatan kerja, kepemimpinan, dan produktivitas. Berikut akan kita bahas satu persatu 

fungsi dan aktivitas MSDM sebagai berikut. 

1. Perencanaan SDM 

Perencanaan SDM merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memenuhi 

kebutuhan staf organisasi sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan organisasi 

dalam menghadapi suatu lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks. Menurut 

Mondy, Noe, dan Premeaux (1996), perencanaan SDM merupakan proses pengkajian 



dan penelaahan kebutuhan SDM secara sistematis untuk memastikan bahwa sejumlah 

karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah 

ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Proses perencanaan tersebut meliputi 

prakiraan kebutuhan sumber daya manusia organisasional dan pengembangan 

program, demi untuk memastikan bahwa jumlah dan tipe individu karyawan tersedia 

pada waktu dan tempat yang dibutuhkan. Dengan kata lain bidang pekerjaan 

perencanaan SDM ini meliputi kegiatan perencanaan kualitas dan kuantitas SDM. 

menurut Soetjipto (2006) kegiatan perencanaan kualitas dan kuantitas SDM 

tersebut merupakan pekerjaan manajemen SDM yang paling mengandung 

ketidakpastian karena adanya faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan 

bisnis yang tentu saja bergerak sangat dinamis dari waktu ke waktu. Dalam kaitan ini, 

perusahaan harus mampu melihat kecenderungan perkembangan teknologi, misalnya, 

yang dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas dan kuantitas SDM perusahaan di 

masa mendatang. Agar dapat melakukan peramalan dengan baik, menurut Soetjipto, 

perusahaan memerlukan apa yang disebut dengan environmental scanning sistem, 

yaitu suatu sistem pemantauan situasi dan kondisi lingkungan usaha serta penyediaan 

data informasi kepada manajemen SDM. 

Sedangkan menurut Fisher, Schoenfeldt, dan Shaw (1990), proses 

perencanaan organisasi sangat tergantung pada skenario “pengandaian” yang melihat 

kebutuhan di masa mendatang dalam konteks demografi angkatan kerja, proyeksi 

ekonomi, antisipasi perubahan secara teknologis, keberhasilan program perekrutan, 

dan daya tahan sasaran organisasional. Termasuk dalam proses perencanaan SDM ini 

adalah proses deskripsi dan analisis jabatan-jabatan yang ada pada saat ini, juga 

perancangan pekerjaan (Soetjipto, 2006). Kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan 

dalam kaitannya dengan perencanaan sistem seleksi dan program pelatihan di masa 

mendatang. Di samping itu, juga diperlukan dalam kaitannya memberikan jaminan 

bahwa sistem penilaian kinerja dan kompensasi secara rasional di dasarkan pada 

tuntutan dari suatu jabatan. Dengan demikian, aktivitas utama perencanaan sumber 

daya manusia meliputi 1) penyelenggaraan analisis jabatan dan desain pekerjaan yang 

digunakan untuk menentukan persyaratan khusus dari jabatan individu di dalam 

organisasi; 2) memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan 

organisasi untuk mencapai tujuannya; dan 3) mengembangkan dan 

mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. 

 

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Karyawan 

Setelah kebutuhan sumber daya manusia ditentukan, langkah berikutnya 

adalah pengisian posisi/formasi. Kegiatan pengisian posisi/formasi ini meliputi 

perekrutan pelamar, screening dan seleksi terhadap pelamar, serta penempatan atau 

pengisian posisi pada level-level atas melalui promosi.  

Proses pengisian posisi/formasi pada masa kini merupakan fungsi MSDM 

yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu (pada saat manajemen personalia 

masih bersifat tradisional), yaitu ketika manajer personalia hanya mengandalkan 

rekomendasi karyawan senior atau papan lowongan kerja yang sering kali dipasang di 

depan kantor perusahaan. 

Munculnya berbagai peraturan perundangan yang memberi peluang sama bagi 

seluruh warga masyarakat (bahkan akhir-akhir ini, bagi seluruh warga dunia) untuk 

mendapatkan pekerjaan. Juga semakin meningkatnya kompleksitas posisi-posisi 

jabatan yang akan diisi, mengharuskan adanya prosedur yang lebih rumit untuk 

mengidentifikasi dan memilih calon karyawan yang potensial. 



Proses perekrutan dan seleksi mencakup beberapa langkah sebagai berikut. 

Pertama, mendefinisikan secara hati-hati posisi-posisi yang sedang kosong dan 

menentukan keahlian apa yang dibutuhkan untuk memegang jabatan tersebut. Kedua, 

setelah menentukan keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan secara spesifik, 

selanjutnya manajer personalia berusaha untuk memperoleh jumlah pelamar yang 

cukup dengan melalui berbagai strategi perekrutan. Manajer SDM harus 

memanfaatkan prosedur yang telah dikembangkan dan telah divalidasi secara hati-hati 

pada saat menyaring dan mengevaluasi pekerjaan untuk calon karyawan. Prosedur 

penyaringan dan evaluasi pekerjaan diantaranya meliputi blanko lamaran, wawancara, 

tes kemampuan, dan pemeriksaan referensi. 

Perlu dipahami bahwa cepat atau lambat jika sudah sampai pada waktunya, 

karyawan harus mengakhiri pengabdiannya kepada organisasi/perusahaan, baik 

karena faktor usia, mengundurkan diri, atau meninggal. Pada saat itulah 

organisasi/perusahaan harus melakukan proses pemutusan hubungan kerja dan 

mengembalikan karyawan tersebut kepada masyarakat. Untuk karyawan yang 

pensiun, bukan karena meninggal dunia, perusahaan bertanggungjawab melaksanakan 

proses pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan 

menjamin bahwa karyawan yang dikembalikan kepada masyarakat tersebut berada 

dalam keadaan sebaik-baiknya. Dengan demikian, aktivitas utama dalam 

pengangkatan dan pemberhentian karyawan adalah: 1) merekrut sumber daya manusia 

organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) menyeleksi dan 

mengangkat sumber daya manusia untuk mengisi jabatan tertentu dalam organisasi 

(termasuk di dalamnya menyelenggarakan kegiatan orientasi kerja karyawan baru), 

dan 3) menyelenggarakan proses pemutusan hubungan kerja secara baik. 

3. Pengupahan dan Pemberian Tunjangan 

Kompensasi merupakan hal yang paling diutamakan dalam mengelola SDM. 

Sebab. Pemahaman dalam dunia kerja adalah keseimbangan antara beban kerja 

dengan kompensasi yang diperoleh. Oleh sebab itu, perusahaan harus memperhatikan 

regulasi yang ada untuk setiap penerapan sistem kompensasi. Sistem kompensasi atau 

pengupahan yang dianggap berhasil adalah yang didasarkan pada keadilan dan 

kewajaran (fairness), yaitu suatu pandangan adanya hal berikut. 

1) Keseimbangan antara upah yang dibayarkan untuk pekerjaan yang berbeda 

dalam satu organisasi. 

2) Keseimbangan antara upah yang dibayarkan untuk jabatan yang mirip 

dengan jabatan pada perusahaan pesaing. 

3) Pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan yang berada di 

dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu organisasi. 

Meskipun diusahakan untuk adil dan wajar, pada umumnya karyawan tidak 

dapat melihat bahwa mereka diperlakukan secara adil dan wajar melalui penghargaan 

berupa pembayaran upah. Ini merupakan salah satu tantangan di dalam praktik 

kompensasi. Tantangan lain adalah adanya pengaruh lingkungan legal mengenai 

keseimbangan antara pembayaran upah dan pekerjaan, antara upah minimum dan 

ketentuan lembur, serta persyaratan program kesejahteraan seperti keamanan sosial. 

Oleh karena itu hal yang menjadi sebuah permasalahan sepanjang masa bagi pihak 

manajemen, serikat pekerja, dan karyawan adalah bagaimana menyelenggarakan 

sistem pengupahan yang fair kepada seluruh karyawan perusahaan. Suatu ide yang 

bagus jika perusahaan dapat mengadakan sistem pemberian kompensasi yang 

memadai dan adil terhadap kontribusi karyawan dalam pencapaian sasaran organisasi. 

Istilah kompensasi atau pengupahan pada dasarnya mencakup keseluruhan 

penghargaan yang diterima individu karyawan sebagai hasil dari pekerjaan mereka. 



Oleh karena itu, menurut Mondy, Noe, dan Premeaux (1996) penghargaan dapat 

berupa salah satu atau kombinasi dari hal berikut. 

(1) Upah, yaitu uang yang diterima seorang karyawan untuk kinerja 

pekerjaannya. 

(2) Tunjangan, yaitu tambahan penghargaan finansial selain gaji pokok, 

termasuk tunjangan cuti, biaya perawatan sakit, tunjangan hari raya, 

dan asuransi kesehatan. 

(3) Penghargaan nonfinansial, yaitu berbagai macam penghargaan 

nonfinansial seperti kepuasan menjalankan pekerjaan atau 

kenyamanan lingkungan kerja. 

Walaupun kompensasi mencakup pula penghargaan nonfinansial, namun 

dalam membahas kompensasi, kita hanya mempertimbangkan kompensasi finansial, 

yaitu upah dan tunjangan, sedangkan penghargaan psikis akan dibahas pada bab lain. 

Dengan demikian, aktivitas utama pengupahan dan pemberian tunjangan mencakup: 

1) pendesainan dan implementasi sistem kompensasi bagi semua karyawan, 2) 

memastikan/menjamin bahwa kompensasi adil dan wajar serta konsisten; dan 3) 

pendesainan dan implementasi sistem tunjangan bagi semua karyawan. 

 

4. Penilaian Kinerja, Penghargaan, dan Pengembangan Karier 

Penilaian kinerja bukan merupakan aktivitas yang disenangi oleh banyak 

manajer, tetapi harus dilaksanakan agar manajer dapat menilai sejauhmana kinerja 

dan sasaran organisasi dapat dicapai. Oleh karena itu, penilaian kinerja merupakan 

mata rantai yang penting dalam proses manajemen sumber daya manusia. Penilaian 

digunakan sebagai alat pada saat organisasi menilai seberapa baik karyawan 

berkinerja sehingga menentukan seberapa pantas penghargaan diberikan atau 

sebaliknya seberapa jauh tindakan perbaikan harus dilakukan. Hal penting yang perlu 

diperhatikan oleh para manajer dalam penilaian kinerja adalah penilaian kinerja harus 

dilaksanakan tepat pada waktunya dan diusahakan seakurat mungkin. 

Peranan manajemen sumber daya manusia dalam penilaian adalah bekerja 

sama dengan manajer lini (line management) mengadakan: proses penilaian, dimensi 

kinerja untuk diukur, prosedur untuk memastikan akurasi penilaian, dan menetapkan 

persyaratan untuk diskusi mengenai hasil penilaian dengan karyawan. Peranan 

penting lain manajemen sumber daya manusia adalah memonitor proses dan hasil 

penilaiannya. 

Hasil logis dari proses penilaian kinerja adalah penentuan karyawan yang 

paling berhak mendapatkan penghargaan. Pengalokasian penghargaan adalah suatu 

aktivitas yang kompleks dan khusus. Penghargaan meliputi kompensasi secara 

langsung dan kompensasi tidak langsung (program kesejahteraan). 

Pengembangan karier juga merupakan salah satu aktivitas penting manajemen 

sumber daya manusia. Dari sudut organisasi, pengembangan karier dapat mengurangi 

biaya yang berkaitan dengan masalah perpindahan karyawan (employee turnover). 

Jika organisasi membantu karyawan dalam pengembangan program karier, program 

tersebut memungkinkan karyawan terikat erat dengan organisasi, sehingga karyawan 

berkurang keinginannya untuk keluar. Memperhatikan karier karyawan juga dapat 

memperbaiki moral, memperkuat produktivitas, dan membantu organisasi untuk lebih 

efisien. Di dalam kondisi semacam itu, karyawan percaya bahwa penghargaan yang 

diberikan kepada mereka merupakan bagian dari keseluruhan rencana organisasi, 

sehingga mereka merasa tidak sekadar dipandang sebagai angka-angka saja. Dengan 

demikian, aktivitas utama penilaian kinerja, penghargaan, dan pengembangan karier 

mencakup: 1) pendesainan sistem untuk penilaian kinerja karyawan secara individual; 



2) pendesainan dan implementasi sistem penghargaan bagi semua karyawan; dan 3) 

pemberian bantuan kepada karyawan dalam pengembangan dan perencanaan karier. 

 

5. Pelatihan dan Pengembangan 

Sumber daya manusia pada dasarnya merupakan hal yang unik, terletak pada 

potensinya untuk tumbuh dan berkembang dalam menghadapi tantangan baru. Oleh 

karena itu, ketika karyawan memandang organisasi sebagai tempat bekerja, maka 

kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan diri menjadi penting bagi mereka. 

Pengembangan menurut Flippo (1991) merupakan peningkatan keterampilan melalui 

pelatihan yang perlu dan tepat untuk peningkatan prestasi kerja. Selanjutnya, menurut 

Mondy, Noe, dan Premeaux (1996) pengembangan SDM membantu individu 

karyawan, kelompok, dan keseluruhan organisasi menjadi lebih efektif. 

Pengembangan SDM diperlukan karena karyawan, pekerjaan, dan organisasi 

senantiasa berubah. Disamping itu, perbaikan secara terus-menerus dalam proses, 

merupakan tugas dari organisasi agar tetap dapat berkompetisi. 

Karyawan dapat dilatih dan dikembangkan melalui prosedur formal atau 

informal. Pelatihan formal sering dikaitkan dengan pengenalan terhadap jabatan baru 

atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis atau secara prosedural. 

Pelatihan formal dapat dikoordinasi dan diajar oleh sumber daya manusia atau teknisi 

profesional dalam organisasi tersebut, atau mengirim karyawan untuk mengikuti 

pelatihan program-program yang ditawarkan oleh asosiasi-asosiasi profesional atau 

universitas. Pelatihan informal berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan 

oleh karyawan yang senior atau sejawat. Departemen sumber daya manusia dapat 

memberikan kursus-kursus pelatihan bagi pelatih dan mengkoordinasikan peluang-

peluang di tempat kerja dengan perencanaan karier karyawan dan kebutuhan sumber 

daya manusia yang telah di rencanakan oleh organisasi. Dengan demikian pelatihan 

dan pengembangan meliputi aktivitas-aktivitas utama seperti pendesainan dan 

pengimplementasian program-program pelatihan dan pengembangan beserta program 

evaluasinya. 

 

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kepemimpinan, dan Produktivitas 

Keselamatan kerja meliputi perlindungan terhadap karyawan dari cedera yang 

diakibatkan oleh kecelakaan dalam bekerja. Kesehatan kerja mengacu pada 

terbebasnya karyawan dari penyakit baik jasmani maupun rohani. Menurut Mondy, 

Noe, dan Premeaux (1996) aspek keselamatan dan kesehatan kerja ini penting karena 

karyawan yang bekerja di lingkungan yang aman dan memiliki kesehatan badan yang 

prima akan lebih mungkin menghasilkan produktivitas yang tinggi dan memberikan 

keuntungan dalam jangka waktu lama kepada organisasi. 

Organisasi/Perusahaan selain menyelenggarakan program keselamatan dan 

kesehatan kerja, untuk meningkatkan produktivitas organisasional perusahaan juga 

harus melakukan program integrasi. Integrasi adalah usaha untuk menghasilkan 

rekonsiliasi atau kecocokan yang memadai atas kepentingan-kepentingan individu 

karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Adanya tumpang tindih kepentingan antara 

pihak-pihak di atas perusahaan harus mempertimbangkan perasaan dan sikap 

karyawan dalam menerpakan asas-asas dan kebijaksanaan organisasi. Perusahaan 

harus menegakkan kepemimpinan yang adil, memberikan motivasi yang positif, dan 

turut serta dalam mengatasi berbagai konflik yang terjadi baik antar karyawan, 

karyawan dengan pengusaha, dan masyarakat dengan perusahaan. 

Akhir-akhir ini peningkatan produktivitas melalui peningkatan intervensi yang 

paling populer adalah memfokuskan pada pengembangan motivasi dan melibatkan 



karyawan di dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian fungsi 

keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, dan produktivitas meliputi aktivitas-

aktivitas utama seperti: 1) pendesainan dan implementasi manajemen keselamatan 

dan kesehatan kerja; 2) implementasi program-program motivasi karyawan; 3) 

penyusunan strategi mengatasi konflik organisasional; dan 3) penghitungan tingkat 

produktivitas organisasional. 

 

2.3 Tugas dan Tanggungjawab Departemen SDM 

 

1. Tugas Departemen SDM  

Peran sumber daya manusia (SDM) dalam menentukan keberhasilan 

perusahaan tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengapa demikian? Menurut Pfeffer 

dalam Sutrisno, 2010:19 menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan sumber 

keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Dalam hal ini, 

Pfeffer membandingkan keunggulan daya saing sumber daya manusia yang semakin 

kedepan keampuhannya tersaingi akan kecepatan teknologi.  

Oleh sebab itu pentingnya peranan departemen sumber daya manusia, seorang 

manajer sumber daya manusia harus sadar akan posisinya yang strategis tersebut serta 

memahami fungsi-fungsi manajemen dan operasionalnya yang sangat penting. 

Manajer sumber daya manusia harus memahami fungsi departemen lainnya dan 

melihat seluruh fungsi sebagai suatu kesatuan yang utuh sehingga dapat digabungkan 

dalam kerja sama yang baik dan terarah guna mencapai tujuan perusahaan yang telah 

digariskan oleh manajemen puncak. 

Departemen manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari struktur 

organisasi secara keseluruhan. Besar kecilnya departemen manajemen sumber daya 

manusia akan tergantung dari besar kecilnya organisasi yang bersangkutan. Oleh 

sebab itu, pemberian nama departemen manajemen sumber daya manusia setiap 

organisasi berbeda-beda: ada yang menamakan biro, bagian, departemen, seksi, dan 

sebagainya. 

 

2. Tanggungjawab Departemen SDM 

Tanggung jawab departemen sumber daya manusia secara bertahap menjadi 

lebih luas dan strategis sejak orang-orang dari kalangan bisnis memasukkan 

departemen sumber daya manusia dalam diagram organisasi mereka. Pada 

perusahaan-perusahaan terdahulu, bagian sumber daya manusia adalah yang pertama 

kali mengambil alih tugas mempekerjakan dan memberhentikan karyawan, 

menjalankan departemen penggajian, serta memberikan rencana-rencana keuntungan. 

Saat teknologi baru dalam bidang, seperti pengujian dan wawancara, mulai muncul, 

departemen sumber daya manusia mulai memainkan peran yang lebih luas dalam 

pemilihan, pelatihan, dan promosi karyawan. Munculnya peraturan serikat pekerja 

pada tahun 1930-an yang telah menambah perlindungan pada perusahaan dalam 

interaksinya dengan serikat pekerja menjadi tanggung jawab departemen sumber daya 

manusia. Kemudian, saat peraturan kesetaraan kerja baru yang telah menciptakan 

potensi untuk lebih banyak tuntutan hukum atas tindakan diskriminasi dan hukuman, 

saran-saran bagi personalia dan pengawasan menjadi semakin diperlukan. 

Oleh karena itu, terdapat tren-tren penting dalam tenaga kerja yang menjadi 

tantangan bagi keahlian manajer dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya 

manusia. Hal tersebut adalah (1) menuanya populasi, (2) menyusutnya jumlah tenaga 

kerja, (3) meningkatnya keanekaragaman angkatan kerja, (4) berubahnya sifat 

pekerjaan, (5) kemitraan baru antara perusahaan dan karyawan, serta (6) mengambil 



manfaat dari keanekaragaman. Dengan adanya tren-tren ini, diharapkan perusahaan 

dapat segera melakukan antisipasi agar semua yang sudah menjadi tujuan organisasi 

dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Tanggung jawab departemen sumber daya manusia sering kali mudah 

dikatakan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibicarakan. Hal ini 

disebabkan departemen sumber daya manusia membutuhkan keahlian manajerial. 

Dalam hal ini, proses manajerial mengidentifikasi, menjelaskan, memotivasi personal, 

dan menggambarkan hubungan antardepartemen. Agar departemen sumber daya 

manusia dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan departemen dalam mencapai 

tujuan perusahaan, manajer sumber daya manusia harus melakukan komunikasi 

dengan manajer-manajer lainnya. Hal ini dilakukan terutama dalam penyusunan suatu 

program dan penentuan anggaran. Manajer sumber daya manusia juga harus 

memahami berbagai faktor yang memengaruhi tugas dan tanggung jawabnya serta 

pentingnya memahami pendekatan-pendekatan yang paling efektif untuk 

memecahkan masalah.  

 

 

RANGKUMAN 

Pada awalnya, Manajemen Sumber Daya manusia merupakan terjemahan dari 

“human resources”, namun beberapa pakar ahli menyamakan sumber daya manusia dengan 

“man power” atau tenaga kerja. Adapula ahli yang menyetarakan pengertian manajemen 

sumber daya manusia dengan manajemen personalia atau manajemen kepegawaian. Sumber 

daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, 

keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa, dan karsa).  

Semua potensi yang dimiliki SDM tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya 

organisasi dalam mencapai tujuan. Agar tugas dan kewajiban mengurus dan 

mengoordinasikan sumber daya manusia organisasi dapat berjalan efektif dan efisien, maka 

ada beberapa prinsip pengelolaan SDM yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer. 

Adapun prinsip-prinsip MSDM dalam Organisasi Bisnis adalah ada 3 prinsip yang harus 

diperhatikan oleh manajemen SDM agar tugas dan kewajiban mengurus dan 

mengoordinasikan sumber daya manusia organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.  

Pertama, pengelolaan SDM berorientasi pada layanan. Kedua, pengelolaan SDM 

dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan untuk berperan serta secara 

aktif dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian Prinsip terakhir adalah pengelolaan SDM 

yang mampu menumbuh-kembangkan jiwa entrepreneur dalam diri setiap individu karyawan 

di dalam perusahaan. Departemen manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari 

struktur organisasi secara keseluruhan.  

Besar kecilnya departemen manajemen sumber daya manusia akan tergantung dari 

besar kecilnya organisasi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pemberian nama departemen 

manajemen sumber daya manusia setiap organisasi berbeda-beda: ada yang menamakan biro, 

bagian, departemen, seksi, dan sebagainya. Tanggung jawab departemen sumber daya 

manusia sering kali mudah dikatakan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang 

dibicarakan. Hal ini disebabkan departemen sumber daya manusia membutuhkan keahlian 

manajerial. Dalam hal ini, proses manajerial mengidentifikasi, menjelaskan, memotivasi 

personal, dan menggambarkan hubungan antardepartemen.  

Agar departemen sumber daya manusia dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan 

departemen dalam mencapai tujuan perusahaan, manajer sumber daya manusia harus 

melakukan komunikasi dengan manajer-manajer lainnya. Hal ini dilakukan terutama dalam 

penyusunan suatu program dan penentuan anggaran. Manajer sumber daya manusia juga 

harus memahami berbagai faktor yang memengaruhi tugas dan tanggung jawabnya serta 



pentingnya memahami pendekatan-pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan 

masalah.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul 2 

Analisis dan Perancangan Pekerjaan 
 

Ni Made Nadia Suta P. dan Ni Kadek Yuliandari 

 

 

Pekerjaan adalah entitas organisasional yang sangat mendukung keberlangsungan 

organisasi. Oleh sebab itu, pekerjaan haruslah dirancang dengan baik dan mudah dipahami 

untuk mempermudah pencapaian tujuan organisasional. Kewajiban dan tanggung jawab 

setiap pekerjaan yang tercermin dalam tugas yang dilaksanakan menentukan kebutuhan 

pengetahuan, keahlian, dan kemampuan orang yang akan dibawa masuk kedalam pekerjaan 

untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, analisis pekerjaan adalah esensial untuk 

menentukan persyaratan-persyaratan semberdaya manusia organisasi.  

Pengadaan karyawan harus mendapatkan perhatian yang serius, serta didasarkan pada 

analisis pekerjaan (job analysis), uraian pekerjaan (job description), spesifikasi pekerjaan 

(job specification), dan evaluasi pekerjaan (job evaluation). Seperti telah dijelaskan bahwa 

pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan dengan maksud untuk 

memperoleh karyawan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam pengadaan SDM yaitu : 

1) peramalan kebutuhan tenaga kerja 

2) penarikan 

3) seleksi 

4) penempatan. 

Pengadaan (procurement) adalah fungsi operasional pertama MSDM. Pengadaan 

karyawan ini merupakan masalah penting, sulit dan kompleks, karena digunakan untuk 

mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif. Karyawan 

adalah asset utama perusahaan. Berhasil tidaknya perusahaan tergantung pada kemampuan 

karyawan yang dimilikinya. Karyawan sebagai manusia memiliki pikiran, perasaan, status, 

serta latar belakang yang heterogin. Sehingga perlakuan terhadap karyawan berbeda dengan 

perlakuan terhadap mesin. Kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Agar terwujud adanya efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan 

perusahaan (organisasi).  

Pengadaan karyawan didasarkan pada prinsip ”apa” dan baru ”siapa”. Apa dalam arti 

menetapkan lebih dahulu pekerjaan yang akan ditangani sesuai dengan ”job description”. 

Sedangkan ”siapa”, merujuk kepada kualifikasi orang yang akan menempati jabatan tersebut, 



dengan mendasarkan pada ”job specification”. Bila pengadaan karyawan mendasarkan pada 

”siapa” lebih dulu, baru kemudian ”apa”, akan menyebabkan terjadinya mismanajemen 

dalam penempatan, karena kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam penempatan. 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan karyawan 

yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan (perusahaan /organisasi). 

Pengadaan karyawan ini merupakan langkah pertama dan dapat mencerminkan berhasil-

tidaknya suatu perusahaan mencapai tujuannya. Jika karyawan yang diterima kompeten 

(memiliki kemampuan yang memadai), maka usaha untuk mewujudkan tujuan relatif mudah, 

sebaliknya bila karyawan yang diperoleh kurang memenuhi syarat, akan sulit bagi perusahaan 

mencapai tujuan. Pada perusahaan besar fungsi pengadaan ini biasanya didelegasikan kepada 

para ahli di bagian personalia. Sedangkan untuk perusahaan kecil dijalankan sendiri oleh 

pimpinan perusahaan. 

1. Analisis Aliran Kerja 

Analisis arus kerja (work flow analysis) mempelajari cara kerja dalam 

bergerak  melewati organisasi dan biasanya dimulai dengan pemeriksaan hasil yang 

diinginkan dan actual (barang dan jasa) dalam bentuk kuantitas dan kualitas. Hal ini 

dapat dicontohkan pada sebuah  perusahaan, keperluan listrik, dimana apabila seorang 

pelanggan menelpon dan mengadukan adanya keluhan karena pelayanan, seorang 

perwakilan layanan pelanggan biasanya menerima informasi tersebut dalam basis data 

yang kemudian akan dilanjutkan oleh seorang petugas di departemen operasi yang 

dapat mengakses basis data tersebut untuk menyuruh seorang ahli teknik saluran 

telpon memperbaiki problematika tersebut. 

Setelah analisis arus kerja dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana 

kerja itu dilaksanakan penyusunan ulang menghasilkan perubahan-perubahan yang 

dibutuhkan dalam akses bisnis. Penyusunan ulang proses bisnis berfokus pada kerja 

dan pekerjaan serta bagaimana mereka harus berkembang. Penyusunan ulang terdiri 

dari beberapa tahap yaitu : 

1. Mengevaluasi pekerjaan 

Setiap unit kerja apakah departemen, tim, atau individu berusaha untuk 

memproduksi hasillain yang dapat digunakan. Sebuah hasil adalah produk dari 

unit kerja, hal ini mengidentifikasi objek seperti teknik, ataupun hasil dalam 

pekerjaan. Bagaimanapun juga hasil bisa digunakan menjadi sebuah layanan, 

seperti layanan penerbangan pada transportasi untuk tujuan tertentu, layanan 

untuk membersihkan dan perawatan rumah, atau perawat dan penjaga bayi. 



2. Merancang kembali pekerjaan 

Setelah hasil dari unit kerja telah diidentifikasi, hal ini mungkin untuk 

memeriksa proses kerja yang digunakan untuk memproduksi hasil. Proses 

kerja adalah kegiatananggota unit kerja dimana mereka terlibat untuk 

menghasilkan output tertentu.  

3. Memperbaiki alat-alat atau upgrade yang dijadikan sebagai 

penunjang operasional perusahaan 

 Sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa dengan 

tujuan mencapai kepuasan pelanggan 

Jadi Analisis aliran kerja adalah sebuah analisa kerja yang bagaimana 

perusahaan dapat memproduksi barang dan jasa sesuai dengan strategi yang sudah 

ditetapkan diawal, dan memiliki tujuan untuk melakukan pemetaan mengenai tugas 

yang perlu dikerjakan.Keakuratan memahami alur kerja sangat penting untuk langkah 

berikutnya yaitu membuat pemetaan tugas-tugas apa yang perlu dikerjakan dalam 

setiap tahapan alur kerja.Hanya dengan kita memahami secara keseluruhan tentang 

rancangan aliran pekerjaan baru kita dapatmembuat keputusan-keputusan mengenai 

bagaimana awal mula sekumpulan pekerjaan- pekerjaan yang beragam dapat 

dipisahkan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara individual. 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang melakukan 

kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama, dan ditandai dengan adanya 

pemetaan pekerjaan didalamnya, dan dalam pemetaan tersebut karyawan bekerja 

sesuai dengan bidang yang di kuasai untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan 

oleh karyawan untuk perusahaan.Ada enam elemen kunci yang perlu diperhatikan 

oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur organisasi, antara lain: 

1. Spesialisasi pekerjaan 

Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam 

beberapa pekerjaan tersendiri. 

2. Departementalisasi 

Dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-

sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan 

pelanggan. 

3. Rantai komando 



Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak 

organisasi ketingkat paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab 

kepada siapa. 

4. Rentang kendali 

Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara 

efisien dan efektif. Kadang banyak sedikitnya karyawan juga menjadi factor 

penting seorang manajer dalam menjalankan tugasnya, menurut penulis jika 

terlalu banyak karyawan yang dipegang maka team work nya dirasa akan 

kurang, dan terlalu sedikitpun akan menimbulkan hal yang sama, jadi seorang 

manajer harus bekerja dengan karyawan yang sesuai, sehingga mampu 

menjalankan pekerjaanya dengan baik. 

5. Sentralisasi dan desentralisasi 

Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan 

terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi.Desentralisasi adalah lawan 

dari sentralisasi. 

6. Formalisasi 

Sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan 

sehingga menjadi organisasi yag formal dan resmi. 

Struktur organisasi menurut penulis merupakan roh bagi perusahaan 

atau organisasi selain melihat subjek dari perusahaan itu sendiri, karena 

dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka perusahaan akan berjalan 

dengan alur yang tegak lurus, pekerjaan akan tertata rapi karena dikerjakan 

oleh orang yang ahli didalam bidangnya masing-masing. 

Sebagian organisasi terstruktur pada garis yang lebih mekanistis 

sedangkan sebagian yang lain mengikuti karakteristik organik. Berikut adalah 

faktor-faktor utama yang diidentifikasi menjadi penyebab atau penentu 

struktur suatu organisasi: 

1. Strategi  

2. Ukuran Organisasi 

3. Teknologi 

4. Lingkungan kerja 

3. Analisis Jabatan 

Analisis jabatan memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kinerja 

organisasional dan individu dalam organisasi. Implementasi analisis jabatan dapat 



membantu karyawan dalam memahami jabatan yang sedang dan akan ditempati. 

Organisasi akan memiliki kemudahan untuk menempatkan karyawan sesuai dengan 

kompetensinya yakni the right man on the right place. 

Analisis jabatan merupakan bentuk pengembangan uraian terperinci dari 

tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan, penentuan hubungan dari satu 

jabatan dengan jabatan lain yang ada, dan penentuan tentang pengetahuan, 

ketrampilan, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk 

melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. Suatu organisasi harus melakukan 

kegiatan analisis jabatan dengan tepat karena akan memberikan manfaat yang positif 

dalam meningkatkan kinerja organisasional (Dessler, 2013; Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2015). 

Analisis jabatan digunakan sebagai dasar untuk merekrut, menentukan rentang 

gaji dan tingkat atau nilai, mendirikan jabatan, menciptakan tujuan kerja karyawan 

dan melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. Karyawan sangat penting 

memiliki deskripsi pekerjaan tertulis secara akurat yang bisa mencerminkan tugas 

pekerjaan karyawan dan tanggung jawabnya. Organisasi harus mengaudit deskripsi 

pekerjaan karyawan setiap beberapa tahun. 

Biasanya bersamaan dengan studi tentang kompensasi karyawan dan penilaian 

jabatan.Salah satu cara untuk mengaudit atau membuat deskripsi jabatan adalah 

dengan melakukan analisis jabatan. Hal ini biasanya dilakukan dengan pelacakan 

tugas karyawan dan durasi setiap tugas, mengamati karyawan saat melakukan 

pekerjaannya, mewawancarai karyawan, manajer dan orang lain yang berinteraksi 

dengan karyawan, dan membandingkan pekerjaan ke pekerjaan lain di departemen 

yang sama serta melakukan penilaian jabatan (job grade). 

Informasi yang dikumpulkan melalui analisis pekerjaan memainkan peranan 

yang sangat penting bagi departemen sumber daya manusia, karena analisis pekerjaan 

menyediakan data minimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan personalia. 

Analisis pekerjaan dapat membantu penciptaan prosedur dan dokumentasi personalia, 

seperti deskripsi jabatan, yang menyoroti tanggungjawab dan hubungan pekerjaan; 

spesifikasi jabatan, yang mendefinisikan keahlian dan pengalaman pendidikan; dan 

evaluasi pekerjaan, yang membuat nilai relatif pekerjaan untuk gaji dan upah.  

Analisis pekerjaan mencakup tiga komponen yaitu deskripsi pekerjaan, spesifikasi 

pekerjaan, dan standar kinerja pekerjaan. 



Produk akhir dari analisis jabatan meliputi pemahaman yang menyeluruh 

tentang fungsi-fungsi penting dari pekerjaan, daftar semua tugas dan tanggung jawab, 

persentase waktu yang dihabiskan untuk setiap kelompok tugas, pekerjaan relatif 

penting dibandingkan dengan pekerjaan lain, pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, dan kondisi di mana 

pekerjaan diselesaikan. 

 Konsep Analisis Jabatan dan Manfaat 

Analisis jabatan merupakan kegiatan yang mencakup pengumpulan data yang 

terkait erat dengan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar pekerjaan. 

Dilakukan dengan cara wawancara karyawan dan memberikan kuesioner tentang 

analisis jabatan yang digunakan sebagai alat untuk mencari informasi pada tugas, 

tanggung jawab,kemampuan dan standar kinerja pada pekerjaan yang spesifik 

(Bratton & Gold, 2007). Analisis jabatan merupakan suatu prosedur di mana fakta-

fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan diperoleh atau dikumpulkan 

dan dicatat secara sistematis.Analisis jabatan menyelidiki tugas-tugas, proses-proses, 

tanggung jawab, kondisi-kondisi kerja, dan syarat-syarat perseorangan. 

Berhubungan dengan jabatan dan syarat-syarat mengenai orangnya untuk 

melakukan jabatan itu dengan sebaik-baiknya.Menitik beratkan pada studi tentang 

jabatan dalam hubungannya dengan pemegang jabatan, menitik beratkan pada syarat-

syarat karyawan yang diperlukan untuk tiap jabatan dengan menggunakan ujian-ujian, 

wawancara, dan sebagainya.Analisis jabatan merupakan suatu teknik yang 

dipergunakan terutama sebagai dasar untuk penempatan. Sedangkan menurut 

Samsudin (2006) analisis jabatan adalah suatu proses, metode, dan teknik untuk 

memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk 

berbagai kepentingan program kelembagaan, kekaryawanan, dan ketatalaksaan.  

Analisis jabatan merupakan proses pengumpulan dan pemeriksaan aktivitas 

kerja dalam sebuah posisi serta kualifikasi (keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan 

sifat individu) yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas. Manfaat diadakannya 

analisis pekerjaan ini adalah akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, 

standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia serta 

alat yang digunakan. Langkah yang dapat dilakukan dalam rangka 

mengadakananalisis pekerjaan adalah : 



(1) Menentukan penggunaan hasil informasi hasil analisis pekerjaan. Dalam hal ini 

penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi dari 

analisis pekerjaan ini. Karena hasil ini akan dipergunakan untuk menentukan jenis 

data yang akan dipergunakan untuk menentukan jenis data yang akan 

dikumpulkan dan teknik pengumpulan datanya. Informasi hasil analisis pekerjaan 

dipergunakan untuk menetapkan job description, job specification, dan job 

evaluation dalam pengadaan. 

(2) Mengumpulkan informasi tentang latar belakang (bagan organisasi, bagan proses, 

uraian pekerjaan) 

(3) Menyeleksi muwakil (representative) jabatan yang akan dianalisis. Dalam hal ini 

dipilih beberapa sample (muwakil) jabatan yang akan dianalisis. 

(4) Mengumpulkan informasi analisis pekerjaan (aktivitas pekerjaan, perilaku 

karyawan yang diperlukan, kondisi kerja dan syarat yang diperlukan). 

(5) Meninjau informasi dengan pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi 

informasi yang diperoleh) 

(6) Menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan 

(7) Meramalkan / memperhitungkan perkembangan perusahaan. 

Analisis pekerjaan selain menghasilkan job description, job spesification dan job 

evaluation juga berguna bagi : 

(1) Perekrutan dan seleksi (recruitment dan selection) 

Analisis pekerjaan memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan syarat-

syarat manusia yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Isi spesifikasi 

dipergunakan menjadi dasar seleksi untuk memutuskan jenis orang yang perlu 

direkrut dan diangkat. 

(2) Kompensasi (compensation)  

Informasi analisis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas tentang latar 

belakang (pendidikan, usia, pengalaman, dll) orang yang akan menjabat jabatan 

itu, sehingga kita dapat menentukan gajinya. 

(3) Evaluasi Jabatan (job evaluation) 

Informasi analisis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas mengenai 

berat/ringannya pekerjaan, besar/kecilnya resiko yang dihadapi pekerja, 

sulit/mudahnya mendapatkan orangnya. Dengan demikian kita dapat menetapkan 

harga/gaji pejabat yang menjabat jabatan tersebut. 

(4) Penilaian Prestasi Kerja (preformance appraisal) 



Penilaian prestasi kerja merupakan upaya membandingkan prestasi aktual pegawai 

dengan prestasi kerja yang diharapkan darinya. Untuk menentukan apakah suatu 

pekerjaan bisa dikerjakan/diselesaikan dengan baik, maka uraian pekerjaan akan 

sangat membantu dalam penentuan sasaran pekerjaannya. 

(5) Latihan (training) 

Informasi analisis pekerjaan dipergunakan untuk merangsang program latihan dan 

pengembangan. Uraian pekerjaan perlengkapan dan jenis keterampilan pekerja 

digunakan bahan pembantu di dalam pengembangan program-program latihan ini. 

(6) Promosi dan Pemindahan 

Informasi analisis pekerjaan akan dipergunakan untuk membantu dalam 

menentukan promaosi ataupun pemindahan karyawan.  

(7) Organisasi 

Informasi analisis pekerjaan yang diperoleh dari analisis pekerjaan seringkali 

memberikan petunjuk bahwa organisasi yang ada perlu diperbaiki. 

(8) Pemerkayaan Pekerjaan (job enrichment) 

Informasi analisis pekerjaan dapat dipergunakan untuk memperkaya pekerjaan 

pada suatu jabatan tertentu. 

(9) Penyederhanaan Pekerjaan (work simplification)  

Informasi analisis pekerjaan dipergunakan juga untuk penyederhanaan/spesialisasi 

pekerjaan, karena perkembangan perusahaan yang spesifikasi yang mendalam, 

akibatnya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu jabatan semakin 

terspesialisasi. 

(10) Penempatan (placement) 

Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk menempatkan para karyawan 

pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya agar mereka 

bekerja secara efektif. 

(11) Peramalan dan perekrutan 

Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk peramalan dan perekrutan 

tenaga kerja yang akan dibutuhkan perusahaan. 

(12) Orientasi dan Induksi 

Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk orientasi dan induksi bagi 

karyawan baru mengenai sejarah perusahaan, hak dan kewajibannya, 

menginduksi dan lain-lainnya. 



Dengan demikian analisis jabatan akan mencoba menguraikan suatu jabatan, 

dengan memberi jawaban atas pertanyaaan tentang apa yang harus dilakukan, 

bagaimana menjalankannya dan mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. 

Metode Analisis Jabatan 

Dessler (2013) menjelaskan bahwa terdapat empat metode dalam mengumpulkan 

informasi analisis jabatan, yaitu: 

1. Wawancara 

Ada tiga jenis wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data analisis 

jabatan, yaitu: wawancara individual dengan masing-masing karyawan, wawancara 

kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki jabatan yang sama, dan 

wawancara penyelia dengan satu atau lebih penyelia yang benar-benar 

berpengetahuan tentang jabatan yang di analisis 

2. Kuesioner 

Kuesioner Kuesioner adalah metode yang sering dipakai dalam 

mengumpulkan data mengenai pekerjaan.Suatu alat survei dibuat dan diberikan 

kepada karyawan dan manajer untuk diisi.Keuntungan yang dapat diperoleh dari 

metoda angket adalah informasi atas sejumlah besar pekerjaan yang dapat 

dikumpulkan dengan biaya yang cukup kecil dalam waktu yang relatif 

singkat.Namun, metoda angket berasumsi para karyawan dapat secara akurat 

menganalisis dan mengkomunikasikan informasi tentang pekerjaan mereka sehingga 

metode angket/kuesioner perlu dikombinasikan dengan wawancara dan observasi 

untuk mengklarifikasikan dan melakukan verifikasi informasi dari angket/ kuesioner. 

3. Observasi 

Dilakukan dengan melakukan observasi karyawan saat bekerja selama satu 

siklus (daur) kerja lengkap.Dalam metoda ini analisis mengamati seorang pekerja atau 

sekelompok pekerja yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Tanpa intervensi, analis 

mencatat tentang apa, mengapa, dan bagaimana berbagai bagian pekerjaan itu 

dilakukan. Biasanya, informasi ini dicatat dalam di dalam sebuah format 

standar.Pemakaian metoda observasi tebatas karena banyak pekerjaan tidak memiliki 

kewajiban pekerjaan yang lengkap dan mudah untuk diamati. 

4. Buku harian 

Pendekatan lain adalah meminta karyawan membuat buku harian (diary/logs) 

atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari di perusahaan. Metoda ini 



menuntut agar karyawan dapat mengamati kinerja mereka sendiri dengan cara 

membuat suatu catatan harian tentang tugas, dengan memperhatikan beberapa sering 

semua itu dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas tersebut. 

4. Perancangan Pekerjaan 

Dari sudut pandang organisasi, tujuan utama proses seleksi adalah menemukan 

individu kompeten yang mampu melaksanakan tugas dan aktivitas yang berhubungan 

dengan posisi yang sedang terisi. Tujuan utama ini mengakibatkan adanya penekanan 

terhadap perilaku pegawai yang sedang memegang jabatan maupun yang akan 

mendudukinya. Jika organisasi ingin mampu menemukan seseorang yang dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik, maka pertama-tama organisasi itu haruslah 

memiliki diskripsi yang sangat jelas dan spesifik mengenai apakah yang akan 

dikerjakan tersebut.  

Sebagai akibatnya, defnisi-definisi dari apa yang mendasari pekerjaan dan apa 

yang mendasari analisis pekerjaan adalah berorientasi pada perilaku; sebagai 

contohnya definisi itu terfokus pada tindakan dan perilaku anggota organisasi yang 

dapat diamati. Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan 

(examining) atas aktivitas kerja pokok di dalam sebuah posisi, serta kualifikasi 

(keahlian, pengetahuan, kemampuan, serta sifat-sifat individu lainnya) yang 

diperlukan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ini. Analisis pekerjaan sering 

disebut dengan berbagai istilah seperti analisis jabatan (job analysis), analisis 

aktivitas, analisis tugas, ataupun penelitian kerja.  

Supriyono (2000) menyatakan bahwa perencanaan adalah proses untuk 

menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi 

yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat disusun untuk jangka pendek, jangka 

panjang dan akan dipakai sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. 

Perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai suatu perencanaan yang 

mengandungharapan bagi seseorang karyawan secara individu, dan bilamana 

memenuhipersyaratan serta mampu melakukan tugasnya sesuai yang diharapkan 

perusahaanatau lembaga organisasi, maka proses dalam meniti karier karyawan 

yangbersangkutan akan tercapai kenaikan pangkat atau jabatan yang diinginkan 

(Frayol, 2010:180). Dapat disimpulkan perencanaan sumber daya manusia adalah 

strategi dalam menentukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di masa yang 

akan datang. 



Rancang pekerjaan merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan, terkait 

dengan upaya untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan 

dan kinerja karyawan. Berkaitan dengan Job Enlargement dan Job Enrichment. 

Rancang pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, 

metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana tugas itu 

berkaitan dengan tugas lainnya. Tiga hal penting dalam perancangan pekerjaan : 

1. Rancangan pekerjaan harus mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan 

2. Mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal 

3. Para pelaksana harus mampu berperan menjadi umpan balik 

Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja 

didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti 

mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana 

organisasi. Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkankepentingan 

individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan SDM adalah 

menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan 

datang untuk menghindari mismanajemendan tumpang tindih dalam pelaksanaan 

tugas. Perencanaan SDM merupakan proses untuk menghitung danmerencanakan 

jumlah kebutuhan pegawai yang paling optimal bagi perusahaan. Kegiatan ini 

merupakan salah satu langkah awal untukmenciptakan jumlah karyawan yang paling 

pas dengan kebutuhan perusahaan. Artinya, tidak terlaluberlebih sehingga tidak 

efisien atau kekurangan jumlah pegawai sehingga lambat 

mengantisipasiperkembangan bisnis.  

Alasan diperlukanya perancangan pekerjaan adalah Seringnya terjadi konflik 

antara kebutuhan dan keinginan karyawan,  Sifat unik dari setiap karyawan sehingga 

muncul berbagai perbedaan sikap, kegiatan fisik dan produktivitas tertentu, 

Perubahanperubahan lingkungan, organisasi dan perilaku karyawan, dan Kemampuan 

dan tersedianya karyawan. Adapun beberapa factor yang mempengaruhi perancangan 

pekerjaan yaitu : 

1. Faktor organisasi 

Untuk menjadi organisasi yang sehat, maka harus jelas mau dibawa kemana 

arah organisasi berjalan, dengan melakukan analisa terlebih dahulu lalu 

menentukan keputusan, kira-kira hal apa yang harus dibenahi. 

2. Faktor lingkungan 



Elemen-elemen lingkungan merupakan aspek kedua dalam desain atau 

perancangan perkerjaan.Para perancang pekerjaan tidak dapat mengabaikan 

pengaruh lingkungan eksternal. Elemen-elemen lingkungan pokok dalam 

desain pekerjaan adalah kemampuan dan tersedianya para pegawai potensial 

serta pengharapan-pengharapan sosial. Pertimbangan efisiensi harus 

diselaraskan dengan kemampuan dan tersedianya pegawai yang akan 

melaksanakan pekerjaan. Misalnya banyak lowongan kerja yang kadang-

kadang sulit untuk diisi karena tidak tersedianya calon pegawai yang 

mempunyai kemepuan tertentu. 

3. Faktor keperilakuan 

Menurut Handoko (2001:36) elemen-elemen keperilakuan perlu 

mempertimbangkan beberapa aspek dalam desain pekerjaan, yaitu : 

 

 

1) Otonomi 

Otonomi mempunyai pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas-

tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan. 

2) Variasi 

Dengan variasi pekerjaan yang baik maka tingkat kebosanan dalam 

melaksanakan tugas akan dapat ditekan. Apabila seseorang pegawai 

telah merasa bosan maka timbul rasa lelah. Kelelahan yang 

berlanjut akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam 

melaksanakan tugas. 

3) Umpan balik 

Bila pekerjaan-perkerjaan yang dilaksanakan pegawai memberikan 

umpan balik tentang seberapa baik pelaksanaan pekerjaan mereka, 

maka para pegawai akan mempunyai pedoman dan motivasi untuk 

melaksanakan perkerjaan dengan lebih baik. Hasil atau nilai prestasi 

kerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya haruslah diberitahukan 

sehingga dapat memperbaikinya atau dapat meningkatkannya. 

Sehingga kepuasan kerja dari pegawai dapat ditingkatkan. 

 

RANGKUMAN 



Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan karyawan 

yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan (perusahaan /organisasi). 

Pengadaan karyawan ini merupakan langkah pertama dan dapat mencerminkan berhasil-

tidaknya suatu perusahaan mencapai tujuannya. Jika karyawan yang diterima kompeten 

(memiliki kemampuan yang memadai), maka usaha untuk mewujudkan tujuan relatif mudah, 

sebaliknya bila karyawan yang diperoleh kurang memenuhi syarat, akan sulit bagi perusahaan 

mencapai tujuan. Pada perusahaan besar fungsi pengadaan ini biasanya didelegasikan kepada 

para ahli di bagian personalia. Sedangkan untuk perusahaan kecil dijalankan sendiri oleh 

pimpinan perusahaan. 

Analisis aliran kerja adalah sebuah analisa kerja yang bagaimana perusahaan dapat 

memproduksi barang dan jasa sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan diawal, dan 

memiliki tujuan untuk melakukan pemetaan mengenai tugas yang perlu 

dikerjakan.Keakuratan memahami alur kerja sangat penting untuk langkah berikutnya yaitu 

membuat pemetaan tugas-tugas apa yang perlu dikerjakan dalam setiap tahapan alur 

kerja.Hanya dengan kita memahami secara keseluruhan tentang rancangan aliran pekerjaan 

baru kita dapatmembuat keputusan-keputusan mengenai bagaimana awal mula sekumpulan 

pekerjaan- pekerjaan yang beragam dapat dipisahkan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang 

dilakukan secara individual. 

Struktur organisasi merupakan roh bagi perusahaan atau organisasi selain melihat 

subjek dari perusahaan itu sendiri, karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka 

perusahaan akan berjalan dengan alur yang tegak lurus, pekerjaan akan tertata rapi karena 

dikerjakan oleh orang yang ahli didalam bidangnya masing-masing. Sebagian organisasi 

terstruktur pada garis yang lebih mekanistis sedangkan sebagian yang lain mengikuti 

karakteristik organik. Berikut adalah faktor-faktor utama yang diidentifikasi menjadi 

penyebab atau penentu struktur suatu organisasi: 

1. Strategi  

2. Ukuran Organisasi 

3. Teknologi 

4. Lingkungan kerja 

Analisis jabatan merupakan proses pengumpulan dan pemeriksaan aktivitas kerja 

dalam sebuah posisi serta kualifikasi (keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan sifat individu) 

yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas. Manfaat diadakannya analisis pekerjaan ini 

adalah akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks 

pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia serta alat yang digunakan. 



Rancang pekerjaan merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan, terkait dengan 

upaya untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan dan kinerja 

karyawan. Berkaitan dengan Job Enlargement dan Job Enrichment. Rancang pekerjaan 

adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang 

digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana tugas itu berkaitan dengan tugas 

lainnya. Tiga hal penting dalam perancangan pekerjaan : 

1. Rancangan pekerjaan harus mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan 

2. Mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal 

3. Para pelaksana harus mampu berperan menjadi umpan balik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul 3 

Rekrutmen Karyawan  
 

Moh. Fahrurrozi 

 

 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar dalam proses pembangunan 

perusahaan atau organisasi, sehingga kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan 

diarahkan agar tujuan yang telah ditepkan oleh perusahaan bisa tercapai. Salah satu aktivitas 

dalama pengeloan SDM adalah rekrutmen. Hal ini bertujuan agar perusahaan atau organisasi 

dapat mengelola SDM yang baik secara efektif dan efisien.  

A. Pengertian  

Rekrutmen adalah proses pencarian dan „pemikatan‟ para calon karyawan yang 

mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari 

dan berakhir bila lamaran-lamaran mereka diserahkan. Hasilnya adalah sekumpulan 

daftar para pencari kerja yang akan diseleksi.  

Selain itu, rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan 

sejumlah SDM (karyawan) yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau 

pekerjaan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, untuk menemukan kebutuhan 

karyawan, perusahaan dapat melakukan ekspansi besar-besaran untuk menarik lebih 

banyak pelamar. Dalam hal ini, para recruiter berfungsi sebagai mediasi yang 

menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakat pencari kerja yang dapat diminta 

ke sekolah-sekolah ataupun agen pelatihan masyarakat sebagai upaya untuk mendapatkan 

pelamar sebanyak-banyaknya. 

Dalam tahapan ini, diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi 

pekerjaan/job description dan juga spesifikasi pekerjaan/job specification  

Dalam sumber lain, rekrutmen didefinisikan sebagai proses mencari, menemukan, 

mengajak, dan menetapkan sejumlah orang, dari dalam maupun dari luar perusahaan, 

sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan sumber daya manusia.  

Berdasarkan definisi rekrutmen tersebut, disimpulkan bahwa rekrutmen 

merupakan usaha pencarian calon karyawan yang diperkirakan sesuai dan dapat mengisi 

berbagai lowongan yang ada dan dalam waktu yang tepat. Dengan kata lain, rekrutmen 

merupakan pintu „gerbang‟ perusahaan dalam menyeleksi calon karyawan.  



Ada beberapa cara alternatif terhadap rekrutmen. Hal ini, didasarkan pada 

pertimbangan bahwa rekrutmen memerlukan biaya yang tinggi, antara lain.  

1. Overtime/kerja lembur 

Metode yang barangkali paling banyak digunakan untuk menghadapi fluktuasi jangka 

pendek dalam volume kerja adalah melalui penggunaan tenaga kerja overtime atau 

kerja lembur. Metode ini dapat menolong baik pemberi kerja maupun para pekerja itu 

sendiri. Pemberi kerja dapat menerima manfaat dengan menghindari biaya rekrutmen, 

seleksi dan latihan. Para pekerja itu sendiri mendapatkan manfaat dengan menerima 

bayaran yang lebih tinggi.  

2. Subcontracting 

Walaupun kenaikan permintaan jangka penjang bagi barang-barang atau jasa-jasanya 

telah diantisipasi, suatu perusahaan dapat saja menentang penambahan karyawan. 

Sebaliknya perusahaan mungkin memilih mengontrakkan pekerjaan itu ke pihak lain 

(subcontracting). Pendekatan ini mempunyai penampilan spesial apabila 

subcontractor, kenyataannya mempunyai keahlian lebih besar dalam memproduksi 

barang-barang dan jasa-jasa tertentu. Penerapan cara subcontracting ini kadang-

kadang mempunyai manfaat yang besar bagi kedua belah pihak. 

3. Temporary Employees 

Biaya total dari karyawan tetap pada umumnya diperkirakan 30 sampai 40% di atas 

total cost. Ini tidak termasuk antara lain biaya rekrutmen. Untuk menghindari biaya-

biaya ini dan untuk mempertahankan fleksibilitas pada saat pekerjaan bervariasi, 

banyak perusahaan menggunakan karyawan sementara yang disediakan oleh 

perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan ini membantu Client dengan menangani 

beban kerja yang berlebihan. Mereka memberikan tugas pada pegawainya sendiri 

untuk kepentingan langganannya dan memenuhi kewajiban yang diberikan kepadanya 

oleh pemberi kerja. Dengan model ini biaya-biaya rekrutmen, absensi, pergantian 

pegawai, pemberian manfaat kepada karyawan dapat dihindari. 

4. Employee Leasing,  

Salah satu alternatif terhadap rekrutmen yang sedang populer saat ini adalah employee 

leasing, Menggunakan pendekatan ini berarti suatu perusahaan secara formal 

memberhentikan beberapa atau sebagian besar karyawannya. Suatu leasing company 

kemudian mempekerjakan mereka, biasanya dengan upah yang sama dan 

menyewakan (lease) kembali kepada majikan semula, yang telah menjadi klientya. 

 



B. Prinsip-prinsip Rekrutmen 

Dalam melakukan rekrutmen, perusahaan harus memperhatikan prinsip-prinsip 

rekrutmen, diantaranya: 

1. Mutu karyawan yang akan direkrutmen harus sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai, untuk itu sebelumnya perlu dibuat: 

(1) Analisis Pekerjaan, (2) Deskripsi Pekerjaan, dan (3) Spesifikasi Pekerjaan.  

2. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia Untuk 

mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan: (1) estimasi kebutuhan tenaga kerja, dan 

(2) analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja (work force analysis). 

3. Biaya yang diperlukan diminimalkan. 

4. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. 

5. Fleksibility. 

6. Pertimbangan-pertimbangan hukum. 

 

C. Proses Rekrutmen  

1. Mengidentifikasi jabatan yang kosong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan  

2. Mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan  

3. Menentukan sumber kandidat yang tepat 

4. Memilih metode-metode rekrutmen yang paling tapat.  

 

 

 

  



D. Sumber Rekrutmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sumber internal perusahaan 

Sumber dan Metode Rekrutmen 

Rekrutmen 

Eksternal 
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Luar 

Organisasi 

Profesional 

Agen Tenaga Kerja 

Rekomendasi 

Karyawan 

Lembaga 

Pendidikan 

Pelamar 

Iklan Dll 

Promosi & 

Pemindahan 

Keluarga Pekerja 

Perbantuan Pekerja 

Rekrutmen 

 

Job Posting 

Rencana Suksesi 



Yakni SDM yang ditarik adalah berasal dari perusahaan/lembagaa itu sendiri. Perekrutan 

dalam perusahaan dapat dilakukan melalui : 

a. Penawaran terbuka untuk suatu jabatan (Job Posting Programs). 

Perusahaan memberikan kesempatan kepada Semua karyawan yang berminat untuk 

mengisi jabatan yang kosong menyampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi 

intern.  

b. Perbantuan pekerja (Departing Employees). 

Rekrumen ini dapat dilakukan melalui perbantuan pekerjaan untuk suatu jabatan dari 

unit kerja lain. Apabila pekerja yang diperbantukan tersebut merupakan calon yang 

tepat, maka dapat diangkat untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut.  

Terdapat keuntungan dan kelemahan merekrut dari dalam (internal) perusahaan  

Keuntungan: 

- Tidak terlalu mahal 

- Dapat memelihara loyalitas  

- Sudah terbiasa dengan suasana perusahaan sendiri.  

Kelemahan: 

- Pembatasan terhadap bakat-bakat 

- Mengurangi peluang 

- Dapat meningkatkan perasaan puas diri 

 

2. Sumber eksternal perusahaan 

Dari sumber ekstemal di dalam negeri perekrutan melalui: 

a. Walk-ins, dan Write-ins (Pelamar yang datang dan menulis lamaran sendiri), 

b. Rekomendasi dari karyawan (teman, anggota keluarga karyawan perusahaan sendiri, 

atau karyawan-karyawan perusahaan lain). 

c. Pengiklanan (surat kabar, majalah, televisi, radio dan media lainnya). 

d. Agen-agen keamanan tenaga kerja negara. 

e. Agen-agen penempatan tenaga kerja. 

f. Lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang menggunakan tenaga kerja khusus 

yang menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap kerja 

g. Departemen tenaga kerja selalu menampung SDM yang mencari pekerjaan dan 

menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. 

h. Organisasi-organisasi profesi/keahlian. 

i. Asosiasi-asosiasi pekerja. 



j. Program pelatihan kerja yang diselenggarakan pihak swasta biasanya juga sebagai 

lembaga yang secara khusus menyediakan jasa pelatihan tertentu. 

k. Pekerja-pekerja sewaan. Hal ini untuk menyesuaikan kebutuhan SDM jangka pendek. 

l. Open house. 

 

E. Kendala Rekrutmen 

Karena berharap mendapatkan calon tenaga kerja yang bermutu dan memenuhi 

syarat, maka dalam proses rekrutmen ada beberapa kendala yang dihadapi oleh 

penyelenggara, di antaranya: 

1. Faktor-faktor organisasional  

Faktor ini melipuli kebijakan promosi dari dalam, yaitu apabila terjadi kekosongan 

jabatan, maka akan diisi oleh karyawan yang ada di dalam, kebijakan tentang imbalan 

yang meliputi gaji/upah dan tunjangan-tunjangan, kebijakan tentang status 

kepegawaian dan rencana SDM. Dalam merumuskan kebijakan perusahaan tentang 

sistem imbalan maka ada empat hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:  

a) Kepentingan para anggota organisasi sesuai dengan kesepakatan,  

b) Kemampuan perusahaan,  

c) Keharusan mentaati peraturan,  

d) Penyeimbangan lokasi 

e) Kebiasaan pencari tenaga kerja yang harus mampu bertindak dan berpikir. 

2. Kondisi eksternal (lingkungan yang harus diperhitungkan) yang meliputi:  

a) Tingkat pengangguran 

b) Kedudukan perusahaan pencari tenaga kerja baru vis a vis organisasi lain yang 

bergerak di bidang kegiatan yang sama 

c) Langka-tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu  

d) Proyeksi angkatan kerja pada umumnya, Peraturan perundang-undangan di bidang 

ketenagakerjaan 

e) Praktik rekrutmen oleh organisasi lain 

f) tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru tersebut. 

Selain kendala yang dihadapi tersebut ada beberapa tantangan yang berhubungan 

dengan rekrutmen, yaitu: 

1. Para rekruter menghadapi permasalahan dalam menarik pelamar, 

2. Sumber atau channel transisional perekrutan tidak memadai seperti yang terjadi 

pada tahun 1900-an 



3. Departemen SDM harus terus menemukan kebutuhan pelanggannya, manajer 

operasi yang memiliki pekerjaan harus diisi 

4. Kompetisi SDM menyebabkan para manajer menerima calon yang belum 

kualified sehingga perlu latihan-latihan pengembangan yang lebih intensif. 

 

 
 

 

 


