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KATA PENGANTAR 

 

Merupakan anugerah yang tak terhingga penulis haturkan kehadirat 

Allah SWT yang dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan buku Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sesuai 

dengan waktu yang direncanakan. 

Buku ini merupakan sekelumit saja tentang pengelolaan sumber daya 

manusia, karena ada banyak konsep dan strategi pengelolaan sumber daya 

manusia lainnya yang jauh lebih baik. Konsep tentang pengelolaan sumber 

daya manusia tampaknya tidak akan pernah ada akhirnya, tak berujung, 

karena manusia sendiri adalah makhuk dinamis yang selalu mengalami 

perkembangan dan relatif mudah melakukan perubahan. 

Semua organisasi menginginkan kinerja sumber daya manusia yang 

memiliki komitmen dan kompetensi terhadap organisasi. Apa saja langkah 

dan upaya yang sebaiknya dilakukan organisasi untuk mewujudkan hal 

tersebut?. Banyak hal yang harus dilakukan organisasi untuk mewujudkan hal 

tersebut, dan proses itu sudah dimulai sejak pegawai masuk menjadi bagian 

dari sebuah organisasi (procurement). 

Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses pengelolaan 

pegawai mulai dari pegawai masuk hingga pegawai keluar dari organisasi. 

Kegiatan pengelolaan pegawai atau kerangka kerja MSDM adalah kegiatan 

mengelola pegawai mulai dari kegiatan pengadaan, pengembangan dan 

pemutusan pegawai. 

Kegiatan pengadaan pegawai meliputi proses rekrutmen, seleksi, 

orientasi dan menempatkan pegawai pada bidang tugas yang sesuai dengan 

kompetensinya. Kegiatan pengembangan pegawai dilakukan mulai dari 

proses pendidikan dan latihan, mengevaluasi kinerja, mengembangkan karir 

serta memberikan kompensasi yang tepat. Sedangkan kegiatan pemutusan 

hubungan dengan pegawai dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari 

pensiun, pengunduran diri pegawai hingga pemecatan. 
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Kerangka kerja MSDM juga meliputi kegiatan Departemen SDM untuk 

membangun hubungan antara pegawai dengan pimpinan dan pemilik 

organisasi sehingga terbangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. 

Lingkungan kerja yang harmonis akan menumbuhkan sikap saling 

menghargai dan semangat kerjasama sehingga akan meningkatkan motivasi 

dan produktifitas kerja. 

Sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk mengelola pegawai menjadi 

komitmen dan kompeten ketika kerangka kerja MSDM diterapkan secara 

benar dan melakukan pendekatan secara tepat kepada pegawai. Dalam 

mewujudkan hal tersebut dibutuhkan bukan saja kemampuan tetapi kemauan 

dan kepekaan perasaan dari para manajer SDM dalam melakukan pendekatan 

kepada pegawai. 

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada segenap jajaran 

pimpinan Universitas Negeri Jakarta (UNJ): 

Rektor UNJ: Prof. Dr. Bedjo Sudjanto, Purek 1: Prof. Dr. Zainal Rafli, 

Dekan FIP: Dr. Karnadi, M.Si, Pudek I FIP: Dr. Yuliani Nurani Santosa, M.Pd, 

Pudek 2 FIP: Drs. Totok Bintoro, M.Pd, Pudek III FIP: Dr. Sumantri, Kajur dan 

Sekjur MP: Dr. Rugaiyah, M.Pd dan Drs. Supadi, M.Pd.  

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen 

Jurusan Manajemen Pendidikan UNJ yang telah memberi sumbang saran guna 

kesempurnaan buku ini. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada 

segenap sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang 

telah banyak memberi kesempatan penulis untuk berkarya.  

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis kepada suami dan 

anakku tersayang yang telah banyak kehilangan waktu penulis selama saya 

menyelesaikan buku ini tetapi tetap memberikan dukungan luar biasa. Ucapan 

terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf jurusan Manajemen 

Pendidikan UNJ yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian 

buku ini.  
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Meskipun dalam penulisan buku ini masih terdapat beberapa 

kekurangan, akan tetapi penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi 

referensi untuk memahami manajemen sumber daya manusia bagi para 

pembaca khususnya mahasiswa program Sarjana dan Pascasarjana. 

 

 

 

   Jakarta, September 2008 

 Penulis, 

 

 

 Eliana Sari 
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BAB 1 

PERAN STRATEGIS  
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 

 

 

 

 

 

Hanya berorientasi kepada kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 

saja tidak lagi cukup bagi setiap perusahaan untuk menghadapi persaingan 

bisnis di era milenium ini, perusahaan juga harus memiliki nilai tambah 

(customer value) yang tidak dimiliki oleh perusahaan pesaing. Tidak hanya itu, 

perusahaan juga harus sangat inovatif melakukan continuous improvement 

untuk tetap mempertahankan nilai tambah yang dimilikinya. Tidak ada istilah 

berhenti berinovasi. 

Persoalannya adalah, jika perusahaan ingin unggul dalam persaingan 

pasar, perusahaan harus mampu memberikan respon lebih cepat terhadap 

setiap perubahan kebutuhan (tuntutan customer) dibandingkan dengan 

pesaing. Respon tersebut dapat berupa inovasi produk, inovasi proses dan 

peningkatan kualitas pelayanan yang berkorelasi erat dengan tujuan 

perusahaan dan pemenuhan kepentingan customer. Dari sejumlah nilai 

tambah yang diciptakan suatu perusahaan (produk, proses dan pelayanan), 

keseluruhannya bertumpu pada kinerja sumber daya manusia (karyawan) 

perusahaan. 

Artinya perusahaan harus memiliki SDM yang tepat (loyal & 

kompeten) sehingga mampu mengantarkan perusahaan sampai pada tujuan 

yang dicanangkan. Untuk memperoleh SDM yang tepat, perusahaan perlu 

mengelola (manage) SDMnya dengan tepat pula, karena sesungguhnya inti 

dari proses manajerial  suatu perusahaan adalah me’manage’ SDMnya. 
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Me’manage’ SDM di perusahaan dilakukan dengan cara 

mengimplementasikan fungsi-fungsi MSDM dengan baik. 

 

A. Pengertian MSDM 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses mengelola 

SDM (karyawan) perusahaan melalui fungsi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading) dan pengendalian 

(controlling). 

 

Latar Belakang MSDM 

• Perusahaan memiliki tujuan (goal), yang harus tercapai. 

• Setiap karyawan memiliki tujuan, yang juga harus tercapai. 

• Karyawan berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan. 

• Perusahaan harus mampu menyeimbangkan (balancing) antara tujuan 

karyawan dengan tujuan perusahaan. 

• Karyawan tidak seperti mesin (unstability), tidak dapat dipastikan 

secara akurat (unpredictable), complicated, dan lain-lain. 

 

Tujuan MSDM 

Agar karyawan dapat mencapai kinerja optimal, sehingga tujuan 

perusahaan tercapai. 

 

Manfaat MSDM 

• Memperoleh “the right man in the right place”. 

• Menekan “turnover”, “cost”, “consuming time”. 

• Tercapainya kepuasan dalam bekerja, sehingga dapat mempercepat 

pencapaian tujuan perusahaan, dan lain-lain.  
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Kerangka Kerja (framework) MSDM 

• Melakukan analisis pekerjaan/jabatan (job analysis). 

• Membuat perencanaan (planning) akan kebutuhan karyawan. 

• Melakukan  pengadaan (procurement) karyawan, melalui proses 

rekrutmen (recruiting) dan seleksi (selecting). 

• Melakukan orientasi (orienting), penempatan (placement). 

• Memberikan pelatihan dan pengembangan (training & development) 

terhadap karyawan baru maupun lama. 

• Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan (performance appraisal). 

• Membangun sistem dan manajemen karir (managing career). 

• Membangun sistem kompensasi (compensating system). 

• Membangun sistem informasi SDM (Human Resource Information 

System). 

• Membangun komunikasi informal dan mengakomodir secara 

seimbang aspirasi pemilik, manajemen dan staf.  

• Membangun sistem pemisahan/PHK (separation). 

 

Peran Strategis Manajer SDM (HR’s Manager) 

 Me’manage’ SDM merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh 

pimpinan (direktur, manajer, supervisor, dan lain-lain) yang memiliki otoritas 

kepemimpinan terhadap bawahannya. Setiap level pimpinan (pemasaran, 

keuangan, produksi, dan lain-lain) selain bertugas  menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen yang berkaitan dengan tanggung jawab di lingkup 

departemennya, sesungguhnya ia juga berperan sebagai manajer SDM di 

departemennya tersebut. Untuk berhasil menyelesaikan tugas di 

departemennya, seorang manajer lini juga harus menjalankan tugas 

pengelolaan dan pengembangan karyawan di departemen tersebut sesuai 

dengan hirarki (level) fungsi dan tanggung jawabnya. Untuk itu setiap 

pimpinan di masing-masing level struktural sebaiknya memahami dan 

menjalankan kerangka kerja manajemen SDM dengan baik.   
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 Manajer SDM (HR’s Manager) yang memimpin departemen SDM, di 

samping berperan sebagai manajer lini  yang bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas departemen SDM, ia juga berperan 

sebagai manajer SDM yang bertugas mengelola dan mengembangkan 

karyawan di departemennya. Selain itu seorang HR’s Manager juga berperan 

sebagai manajer staff yang memberi dukungan dan bantuan (supporting) 

kepada manajer lini lainnya dalam menjalankan fungsi MSDM di masing-

masing departemennya. 

 

Tugas & Tanggung Jawab HR’s Manager  

• Menempatkan ‘the right person on the right job’. 

• Melakukan proses orientasi terhadap karyawan baru. 

• Memberikan pelatihan kepada karyawan, baik untuk adaptasi 

terhadap pekerjaan baru maupun peningkatan ketrampilan.  

• Meningkatkan kinerja setiap karyawan. 

• Membangun kerjasama dan hubungan yang harmonis antar pemilik, 

manajemen dan staf. 

• Menjelaskan kebijakan dan prosedur perusahaan. 

• Mengendalikan biaya tenaga kerja (labor costs). 

• Membangun dan mengembangkan potensi setiap karyawan. 

• Menciptakan dan menjaga nilai-nilai moral di lingkungan perusahaan. 

• Memberi perlindungan terhadap keamanan, kesehatan dan 

kesejahteraan karyawan. 

• Membangun loyalitas/komitmen karyawan.  

 

Sebaiknya semua kebijakan strategis yang diambil perusahaan selalu 

mengacu pada informasi dan rekomendasi dari HR’s Manager, baik mulai dari 

perencanaan, implementasi, evaluasi dan pengendaliannya, mengingat 

departemen SDM memainkan peran yang sangat strategis, yaitu menjembatani 

dan mengkoordinasi kebutuhan dan kepentingan internal stakeholders. 
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B. SDM Organisasi Dalam Lingkungan Bisnis yang 
Kompetitif 

 

Kontribusi karyawan dalam pencapaian tujuan perusahaan sangat 

besar, oleh sebab itu mengelola karyawan untuk dapat berkinerja secara 

optimal harus merupakan kebijakan prioritas perusahaan. Proses manajemen 

SDM harus dilakukan dengan baik dan tepat, sehingga perusahaan dapat 

memiliki competitif advantage dari aspek SDM yang sulit ditiru oleh pesaing. 

Hal ini baru dapat tercapai jika proses manajemen SDM dapat menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan karyawan dan perusahaan.  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 
Keseimbangan kepentingan karyawan dan perusahaan 

 

Pendekatan Manajemen SDM 

Pendekatan yang digunakan dalam mengelola karyawan terntu tidak 

terlepas dari prinsip-prinsip nilai yang dianut perusahaan. Dalam mengelola 

karyawan sebaiknya ada beberap prinsip yang harus diperhatikan, 

diantaranya : 

• Karyawan adalah investasi (human investasi), partner bagi pimpinan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

• Implementasi fungsi-fungsi MSDM harus menciptakan keseimbangan 

kepuasan bagi semua stakeholder. 

Kepentingan Karyawan 
 
 
Kualitas kompensasi,  
kesejahteraan dan 
peluang karir yang 
disediakan perusahaan 

Kepentingan Perusahaan 
 
 
Kualitas kemampuan, 
keahlian, kinerja dan 
komitmen karyawan 
terhadap perusahaan 

 
 
Keseimbangan 
Kepentingan 
karyawan dan 
perusahaan 
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• Kualitas lingkungan kerja mengarah kepada peningkatan kinerja 

optimal karyawan. 

• Membangun paradigma, kemajuan perusahaan identik dengan 

meningkatnya kesejahteraan karyawan. 

 

                 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia 
 

 

MSDM Dalam 2 (dua) pendekatan 

Secara spesifik mengelola karyawan melalui fungsi-fungsi MSDM 

memberi ekspektasi dari 2 sisi, dari sisi perusahaan karyawan diharapkan : 

- Mampu menunjukkan komitmen dan kualitas kemampuan yang 

diharapkan. 

- Mampu mendorong efektifitas perusahaan secara optimal. 

- Mampu menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan perusahaan. 

 
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  (PEGAWAI) 

 
 
 

Pendekatan Keras
                         

Pendekatan Lunak
 

                         
                          

Scientific Management :

• Desain Jabatan
• Pelatihan
• Pengembangan
• Penilaian
• Kompensasi

                         

Aspek Human Relation :

• Motivasi
• Komitmen
• Shared Values
• Komunikasi

 

                                       
Perusahaan

 
  
  

                              

Keunggulan Kompetitif SDM
(karyawan)
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Sedangkan dari sisi karyawan, aktifitas MDSM, ditujukan untuk : 

- Mendorong terciptanya kesejahteraan karyawan. 

- Mendorong terciptanya harmonisasi hubungan antar karyawan. 

- Menciptakan kepuasan kerja. 

 

Dampak Lingkungan Organisasi Terhadap Pengelolaan SDM 

 Globalisasi 

Globalisasi ekonomi yang ditandai dengan perdagangan bebas 

mengkondisikan perusahaan untuk bersaing secara terbuka dengan pesaing 

lokal maupun internasional. Dibutuhkan sejumlah strategi jitu perusahaan 

untuk tetap mampu bertahan dan berkembang. Dampak globalisasi secara 

langsung terhadap SDM perusahaan, diantaranya sebagai berikut : 

a. Selalu dibutuhkan kinerja optimal karyawan, untuk itu peningkatan 

ketrampilan melalui program pelatihan & pengembangan karyawan 

harrus dilakukan secara tepat dan berkesinambungan. 

b. Meningkatkan loyalitas dan komitmen karyawan dengan menciptakan 

kepuasan kerja karyawan. 

 

 Teknologi 

Pemanfaatan teknologi canggih merupakan salah satu strategi 

perusahaan untuk dapat berkompetisi dan ini berdampak secara langsung 

terhadap SDM perusahaan, diantaranya : 

a. Dibutuhkan pelatihan, untuk mampu mengoperasikan teknologi 

tersebut secara optimal (biaya dan motivasi karyawan menjadi faktor 

penting). 

b. Pengurangan jumlah pekerjaan yang mungkin akan berdampak 

terhadap pengurangan jumlah karyawan. 
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 Perubahan Demografi & Peningkatan Keanekaragaman Budaya 
 

Stakeholders perusahaan menjadi lebih beragam, sehingga 

antisipasinya perusahaan akan sangat mungkin mempekerjakan, 

mengarahkan proses produksinya, dan lain-lain kearah pemenuhan 

kebutuhan stakeholders tersebut, dampak secara langsung terhadap SDM 

perusahaan, diantaranya : 

a. Dibutuhkan upaya penyesuaian diri dari pihak-pihak terkait untuk 

tetap mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 

b. Penyesuaian dari berbagai sistem yang sudah ada untuk 

mengakomodir perubahan tersebut, sehingga tetap dapat menjaga 

efektifitas kinerja optimal perusahaan.   

 

Strategi Perusahaan Menghadapi Kompetisi Bisnis 

 Kompetisi bisnis yang semakin global mengharuskan perusahaan 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

• Perubahan bentuk dan orientasi perusahaan (regional, internasional). 

• Restrukturisasi termasuk reorganisasi (lebih efisien, ramping). 

• Seluruh proses mengarah ke TQM (inovasi produk/proses, 

peningkatan kualiatas, efisiensi biaya, efektifitas setiap proses). 

• Pemanfaatan teknologi yang lebih mengoptimalkan proses produksi. 

• Bersikap fleksibel terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat 

(situasional, kondisional, tergantung lingkungan bisnis saat itu). 

 

Dampak yang ditimbulkan dari langkah-langkah di atas terhadap 

karyawan diantaranya adalah: 

- Peningkatan ketrampilan karyawan (pelatihan & pengembangan). 

- Pengurangan jumlah karyawan. 

- Adaptasi terhadap semua perubahan (Lingkungan kerja). 

- Motivasi kerja (berprestasi) yang lebih kuat.  
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Karena semuanya berpangkal dan berujung pada karyawan, maka 

semuanya baru dapat berjalan dengan efektif jika pengelolaan SDM  

perusahaan dilakukan secara tepat, diantaranya adalah dengan stimulasi 

Quality Of Work Life (QWL) kepada karyawan.  

 

Langkah Konkrit Pengelolaan SDM menghadapi Kompetisi Bisnis 

• Memberikan jaminan keamanan kepada karyawan (kesehatan, 

keselamatan kerja, pensiun, dan lain-lain). 

• Melakukan rekrutmen secara selektif. 

• Membangun self managed work team dan desentralisasi berdasarkan 

disain/struktur organisasi perusahaan. 

• Menciptakan sistem kompensasi yang kompetitif. 

• Mengintensifkan program pelatihan. 

• Menekan perbedaan (status, jabatan, dan lain-lain). 

• Berbagi informasi antar semua unsur di dalam perusahaan.   
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BAB 2 

ANALISIS JABATAN  
DAN 

PERENCANAAN SDM  
 

 

 

 

 

 

A. Hal Umum Dari Analisis Jabatan 

 

1. Analisis Pekerjaan (Job Analysis) 

Suatu prosedur sistematis untuk menentukan tugas, tanggung jawab 

dan ketrampilan yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan serta kualifikasi 

karyawan yang harus direkrut untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. 

Proses job analysis akan menghasilkan informasi yang disebut job 

analysis information yang akan dipakai untuk menentukan uraian jabatan 

(job description) dan spesifikasi jabatan (job specification). 

 

2.  Uraian Jabatan (Job Description) 

 Suatu uraian yang berisi tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan 

(pekerjaan). 

 

3.  Spesifikasi Pekerjaan (Job Specification) 

Suatu uraian yang berisi ketrampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan dari 

seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik. 
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4. Informasi yang dikumpulkan pada waktu melakukan   analisis pekerjaan 

• Aktifitas pekerjaan (work activities), meliputi pekerjaan utama 

(membersihkan, menjual, dan lain-lain) serta bagaimana, kenapa dan 

kapan pekerjaan tersebut dilakukan.   

• Perilaku karyawan, yang dibutuhkan berkaitan dengan pekerjaan 

tersebut (berkomunikasi, menulis, dan lain-lain) serta seberapa berat 

dan sering perilaku tersebut dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan 

tersebut. 

• Mesin, peralatan, perlengkapan dan alat-alat bantu lain yang 

dibutuhkan untuk  mengerjakan pekerjaan tersebut. 

• Standar kinerja, yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. 

• Konteks pekerjaan, meliputi kondisi fisik, jadwal kerja, kompensasi dan 

lain-lain dari pekerjaan tersebut. 

• Kategori SDM yang dibutuhkan, meliputi pendidikan, ketrampilan, 

pengalaman, dan lain-lain serta atribut kepribadian, karakteristik fisik, 

dan lain-lain. 

 

5.  Kegunaan Job Analysis Information 

 Job analysis information menjadi dasar dari pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen SDM lainnya, diantaranya untuk : 

 Struktur & Desain organisasi (Organizational Structure & Design) 

 Perencanaan SDM (Human Resource Planning) 

 Rekrutmen dan Seleksi (Recruitment & Selection) 

 Orientasi & Penempatan (Orientation & Placement) 

 Pelatihan & Pengembangan (Training and Development) 

 Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) 

 Kompensasi (Compensation) 

 Perencanaan Karir (Career Path Planning) 

 Hubungan antar Karyawan (Labor Relations) 

 Desain Teknologi & Metode Peningkatan (Engineering Design & Methods 

Improvement) 
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 Desain Pekerjaan (Job Design) 

 Keamanan (Safety) 

 Panduan dan bantuan konsultasi karir (Vocational guidance & 

rehabilitation counseling) 

 Sistem klasifikasi pekerjaan (job classification systems) 

 

Tahapan Proses Job Analysis 

1. Membuat perencanaan analisis pekerjaan, yg meliputi : 

- Mengidentifikasi sasaran dari  analisis pekerjaan. 

- Mendapatkan dukungan manajemen puncak. 

2. Mempersiapkan & mengkomunikasikan proses analisis pekerjaan, 

meliputi : 

- Mengidentifikasi pekerjaan dan metodologi. 

- Mengkaji dokumentasi pekerjaan yang ada. 

- Mengkomunikasikan proses job analysis kepada para manajer dan 

staff. 

3. Melakukan Analisis pekerjaan, meliputi : 

- Mengumpulkan data 

- Mengkaji dan menyusun data 

4. Mengembangkan Uraian Pekerjaan & Spesifikasi Pekerjaan, meliputi : 

- Mengkonsep uraian dan spesifikasi pekerjaan. 

- Mengkaji konsep dengan manajer dan staff. 

- Mengidentifikasi rekomendasi-rekomendari. 

5. Mempertahankan serta Memutakhirkan uraian dan spesifikasi pekerjaan, 

meliputi : 

- Memutakhirkan uraian dan spesifikkasi pekerjaan sesuai dengan 

perubahan organisasi. 

- Secara berkala mengkaji ulang semua pekerjaan. 
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Metode Dalam Proses Job Analysis 

Dalam proses melakukan job analysis ada beberapa metode yang dapat 

dilakukan sehingga  job analysis information dapat diperoleh, diantaranya 

melalui : 

  

1. Kinerja Kerja (Job Performance) 

Yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja karyawan. 

2. Observasi (Observation) 

HR’s melakukan observasi langsung terhadap keseluruhan elemen (tugas, 

waktu, fisik, dan lain-lain) pada saat pekerjaan tersebut dilakukan dan 

melakukan analisis (penilaian) dari seluruh informasi yang diperoleh.  

3.  Wawancara (Interview) 

Hal paling penting sebelum melakukan wawancara, sebaiknya pihak yang 

akan diwawancarai harus memahami tujuan dari wawancara tersebut dan 

manfaat yang akan diperolehnya, sehingga mereka akan mensupport dan 

bekerjasama secara penuh.  Wawancara bisa dilakukan dengan berbagai 

cara, diantaranya : 

 HR’s mewawancarai setiap karyawan secara langsung. 

 HR’s mewawancarai karyawan secara kelompok (sama bidang 

pekerjaannya). 

 HR’s mewawancarai atasan langsung (supervisors) yang mengetahui 

pekerjaan tersebut.  

 

Ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam proses wawancara, 

yaitu : 

 HR’s mengajukan pertanyaan terbuka, di mana jawaban akan 

dijelaskan secara rinci dan mendetail kemudian dicatat oleh HR’s. 

 HR’s mendraft pertanyaan secara sistematis untuk ditanyakan. 

 

 HR’s terlibat (pasif) dalam proses pekerjaan dan mendiskusikan yang 

terbaik dari pekerjaan tersebut. 
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4. Peristiwa Kritis (Critical Incidents) 

Melalui partisipasi karyawan, dengan mencatat secara sistematis 

hal/kejadian istimewa yang terjadi dan mempengaruhi pekerjaan mereka. 

 

5.   Kuesioner (Questionnaires) 

 HR’s merancang kuesioner (pertanyaan) secara terstruktur, karyawan 

tinggal memberikan check list untuk menjawabnya. Kuesioner biasanya 

diberikan kepada setiap karyawan yang berkaitan dengan informasi yang 

dibutuhkan HR’s. 

Informasi tentang analisis pekerjaan juga bisa diperoleh melalui sumber-

sumber eksternal, seperti: Depnaker, Perusahaan perekrut tenaga kerja, 

Asosiasi-asosiasi, Perusahaan pesaing, pelanggan, dan lain-lain. 

 

Membuat Job Description 

Job description berisi informasi tentang tugas dan tanggung jawab dari 

suatu pekerjaan, bagaimana karyawan mengerjakannya serta kondisi apa yang 

dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. 

Tidak ada format standar dari sebuah job description, yang jelas 

sebuah job description memuat beberapa hal, diantaranya : 

1. Identitas pekerjaan (job identification), memuat : nama pekerjaan, 

departemen, atasan yang dilaporkan, siapa, kapan job analysis tersebut 

dilakukan, dan lain-lain. 

2. Ringkasan pekerjaan (job summary), berisi tugas dan tanggung jawab 

umum dari pekerjaan. 

3. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan (responsibilities & duties), berisi tugas 

dan tanggung jawab secara terinci dari suatu pekerjaan.  

4. Atasan terkait (authority of incumbent), atasan langsung yang menjadi 

penanggung jawab pekerjaan tersebut.  

5. Standar kinerja (standards of performance), berisi standar yang harus 

dipenuhi karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

pekerjaannya dengan baik. 
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6. Kondisi kerja (working conditions), merupakan aspek fisik dan sosial yang 

harus ada untuk karyawan melakukan pekerjaan tersebut. 

7. Spesifikasi pekerjaan (job specifications), kualifikasi pengetahuan, 

ketrampilan dan kepribadian yang dibutuhkan dari karyawan untuk 

mengerjakan pekerjaan tersebut. 

 

Membuat Job Specification 

Job specification berisi tentang spesifikasi dan kualifikasi 

(pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, kepribadian, sikap, dan lain-lain) 

yang dibutuhkan dari seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. 

Dasar membuat spesifikasi/kualifikasi  untuk suatu pekerjaan bisa 

berangkat dari penilaian HR’s terhadap aspek-aspek yang harus ada untuk 

memenuhi suatu pekerjaan dengan baik (job standart), atau bisa juga berasal 

dari hasil survei, riset yang dapat dipertanggung jawabkan atau dari sumber-

sumber lain. 

 

Job Analysis Dalam Kondisi Bisnis  
Yang Tidak Menentu 

 
Kebutuhan untuk melakukan proses job analysis dilakukan sebelum 

perusahaan melakukan perencanaan dan fungsi manajemen SDM yang 

lainnya. Job analysis (job re-analysis) biasanya dilakukan oleh perusahaan yang 

akan membuka usaha/bisnis baru atau perusahaan lama yang memiliki 

beberapa tujuan yang ingin dicapai. Job re-analysis biasanya dilakukan karena 

perusahaan melakukan perubahan desain pekerjaan (job design) dikarenakan 

perubahan eksternal/internal sehingga perusahaan harus melakukan 

beberapa penyesuaian (kebijakan/strategi baru).  
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Beberapa faktor yang menyebabkan  terjadinya job re-design, 

diantaranya : 

 Perubahan pada struktur organisasi perusahaan 

(perampingan/pemekaran, dsb). 

 Terbentuknya tim kerja, yang rentang pekerjaannya cukup lama. 

 Terjadi perubahan yang cukup signifikan pada keseluruhan proses 

produksi/kerja sebagai akibat terjadinya perubahan pada tujuan, strategi, 

kebijakan dan planning perusahaan. 

 Terjadi perubahan pada kinerja karyawan secara signifikan dan 

menyeluruh (lebih berprestasi), dan lain-lain. 

 

  Faktor-faktor di atas menyebabkan perusahaan melakukan berbagai 

kebijakan/strategi untuk mengatasinya, diantaranya melalui :  

 Pengayaan pekerjaan (job enrichment) 

 Pemekaran pekerjaan (job enlargement) 

 Perputaran pekerjaan (job rotation), atau bisa juga dikarenakan terjadi 

 Penumpukan pekerjaan (job overlapp) atau  

 Kelebihan beban kerja (job overload).  

 

Hal-hal di atas yang kemudian menyebabkan perusahaan harus 

melakukan job re-design, sehingga berakibat dilakukannya job re-analysis 

karena terjadi perubahan tugas dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, 

sehingga spesifikasi dan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan untuk 

mengerjakan pekerjaan itupun menjadi berubah. 

Meskipun job analysis menghasilkan job description dan job 

specification, prakteknya, tidak banyak perusahaan di Indonesia yang 

menerapkan JD dan JS secara benar dan tepat, sehingga efektifitas 

performance karyawan menjadi sulit mencapai prestasi optimal. Oleh sebab 

itu job analysis based on competence merupakan metode yang cukup valid 

sampai saat ini untuk memperoleh “the right man in the right place”. 
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Disain Jabatan (Job Design) 

Alokasi tugas-tugas pekerjaan yang spesifik kepada individu atau 

kelompok karyawan. Disain jabatan bertujuan untuk membuat karyawan lebih 

termotivasi, berprestasi dan memperoleh kepuasan dalam bekerja dengan cara 

mendisain pekerjaan tertentu menjadi lebih menarik dan menantang. Empat 

(4) faktor sebagai dasar menyusun job design, yaitu : 

 Tujuan Organisasi 

 Kualitas Kehidupan Kerja 

 Kerekayasaan Manusia (Human Engineering) 

 Kerekayasaan Industri (Industrial Engineering) 

 

Strategi yang dilakukan dalam job design, sehingga lebih memberikan 

nilai ‘reward’ bagi karyawan diantara melalui : 

1. Simplifikasi Jabatan (Job Simplication) 

Penentuan standar prosedur kerja dan mempekerjakan karyawan pada 

tugas-tugas yang sangat jelas dan spesifik. Konsekuensinya lingkup 

jabatan menjadu lebih sempit dan efisien meskipun kerja menjadi lebih 

efisien. 

2. Perluasan Jabatan (Job Enlargement) 

Peningkatan variasi tugas dengan cara mengkombinasikan tugas-tugas 

pada seseorang yang tadinya dilaksanakan oleh beberapa orang atau 

dengan menambah sejumlah tugas yang perlu untuk dilakukan kepada 

seorang karyawan yang disertai dengan penambahan tanggung jawab 

bagi karyawan tersebut (dapat dilakukan pada tingkat individual atau 

kelompok). 

3. Rotasi Jabatan (Job Rotation) 

Dilakukan untuk memperkaya pengalaman, keterampilan serta 

menghindarkan karyawan dari kebosanan sehingga kinerja karyawan 

lebih dapat dioptimalkan (fleksibel) untuk pencapian tujuan 

perusahaan. 

 



 18

4. Memperkaya Jabatan (Job Enrichment) 

Membangun motivasi kerja karyawan melalui “peningkatan 

kedalaman isi jabatan/pekerjaan” (job content), melalui : 

- Vertikal Loading (menambah tanggung jawab yang tadinya 

dilakukan oleh karyawan/orang lain). 

- Horizontal Loading (menambah variasi tugas yang harus dilakukan 

oleh karyawan). 

 

Konsep kunci dari enrichment adalah menyadari dan merasakan 

pekerjaan menjadi lebih bermakna sehingga memiliki semangat dan 

tanggung jawab untuk mencapai hasil optimal (dapat dilakukan pada 

tingkat individual atau kelompok). Mendesain Kembali Jabatan (Job Re-

Design) Dilakukan ketika terjadi perubahan pada perusahaan (tujuan, 

strategi, struktur, dan lain-lain). 

 

B. Perencanaan Bisnis dan SDM  

 

Konsep Dasar Perencanaan Bisnis 

Perencanaan bisnis pada umumnya dibuat setelah perusahaan 

melakukan job analysis dan menghasilkan job analysis information yang 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan 

dengan kebijakan di bidang manajemen SDM. 

  

Perencanaan Bisnis 

Sebuah proses di mana perusahaan melakukan suatu identifikasi dan 

analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan untuk 

menentukan langkah preventif dan antisipatif dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan. Perencanaan bisnis dalam suatu perusahaan pada dasarnya 

terbagi atas 3 tipe yaitu perencanaan strategik, perencanaan taktikal dan 

perencanaan operasional. 
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Beberapa tipe perencanaan bisnis 

1. Perencanaan Strategik (Strategic Planning) 

Merupakan perumusan strategik pada tingkat korporat yang merupakan 

arah strategik dari semua perencanaan yang dibuat perusahaan 

(taktikal/operasional dan worforce), perencanaan strategik merupakan 

perencanaan jangka panjang dan bersifat komprehensif. Unsur yang 

terdapat dalam perencanaan strategik meliputi : visi, misi, tujuan, sasaran 

perusahaan melalui evaluasi dan analisis kekuatan dan kelemahan 

perusahaan, penentuan identitas organisasi (keunikan, competitive 

advantage), membangun strategi komperehensif dan menerapkannya  ke 

dalam setiap program. 

 

2. Perencanaan Taktikal (Tactical Planning) 

Merupakan mekanisme pengaturan internal yang kompleks yang 

membantu menjamin agar sumber daya perusahaan dialokasikan sesuai 

dengan yang diharapkan. Perencanaan taktikal merupakan jembatan 

antara perencanaan strategik dengan operasional, tanpa dukungan 

perencanaan taktik, perencanaan operasional tidak dapat 

diimplementasikan secara efektif. Perencanaan taktikal berkaitan dengan 

policy internal perusahaan, diantaranya policy tentang struktur organisasi 

perusahaan, kultur yang dikembangkan dan budget keuangan untuk 

mendukung implementasi perencanaan strategik menjadi operasional.  

 

3.    Perencanaan Operasional (Operational Planning) 

Perencanaan ini berdimensi jangka menengah dan hanya dilakukan pada 

level operasional saja (departemen, divisi, bagian, dsb) di mana semua 

program disusun untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaan semua 

dumber daya perusahaan. Dalam menentukan perencanaan operasional 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya : 

 Sebelum rencana disusun, tujuan sudah harus dirumuskan dengan 

jelas. 
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 Anggota planner team harus representatif secara otoritas, kompetensi 

dan menguasai permasalahan dengan baik. 

 Anggota planner team harus mampu menetapkan tujuan dan kebijakan 

(policy) untuk mencapai tujuan tersebut, dan 

 Melakukan penyempurnaan jika perencanaan tersebut sudah outdating 

(harus disesuaikan). 

Beberapa contoh perencanaan operasional adalah: marketing plan, production 

plan, HR plan, dsb. 

 

Perencanaan SDM (HR Planning) 

Perencanaan bisnis yang dibuat, baik skala strategik, taktikal maupun 

operasional akan sangat menentukan terhadap perencanaan SDM (HR 

Planning) perusahaan. Strategi bisnis yang dipakai akan sangat terkait dengan 

strategi manajemen SDM yang harus dibangun dan ini tentu terkait dengan 

perencanaan SDM.  Strategi manajemen SDM yang dipilih akan menentukan 

kebutuhan SDM perusahaan, dengan demikian output dari perencanaan 

strategik adalah adanya permintaan terhadap kuantitas maupun kualitas SDM 

yang mampu menjalankan perencanaan strategik tersebut.  

Perencanaan SDM (HR Planning) bisa merupakan perencanaan 

strategik, taktikal sekaligus merupakan perencanaan operasional, tergantung 

luas atau sempitnya HR planning tersebut. HR planning tidak hanya 

menyangkut pemenuhan SDM perusahaan secara kuantitatif saja tetapi juga 

secara kualitatif (kompetensi). Pada era kompetisi global, HR planning 

sebaiknya bersifat jangka pendek (replacement planning) maupun jangka 

panjang (succession planning).  

 

Pengertian 

Perencanaan SDM merupakan proses mengidentifikasi dan 

menganalisis kuantitas serta kualitas karyawan yang dibutuhkan  untuk 

mengerjakan  pekerjaan tertentu/keseluruhan yang diimplementasikan dalam 

fungsi-fungsi manajemen SDM agar tujuan perusahaan dapat efektif tercapai.  
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Tujuan HR Planning 

HR planning secara luas bertujuan menjawab problem yang timbul 

dari persoalan SDM internal, diantaranya : 

1. Berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan di masa mendatang ?  Hal ini 

biasanya ditentukan oleh faktor :  

- Perubahan visi, misi dan tujuan perusahaan (perusahaan ingin lebih 

mengembangkan diri, ekspansi, dan lain-lain). 

- Perubahan strategi pada tingkat korporat, sebagai konsekuensi dari 

terjadinya perubahan pada visi, misi dan tujuan perusahaan. 

- Tingkat persaingan dalam industri (mengevaluasi kembali ancaman dan 

peluang). 

- Perubahan lingkungan makro (ekonomi, politik, sosbud, teknologi 

dalam skala nasional maupun internasional). 

- Perubahan struktur dan kapasitas perusahaan (merger, akuisisi, 

restrukturisasi, dsb). 

- Perubahan angkatan kerja (separation).  

 

2. Karakteristik kemampuan (kompetensi) SDM seperti apa yang dibutuhkan 

perusahaan ? Hal ini tentu sangat terkait dengan perencanaan strategik 

perusahaan, tentu kualitas SDM harus searah dan mendukung perencanaan 

strategik perusahaan, karena SDM adalah komponen pelaksana semua 

rencana bisnis perusahaan. 

 

3. Di mana karyawan ditempatkan dan kapan dilakukan penggantian ? Hal 

ini tentu harus memperhatikan aspek ‘the right man in the right place’ tentu 

dengan memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat. 

 

4. Bagaimana dan kearah mana SDM perusahaan akan dikembangkan ? Hal 

ini terkait dengan perencanaan karir  (career planning) dan perencanaan 
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suksesi (succession planning), sebaiknya hal ini sudah direncanakan sejak 

awal (HR planning). 

 

Seperti sudah dijelaskan di atas HR planning bisa bersifat perencanaan 

strategik, taktikal maupun operasional. Untuk sebuah perusahaan yang akan 

bersaing dalam situasi global, HR planning dari ke tiga aspek di atas sangat 

penting untuk dilakukan, jadi HR planning dilakukan dalam sekup yang luas, 

berkesinambungan dan integratif. 

 

Perencanaan Strategik SDM (Strategik HR planning) 

HR planning menjadi bersifat strategis bila perencanaan SDM itu 

mampu membantu pihak manajemen mengantisipasi dan mengelola SDM 

sebagai akibat adanya perubahan lingkungan yang cepat (responsif), dalam 

hal ini HR planning dapat membantu manajemen untuk memiliki jumlah dan 

tipe SDM yang tepat pada tempat dan waktu yang tepat. Keterkaitan antara 

perencanaan strategik bisnis dengan perencanaan strategik SDM dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

 

1.   Proses pembuatan strategik HR planning sebaiknya memperhatikan aspek :  

• Philosophy perusahaan (visi, misi, tujuan dan strategi). 

� Tujuan fungsi manajemen SDM (proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, 

dan lain-lain harus dilakukan secara tepat). 

• Strategi-strategi manajemen SDM (meningkatkan partisipasi SDM, 

menciptakan komitmen terhadap perusahaan, menciptakan kepuasan 

kerja, dsb). 

SDM perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, persoalan terjadi 

ketika ada ‘gap’ antara kualitas SDM yang diharapkan dengan kenyataan 

kualitas SDM yang ada (SDM gagal mendukung strategi perusahaan). Strategi 

bisnis akan selalu berubah sejalan dengan perubahan lingkungan bisnis, untuk 

mengantisipasi perubahan itu HR planning akan menjadi andalan 
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keberhasilan perusahaan untuk meminimumkan resiko kegagalan perusahaan 

dalam  mencapai tujuan, yang diakibatkan oleh lemahnya kemampuan SDM.  

  

 Tipe Strategi HR planning 

• Untuk kategori perusahaan yang menghadapi pasar yang sempit dengan 

jenis produk yang terbatas akan sangat mengandalkan stabilitas dan 

kontinyuitas usaha. Perusahaan kategori ini cenderung berorientasi pada 

karakteristik SDM yang memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap 

perusahaan dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan loyalitas dan 

komitmen, perusahaan sebaiknya melakukan penilaian kinerja (performance 

appraisal) berdasarkan pada karakteristik penyesuaian perilaku dan HR 

planningnya lebih berorientasi pada succession planning. 

 

• Untuk kategori perusahaan yang inovatif dan selalu mencari peluang 

pasar (market leader oriented), dalam pemenuhan kebutuhan SDMnya, HR 

planning lebih diarahkan pada “buying approach” dibandingkan “making 

approach”. Kompetisi antar karyawan diciptakan dengan mengandalkan 

pada ‘talented individuals’ yang lebih berorientasi pada achievement, 

sehingga career plan lebih diarahkan pada  karyawan yang berprestasi. HR 

planning lebih banyak disusun secara jangka pendek dengan menekankan 

pada replecement planning. 

 

• Untuk perusahaan kategori follower, diharuskan mempertahankan 

kestabilan karena memiliki sumber daya yang terbatas. Strategi HR 

planning yang dilakukan (proses rekrutmen) menggunakan kombinasi “ 

making” dan “buying” secara tepat, HR planning juga berorientasi pada 

succession planning dan replacement planning. 

• Sedangkan untuk perusahaan yang tidak memiliki orientasi pasar produk 

yang konsisten (tidak berani ambil resiko), strategi HR planning 

(rekrutmen) dengan cara “buying” yang kemudian bisa saja dilepas lagi 

setelah kondisi tidak memungkinkan.   
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Perencanaan Taktikal SDM (Tactical HR planning) 

Perencanaan taktikal SDM merupakan proses bagaimana penempatan 

SDM dalam fungsi dan jabatan yang ada dalam perusahaan (level korporat, 

fungsional dan unit), di mana proses ini ditentukan oleh : 

1. Struktur organisasi, kemungkinan terjadi restrukturisasi, perampingan, 

mutasi, rotasi, dsb, sebagai antisipasi terhadap perubahan bisnis. 

2. Kultur organisasi, menyangkut kualitas (personality) SDM seperti apa 

yang cocok/dibutuhkan dengan sistem nilai yang dianut perusahaan. 

3. Sistem budget, perencanaan (pengadaan) SDM yang disesuaikan dengan 

budget yang dimiliki perusahaan. 

 

Perencanaan Operasional SDM  
(Operational HR Planning) 

 
Perencanaan Operasional SDM Merupakan proses penentuan 

program-program yang spesifik terhadap kebutuhan karyawan baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif sebagai derivasi dari perencanaan strategik. 

Operasional HR Planning berkaitan dengan 4 aspek, yaitu : 

1. Proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan (forecasting of employees). 

2. Identifikasi jumlah SDM yang tersedia dalam perusahaan (HR Audit). 

3. Analisis keseimbangan antara penerimaan dan penawaran (suplay & 

demand). 

4. Program aksi. 

 

Model Operational HR planning 

1. Proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan (forecasting of employees). 

Kebutuhan karyawan secara kualitatif (kompetensi) ditentukan 

berdasarkan informasi dari job analysis dan kepentingan strategi bisnis 

perusahaan, sedangkan kebutuhan secara kuantitatif ditentukan oleh 

banyaknya jabatan (pekerjaan) yang tersedia dalam struktur organisasi 
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perusahaan dan financial policy. Ada beberapa metode forecasting yang 

biasa digunakan, diantaranya : 

• Pendapat Para Ahli (Expert Estimate) 

  Para ahli di sini adalah para manajer lini (yang memiliki otoritas terhadap 

SDMnya). Para Planner HR Planning hendaknya mempertimbangkan 

opini mereka mengingat mereka yang sangat paham kondisi di masing-

masing departemen/divisi (day to day operation), sehingga mengetahui 

workload, kemampuan dan perilaku karyawannya. Untuk menghindari 

subyektifitas (mengutamakan departemennya), biasanya digunakan 

Teknik Delphi, yaitu menekankan peran kelompok ahli yang dipilih 

tersebut dengan cara kelompok ahli diminta untuk melakukan survei 

terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada secara obyektif, melakukan 

revisi sampai disepakati final forecasts tentang kebutuhan ideal SDM. 

• Analisis Trend 

Menentukan kebutuhan SDM berdasarkan pertumbuhan jumlah karyawan 

selama beberapa tahun yang lalu dengan menggunakan teknik 

statistika/matematika sebagai cara melakukan prediksi. Tetapi cara ini 

tidak lagi banyak dipakai, terutama karena sikon bisnis yang sangat tidak 

menentu. 

 

Estimasi Sumber Internal 

Estimasi Sumber Internal yakni Memprediksi jumlah karyawan yang 

tersedia dalam perusahaan dengan menggunakan beberapa metode, 

diantaranya : 

 

• Audit SDM 

Audit SDM dibedakan menjadi skill inventory dan management inventory. 

Skill inventory merupakan daftar yang memuat data karyawan non 

manajerial tentang : tingkat pendidikan, kemampuan spesifik, 

pengalaman kerja, dsb. Sedangkan management inventory terkait dengan 

data karyawan pada level manajerial. Audit SDM meringkas setiap 
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keahlian, pengetahuan dan kemampuan setiap karyawan sehingga dapat 

diketahui kekuatan dan kelemahan SDM yang tersedia. 

 

• Perencanaan Suksesi 

Menyangkut pengembangan SDM jangka panjang. Prosesnya meliputi 

pengidentifikasian jabatan yang diprediksi akan kosong dan pemilihan 

calon pengganti untuk setiap posisi dan mengestimasi setiap calon yang 

bisa dipromosikan. Dalam succession planning memuat 3 hal yaitu : 

laporan tentang kekuatan supply internal, kekuatan permintaan dalam 

perusahaan dan laporan keseimbangan antara suply dan demand. 

 

• Replacement Chart 

Bagan yang menunjukkan tenaga-tenaga potensial dengan kualifikasi 

kemampuan tertentu yang siap menggantikan kedudukan manajer di 

atasnya jika terbuka peluang pergantian jabatan.  

 

• Analisis Markov 

Model ini merupakan matrik yang menunjukkan kemungkinan-

kemungkinan terjadinya transisi karyawan (transition probabilities) dari 

suatu jabatan ke jabatan lain. Analisis ini menggunakan data historis yang 

menunjukkan berapa orang karyawan yang tetap dalam jabatan, berapa 

orang yang dirotasi ke jabatan lain dan berapa orang yang keluar dalam 

periode tertentu. 

 

3. Analisis Keseimbangan Supply & Demand (Penawaran dan Permintaan)  

Merupakan analisis internal dan eksternal SDM perusahaan, yang 

bertujuan untuk mencapai titik keseimbangan antara penawaran dengan 

permintaan. Untuk itu analisis terhadap sumber eksternal bagi SDM 

perusahaan menjadi sangat penting. Di Indonesia, persoalannya menjadi 

tidak mudah, mengingat tidak dimilikinya data akurat (eksternal) secara 

kuantitatif dan kualitatif mengenai SDM potensial yang dimiliki eksternal. 
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Depnaker, asosiasi-asosiasi bisnis, dsb belum berfungsi secara optimal 

sehingga belum mampu memberikan gambaran terinci mengenai Proses 

audit manajemen SDM, di mana ia dapat menjadi salah satu alat bantu 

untuk mencapai titik keseimbangan antara kebutuhan dan pesediaan yang 

ada. 

 

4.    Program Aksi 

Adalah langkah-langkah konkrit yang merupakan implementasi fungsi 

manajemen SDM, mulai dari proses pengadaan karyawan (rekrutmen, 

seleksi, orientasi, penempatan sampai dengan pelatihan dan 

pengembangan karyawan). Keputusan yang diambil pada akhir proses 

seleksi berdasarkan dua kemungkinan tetapi dapat dikembangkan 

menjadi empat kemungkinan/tipe yaitu : 

 Tipe I, keputusan manajemen betul, yaitu dapat menjaring dan menerima 

calon kandidat yang kemudian sukses (sistem rekrutmen dan seleksi yang 

tepat). 

 Tipe II, keputusan manajemen bisa jadi betul (menerima kandidat orang 

yang tepat) tetapi mereka kemudian gagal dalam berkarir (sistem 

rekrutmen dan seleksi baik, tetapi program pelatihan dan pengembangan 

karyawan/kualitas kehidupan kerja kurang memadai). 

 Tipe III, keputusan manajemen salah, yaitu menolak calon, padahal calon 

tersebut adalah calon yang tepat (sistem rekrutmen dan seleksi yang 

kurang baik). 

 Tipe IV, keputusan manajemen benar, karena calon yang ditolak adalah 

calon yang akan gagal berkarir di perusahaan (validitas sistem rekrutmen 

dan seleksi cukup baik). 

HR Planning merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang dibuat 

perusahaan secara keseluruhan dan sesungguhnya HR Planning lebih dari 

sekedar mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan SDM untuk 

memenuhi sejumlah pekerjaan yang ada saja. Perencanaan SDM (HR 

planning) juga merupakan suatu sistem yang  proses pelaksanaannya  
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terkait juga dengan aspek/upaya : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis jumlah SDM kompeten (skill, 

abilities & potential) yang dimiliki perusahaan saat ini dan cukup 

potensial dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan. 

2. Memprediksi jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan di masa 

kini dan mendatang, dengan melakukan perkiraan dari aspek internal 

(promosi, transfer, demosi, separation) dan aspek eksternal (labor 

market, supply & demand tenaga kerja, dan lain-lain). 

3. Implementasi perencanaan SDM dalam bentuk pengadaan karyawan 

melalui proses rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, pelatihan & 

pengembangan, promosi, kompensasi, dsb. 

4. Melakukan kontrol dan evaluasi terhadap keseluuhan proses yang 

sudah dijalankan, untuk memastikan HR planning system berjalan 

sesuai dengan tujuan perusahaan. 

 

Mengacu dari hal tersebut di atas, maka orientasi HR planning 

harusnya memfokuskan pada rencana SDM yang lebih luas.  
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BAB 3 

PENGADAAN KARYAWAN (STAFFING) 
 

 

 

 

 

A. Rekrutmen 

Setelah perusahaan (HR’s) melakukan job analysis process dan HR 

Planning, langkah berikutnya adalah melakukan pengadaan karyawan 

(staffing) atau istilah yang juga banyak dipakai adalah melakukan proses 

staffing. Proses staffing merujuk kepada job analysis information dan HR 

Planning untuk menentukan karyawan yang tepat dari aspek kuantitatif 

maupun kualitatif, artinya jumlah dan kualifikasi karyawan yang  direkrut 

harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan.  

Proses pengadaan karyawan menjadi proses yang sangat penting, 

karena ini akan menjadi dasar dari kesuksesan HR’s dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi Manajemen SDM. Agar fungsi MSDM dapat berjalan baik dan 

berhasil secara optimal, maka dukungan kuantitas dan kualitas karyawan 

secara tepat turut berkontribusi besar. Proses staffing harus memastikan 

perusahaan memperoleh jumlah dan kualifikasi karyawan secara tepat, oleh 

sebab itu proses tidak saja harus dilakukan secara baik tetapi juga secara tepat. 

Input yang baik hanya bisa diperoleh dari sebuah proses staffing yang baik. 

Staffing merupakan proses menempatkan SDM yang tepat ke dalam pekerjaan 

yang sesuai dengan mereka. Staffing mencakup 2 bagian yaitu recrutment dan 

selection. 

Sebelum melakukan proses rekrutmen ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan diantaranya adalah pasar tenaga kerja.  
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Pasar Tenaga Kerja 

Sumber-sumber eksternal di mana perusahaan menarik para tenaga 

kerja yang dibutuhkan. Dengan memahami kondisi pasar tenaga kerja yang 

ada maka akan membantu HR’s  dalam menentukan kualifikasi karyawan 

yang dibutuhkan di samping merujuk pada spesifikasi jabatan yang sudah 

dirumuskan sebelumnya. Mempertimbangkan aspek pasar tenaga kerja 

menjadi suatu keharusan ketika sumber rekrutmen yang dilakukan 

perusahaan berfokus pada sumber eksternal (eksternal sources).  

Perubahan-perubahan dalam suatu pasar tenaga kerja bisa mengubah 

upaya perekrutan karyawan. Untuk memahami komponen pasar tenaga kerja, 

ada 3 konsep berbeda yang harus dipertimbangkan yaitu : 

1. Populasi Tenaga Kerja (Labor Force Population) 

Semua orang yang bersedia untuk mengikuti seleksi meskipun semua 

strategi perekrutan digunakan. 

2. Populasi Pelamar (Applicant Population) 

Bagian dari populasi tenaga kerja yang hanya bersedia mengikuti 

seleksi hanya dengan pendekatan perekrutan secara khusus. 

3. Kumpulan Pelamar (Applicant Pool) 

Semua orang yang benar-benar dievaluasi untuk diseleksi. 

 

4 (empat) keputusan perekrutan yang mempengaruhi sifat dari populasi  

pelamar, yaitu : 

• Metode Perekrutan : Media periklanan atau agen rekrutmen yang 

dipilih. 

• Pesan Perekrutan : Apa yang disampaikan tentang pekerjaan tersebut 

dan bagaimana cara menyampaikannya. 

• Kualifikasi Pelamar yang Diminta : Tingkat pendidikan, pengalaman, 

keterampilan, dan lain-lain. 

• Prosedur Administrasi : Waktu perekrutan, tindak lanjut bagi pelamar, 

dan lain-lain. 
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Faktor pasokan (supply) dan permintaan (demand) akan tenaga kerja di 

dalam populasi tenaga kerja memiliki dampak yang besar pada strategi 

staffing di suatu perusahaan. Demikian juga halnya dengan aspek dari dalam 

perusahaan (internal sources), banyak perusahaan yang mempertimbangkan 

untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya melalui pengembangan 

sumber daya manusia dari dalam perusahaan.  

 

Pengertian Rekrutmen 

Rekrutmen merupakan proses mengumpulkan sejumlah pelamar 

(calon karyawan) yang memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan 

perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan.  

 

 

Sumber Rekrutmen 

1. Dari Dalam Perusahaan (Internal Sources) 

• Keuntungan & Kerugian 

- Keuntungan: Efisiensi cost, berjalannya proses manajemen dan 

pengembangan karir, stimulasi bagi peningkatan performance kerja 

karyawan,  proses adaptasi lebih mudah, dan lain-lain. 

- Kerugian: Perusahaan sulit memperoleh perubahan (paradigma) yang 

‘luar biasa, unik’ dalam hal strategi, kebijakan, culture, dsb, berdampak 

buruk pada kinerja karyawan jika dilakukan tidak fair (tepat), 

bernuansa politis. 

• Sumber Rekrutmen Dari Dalam (Internal), diperoleh  melalui : 

- Penempatan dan Penawaran Pekerjaan (job posting & bidding) : Sebuah 

sistem di mana perusahaan memberitahukan tentang adanya lowongan 

pekerjaan dan para karyawan memberikan tanggapan. 

- Promotion dan Transfer: Baik yang sifatnya antar departemen atau lintas 

departemen. 

- Kenalan Tenaga Kerja Lama : Merekrut pelamar eksternal melalui 

sumber informasi internal yang bisa dipercaya. 
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- Merekrut Mantan Karyawan dan Mantan Pelamar : Yang sudah 

dikenal dan dianggap kredibel (sudah diseleksi). 

- Database Perekrutan Internal : Data komprehensif karyawan 

(pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan lain-lain) yang sudah 

diinput sebelumnya. 

2. Dari Luar Perusahaan (Eksternal Sources) 

• Keuntungan dan Kerugian 

- Keuntungan: Ada paradigma (pemikiran, strategi, dan lain-lain) baru, 

lebih tidak bernuansa politis, dsb. 

- Kerugian: High cost, time & energy, Proses adaptasi lebih lama dan 

mungkin bermasalah, kecemburuan dari sumber internal, dsb. 

• Sumber Rekrutmen Eksternal 

- Serikat Tenaga Kerja : SBSI, SPSI, dan lain-lain. 

- Media : Surat kabar, elektronik (TV, radio, internet, dan lain-lain), 

majalah, dsb. 

- Asosiasi Profesional : ISEI, IAI, IMI, dan lain-lain 

- Agen-agen Tenaga Kerja : Pemerintah (Depnaker), Swasta (Experd, 

dsb), Head hunter, dsb. 

- Perguruan Tinggi : Dengan system beasiswa, permintaan langsung 

setelah lulus, dsb. 

- Perusahaan Pesaing. 

 

Prosedur Rekrutmen 

1. Menginformasikan proses rekrutmen dan kualifikasi yang dibutuhkan 

kepada calon pelamar. 

2. Memasukkan dalam data base perusahaan surat-surat lamaran yang 

masuk (manual, komputerise). 

3. Menyeleksi secara administratif dan kaulitatif semua surat lamaran yang 

masuk. 

4. Memililahkan surat lamaran yang memenuhi persyaratan. 
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5. Melakukan pemanggilan (mengontak) terhadap pelamar yang memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti proses seleksi. 

 

Evaluasi Proses Rekrutmen 

Evaluasi rekrutmen dilakukan untuk menilai apakah upaya dan proses 

rekrutmen berjalan efektif terutama dari aspek waktu dan biaya yang 

diikeluarkan. Hal yang dievaluasi meliputi:  

 

1. Jumlah pelamar (lebih banyak lebih baik). 

2. Kualitas pelamar (lebih banyak yang memenuhi persyaratan lebih baik). 

3. Biaya yang dihabiskan mulai dari proses rekrutmen & jabatan yang masih 

kosong. 

4. Waktu yang dibutuhkan untuk proses rekrutmen dari awal sampai 

pemanggilan pelamar untuk proses seleksi. 

5. Tujuan perusahaan yang ingin dicapai. 

 

B. Seleksi 

 

Pengertian 

Seleksi merupakan proses pemilihan calon karyawan (pelamar) yang 

memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. 

 

Sifat Dari Seleksi, terdiri dari : 

 Kinerja Kerja, meliputi : jumlah dan kualitas pekerjaan, kecocokan dengan 

rekan kerja, kehadiran (kedisiplinan), fleksibilitas, dan lain-lain. 

 Kriteria Seleksi (untuk memenuhi kinerja kerja), meliputi : kemampuan, 

motivasi, intelegensia, sifat berhati-hati, resiko yang sesuai bagi 

perusahaan, dan lain-lain. 

 Prediktor-prediktor (bagi pemenuhan kriteria seleksi), meliputi : 

pengalaman, kinerja lampau, keterampilan, pendidikan, minat, besarnya 

gaji yang diminta, nilai tes, referensi, dsb.  
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Seleksi merupakan proses penting untuk menyaring pelamar dengan  

kualifikasi  yang dibutuhkan perusahaan. Proses seleksi dapat menghindarkan 

perusahaan dari mempekerjakan calon karyawan yang tidak sesuai dengan 

kriteria yang dibutuhkan, oleh sebab itu instrumen yang digunakan dalam 

proses seleksi harus tepat dan akurat dalam proses pengukurannya. Elemen 

yang biasanya dipergunakan untuk proses seleksi adalah tes.  

  

Konsep-konsep Dasar Tes 

• Validitas 

Tingkat akurasi dari instrumen tes, wawancara (interview), dan aspek 

pengukuran lainnya sehingga instrumen-instrumen tersebut dapat 

mengukur sesuai dengan manfaat dari didesainnya instrumen tersebut. 

Pengukuran validitas sebuah instrument tes terbagi atas 2 bagian, yaitu : 

1. Validitas Kriteria 

Sebuah tipe tes akan valid jika  hasil yang ditunjukkan dari skor-skor 

(nilai) tes (predictor) berhubungan dengan performance kerja (criteria).  

2. Validitas Isi 

Sebuah tipe tes akan valid jika pertanyaan dalam tes tersebut berisi 

contoh yang menunjukkan tugas-tugas dan keterampilan-keterampilan 

yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. 

 

• Reliabilitas 

Konsistensi nilai hasil tes dari orang yang sama ketika tes-tes tersebut 

diulangi kembali. 

  

Proses Validasi Sebuah Tes 

1. Menganalisis pekerjaan yang akan dilakukan tes.  

2. Memilih jenis tes. 

3. Mengadministrasi tes tersebut 

4. Menghubungkan hasil tes tersebut dengan criteria. 

5. Mengevaluasi validasi dengan melakukan validasi ulang.  
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Tipe-tipe Tes 

1. Tes Kemampuan Kognitif, yaitu :  

 Intelligence tests (IQ), yaitu tes kemampuan intelektual umum. 

 Kemampuan spesifik kognitif, yaitu mengukur kemampuan mental 

spesifik (inductive, deductive reasoning, verbal comprehension, 

memory, andnumerical ability). 

2. Tes Kemampuan Fisik dan Motorik (kekuatan, kecekatan, kecermatan, dan 

lain-lain). 

3. Tes Minat dan Kepribadian (Psikis), meliputi : 

 Stabilitas emosional (rasa marah, cemas, sedih, dan lain-lain). 

 Extroversion (dapat bersosialisasi, terbuka, dan lain-lain). 

 Agreeableness (kooperatif, baik, trust, toleran, dan lain-lain). 

 Openness/Experience (open mind, fleksibel, berpandangan maju, dan 

lain-lain). 

 Conscientinousness (hati-hati, rajin, bertanggung jawab, dan lain-lain). 

4. Tes Kemampuan (keterampilan) dan Bakat (penguasaan dan  keterampilan  

terhadap bidang pekerjaan tersebut). 

5. Tes Kejujuran (mempertanyakan langsung kepada pelamar beberapa 

pertanyaan) dan Polygraph (menggunakan ‘alat’ pendeteksi kebohongan). 

6. Pusat Penilaian Manajemen (management assessment centres) yaitu tes 

simulasi yang terdiri dari 2-3 hari dengan ruangan khusus di mana pelamar 

yang akan di tes berjumlah sekitar 10-12 pelamar, mereka akan bersimulasi 

sebagai manajemen yang berada pada situasi dan kondisi perusahaan 

tersebut, di mana jenis tesnya  terdiri dari : 

 “The in Basket” (akumulasi dari aktifitas administrasi para pelamar).  

 Diskusi grup dari para pimpinan. 

 Permainan manajemen (management games). 

 Presentasi individu (communication skill). 

 Tes obyektif (tes personality, mental ability, achievements, interests, etc). 

 Wawancara (past performance & motivation). 
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Management Assesment Centres mampu mengukur : 

 Administration skills 

 Interpersonal skills 

 Intelectual ability 

 Stability of performance 

 Work oriented motivation 

 career orientation 

 Dependency on others 

 

7. Tes Situasi Berdasarkan Video (mendiskusikan  solusi dari situasi yang 

tertera di video), dan lain-lain. 

 

Wawancara (Interview) 

Setelah pelamar menjalankan beberapa tes, biasanya tes selanjutnya 

berbentuk tes lisan atau wawancara yang dilakukan secara face to face. Tes 

wawancara didesain untuk mengidentifikasi, mengkonfirmasi dan 

mengintegrasikan seluruh informasi tentang si pelamar yang diperoleh dari 

hasil tes-tes yang sudah dijalankan sebelumnya (pengecekan referensi) untuk 

kemudian diambil keputusan lebih lanjut. 

 

Dasar-dasar Mewawancarai, terdiri : 

• Perencanaan Wawancara (pemilihan waktu, tempat, pemeriksaan data 

pelamar, dan lain-lain). 

• Pengendalian Wawancara (kontrol tentang informasi yang diperlukan, 

dan dikumpulkan secara sistematis).  

Jenis-jenis Wawancara 

1. Wawancara Terstruktur dan Tidak Terstruktur 

• Wawancara Terstruktur (Langsung) 

Menggunakan serangkaian pertanyaan yang terstandarisasi untuk 

diajukan kepada pelamar. 

• Wawancara Tidak Terstruktur (tidak Langsung) 
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Menggunakan pertanyaan-pertanyaan umum yang berasal dari 

pertanyaan lain yang kemudian dikembangkan. 

2. Wawancara Situasional 

Wawancara terstruktur yang terdiri dari pertanyaan tentang 

bagaimana pelamar dapat menangani situasi kerja yang spesifik. 

3. Wawancara Deskripsi Tingkah Laku 

Pelamar memberikan contoh spesifik (pengalaman) bagaimana 

menangani suatu masalah di masa lalu. 

4. Wawancara yang Berkaitan dengan Pekerjaan 

Sebuah rangkaian pertanyaan tentang relevansi hubungan antara 

perilaku dengan pekerjaan terutama antara perilaku dan pekerjaan 

pada masa lalu. 

5. Wawancara Stres 

Didesain untuk menciptakan kegelisahan dan tekanan (pressure) pada 

pelamar, untuk kemudian melihat responnya. 

6. Wawancara Panel 

Beberapa orang pewawancara mewawancarai seorang pelamar pada 

saat yang bersamaan. 

 

Masalah-masalah Dalam Proses Wawancara 

• Penilaian yang tergesa-gesa (kurangnya informasi, bukti pendukung, 

dsb). 

• Halo efek (penampilan, pengaruh, kenal, dsb). 

• Prasangka (karakteristik pribadi, gender, ras, dsb). 

• Penekanan negative (prejudice, stereotype). 

• Perselisihan budaya (berbeda budaya). 

Mendesain Proses Wawancara yang Efektif 

1. Menggunakan wawancara situasional yang terstruktur, di mana 

pertanyataannya terdiri dari : 

 Melakukan Job analysis terhadap pekerjaan pelamar (menuliskan 

terlebih dulu job description meliputi tanggung jawab pekerjaan, 
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pengetahuan yang dibutuhkan, keterampilan, kemampuan, dan lain-

lain). 

 Meresumekan tanggung jawab pekerjaan pelamar. 

 Membuat pertanyaan-pertanyaan wawancara. 

 Membuat panduan jawaban-jawaban. 

 Memprioritaskan wawancara panel. 

 

2. Memandu Proses Wawancara, terdiri dari : 

 Pertanyaan dibuat terstruktur. 

 Mempersiapkan  wawancara. 

 Membangun hubungan (komunikasi) yang menyenangkan. 

 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

 Menutup wawancara. 

 Mereview (mengevaluasi proses wawancara).   

 

3. Evaluasi Proses Wawancara, mengenai : 

a. Latar Belakang Pelamar (pengalaman kerja, kedewasaan, motivasi 

berprestasi, stabilitas emosional, dan lain-lain). 

b. Referensi (akademik, pekerjaan sebelumnya, financial, catatan hukum, 

dan lain-lain). 

 

Evaluasi Proses Rekrutmen dan Seleksi, melalui : 

1.  Kuantitas dan Kualitas Perekrutan, berdasarkan :  

 Tingkat Seleksi (Selection Rate) : Prosentase orang yang direkrut dari 

kelompok pelamar tertentu. Contoh : tingkat seleksi 30% artinya 3 dari 

10 pelamar berhasil direkrut, semakin kecil prosentase semakin baik 

(respon terhadap lamaran besar). 

 Tingkat Dasar (Base Rate): Tingkat dasar yang baik berkisar 4 : 10, 

artinya dari 10 pelamar yang direkrut, perusahaan memperoleh 4 

pelamar. 
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 Rasio Hasil (Yield Ratio) : Perbandingan antara jumlah pelamar pada 

satu tahap proses rekrutmen dengan jumlah pelamar di tahap 

berikutnya. Contoh : untuk mendapatkan 25 karyawan, perusahaan 

pada tahap awal harus memiliki 300 pelamar, kemudian memasuki 

seleksi akhir berjumlah 100 pelamar, terakhir 50 pelamar yang 

diusulkan dan akhirnya 25 yang diterima. 

2. Biaya dan Manfaat Perekrutan, meliputi: Biaya yang dikeluarkan (iklan, gaji 

petugas rekrutmen, telepon, kartu pos/elektronik, dan lain-lain) baik yang 

sifatnya langsung maupun tidak langsung. 

3. Kesesuaian Waktu yang Dialokasikan dengan yang  Dipergunakan. 

4. Prosentase Pelamar yang Memenuhi Kualifikasi.  
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BAB 4 

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN  
 

 

 

 

 

 

Setelah pelamar dinyatakan diterima sebagai karyawan di sebuah 

perusahaan, tahap yang dijalani selanjutnya adalah proses orientasi sampai 

akhirnya kemudian karyawan ditempatkan pada jabatan/pekerjaan yang 

sudah ditentukan/sesuai. 

 

A.  Orientasi Dan Penempatan Karyawan Baru 

Program orientasi bagi karyawan baru biasanya dilakukan oleh HR 

departemen, sejak hari pertama karyawan masuk kerja. 

 

Orientasi 

Orientasi merupakan suatu program pengenalan (sosialisasi) karyawan 

baru/lama kepada lingkungan kerjanya yang baru (rekan kerja, atasan, 

pekerjaannya serta perusahaan secara keseluruhan). 

  

Beberapa hal yang disosialisasikan dalam program orientasi  

• Aspek teknis dari pekerjaan (job description, job specification, job 

standart, SOP) dan tanggung jawab yang meliputinya. 

• Kebijakan dan peraturan perusahaan (buku pedoman peraturan 

karyawan). 

• Perilaku sosial (hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan antar 

rekan kerja) 

• Norma, tradisi dan budaya perusahaan, dan lain-lain. 
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Tujuan Program Orientasi 

• Bagi Perusahaan 

 Meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

 Mengurangi ‘turnover’ karyawan. 

 Pemahaman terhadap struktur organisasi perusahaan dan lingkungan 

kerjanya. 

 

• Bagi Karyawan 

 Memberi kesan menyenangkan bergabung di sebuah lingkungan kerja 

baru (nyaman). 

 Meningkatkan penerimaan interpersonal. 

 Memudahkan proses adaptasi terhadap lingkungan kerja yang baru 

(mengurangi stress).   

 

Program Orientasi yang Efektif 

• Berorientasi kepada mempersiapkan karyawan (fisik & mental) yang 

memasuki lingkungan kerja baru. 

• Memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memudahkan 

proses adaptasi terhadap lingkungan kerja baru. 

• Menyampaikan seluruh program orientasi kepada karyawan tersebut 

secara efektif (memadai, tidak berlebihan). 

• Melakukan evaluasi dan proses tindak lanjut. 

Masa program orientasi karyawan biasanya berlangsung bervariasi di 

tiap perusahaan. Ada perusahaan yang menerapkan program orientasi 

karyawan baru dilaksanakan selama 3 bulan (masa percobaan), ada yang 

sampai 1-2 tahun (sampai diangkat sebagai karyawan tetap). Sejauh ini 

peraturan Depnaker masih memperbolehkan program orientasi dilakukan 

sampai karyawan diangkat sebagai karyawan tetap oleh perusahaan (sampai 2 

tahun). 
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Sesungguhnya program orientasi adalah proses pembelajaran bagi 

kedua belah pihak (karyawan maupun perusahaan), di mana terjadi proses 

saling menilai, mengevaluasi dan menyesuaikan diri untuk memperoleh 

optimalisasi kinerja. Setelah karyawan menyelesaikan program orientasi yang 

di dalamnya terdapat proses pelatihan (penyesuaian terhadap pekerjaan), 

kemudian perusahaan akan memutuskan apakah karyawan akan dipekerjakan 

lebih lanjut (diangkat sebagai karyawan tetap) atau tidak. Jika tidak, maka 

karyawan akan diberhentikan, sebaliknya jika karyawan diangkat sebagai 

karyawan tetap maka selanjutnya karyawan akan ditempatkan (placement) 

sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilamar atau bidang pekerjaan tertentu 

yang dianggap sesuai bagi karyawan tersebut. 

 

B. Proses Pelatihan Dan Pengembangan 

Setelah karyawan ditempatkan pada pekerjaan tertentu, agar kinerja 

karyawan dapat dipertahankan dan ditingkatkan maka karyawan perlu 

diberikan program pelatihan dan pengembangan. Kinerja karyawan perlu 

ditingkatkan secara kontinyu, hal ini disebabkan karena sering sekali kinerja 

karyawan menurun setelah bekerja sekian lama, padahal perusahaan dituntut 

untuk terus meningkatkan kinerja (produk dan layanannya) agar tetap dapat 

bertahan dan berkembang pada berbagai situasi. Salah satu upaya 

meningkatkan kinerja karyawan dilakukan melalui program pelatihan dan 

pengembangan terhadap karyawan.  

 

Pelatihan 

Pelatihan diartikan sebagai suatu program yang disusun secara 

sistematis untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui proses pengajaran 

dan pembelajaran. Program pelatihan biasanya dirancang oleh HR 

departemen sebagai fasilitator bekerjasama dengan para manajer dari masing-

masing departemen. 
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Alasan Pentingnya Program Pelatihan 

• Tantangan Sosial (perusahaan dituntut meningkatkan pelayanannya 

terhadap pelanggan, masyarakat). 

• Tantangan terhadap Sistem Performance Kerja Tinggi (produktifitas 

kerja yang tinggi). 

• Tantangan terhadap Peningkatan Kualitas/Mutu produk & service 

yang dihasilkan. 

• Tantangan terhadap Hubungan Interpersonal (perilaku kerja yang 

produktif). 

• Tantangan Global (modernisasi, free trade area, dan sebagainya). 

Agar program-program pelatihan yang diberikan kepada karyawan 

berjalan efektif (efisien & mencapai tujuan), sebaiknya HR departemen 

bekerjasama departemen terkait melakukan analisis terhadap pelatihan-

pelatihan yang dibutuhkan karyawan. 

 

Analisis Kebutuhan Pelatihan (training need analysis). 

Merupakan suatu proses mengidentifikasi dan menganalisis pelatihan 

apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja karyawan, yang terdiri dari 

tahapan sebagai berikut : 

• Analisis Organisasi/Perusahaan (berkaitan dengan pencapaian HR 

planning), aspek yang dianalisis meliputi : 

a. Keluhan (internal, eksternal perusahaan). 

b. Catatan kecelakaan kerja. 

c. Observasi. 

d. Optimalisasi penggunaan peralatan & perlengkapan kerja. 

e. Observasi divisi pelatihan. 

f. Data ‘quality control’, dan lain-lain. 

• Analisis Tugas/Operasional (mengacu kepada job analysis information) 

• Analisis Individual (menanyakan langsung kepada seluruh karyawan), 

informasi dapat diperoleh melalui : 
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- Kuesioner 

- Tes keterampilan 

- Survei sikap 

- Catatan mengenai kejadian-kejadian kritis 

- Data penilaian kinerja karyawan, dan lain-lain 

 

Setelah traininig need analysis dilakukan serta ditemukan training-

training yang dibutuhkan,langkah selanjutnya adalah :  

A. Menetapkan Prioritas dan Tujuan Pelatihan, dengan mempertimbangkan 

pencapaian dimensi : 

• Kuantitas pekerjaan pekerjaan setelah proses pelatihan.  

• Kualitas pekerjaan setelah proses pelatihan. 

• Batasan waktu menyelesaikan suatu pekerjaan yang mampu dipenuhi 

setelah proses pelatihan. 

• Penghematan biaya (efisiensi) yang diperoleh setelah karyawan 

mengikuti proses pelatihan.  

  

B. Metode Pelatihan 

Metode pelatihan  dapat diklasifikasikan menjadi 5 cara, yaitu : 

1. On The Job Training (OJT). 

 Pelatihan yang dilakukan ditempat kerja contoh : Pelatihan instruksi 

kerja (job instruction training), yaitu bentuk  pelatihan OJT yang 

dilakukan secara khusus dan terarah. 

2. Simulasi (simulation). 

Mendesain/mengatur tempat pelatihan sedemikian rupa agar identik 

dengan tempat kerja,  contoh : Pelatihan vestibule (vestibule training), 

pelatihan yang menggunakan fasilitas khusus yang menduplikasi 

peralatan kerja serta tuntutan kerja yang harus dipenuhi.  

3. Pelatihan Kerjasama (cooperation training). 

Pelatihan yang dilakukan secara bekerjasama antar institusi yang 

berbeda untuk lebih mengefektifkan proses pelatihan, contoh : 
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- Magang, bentuk pelatihan di tempat kerja sebagai lanjutan dari 

pelatihan yang diberikan di kelas. 

- Kerja praktek, pelatihan di tempat kerja di bawah bimbingan tenaga 

profesional di bidangnya. 

4. Pelatihan dengan Pengalaman Perilaku (behaviorally experienced 

training). 

Pelatihan yang lebih memfokuskan pada peningkatan aspek emosi 

(psikis) dan perilaku, contoh : 

- Permainan peran (role playing). 

- Permainan bisnis (business games). 

- Studi kasus (case study). 

- Pelatihan sensitivitas (sensitivity training). 

- Pelatihan dalam keranjang (in basket). 

- Pelatihan beragam (variety training). 

5. Pelatihan dengan Bentuk Konferensi dan Pelatihan di Dalam Kelas 

(conference & class training). 

Pelatihan yang dilakukan di dalam ruangan/kelas baik di dalam/luar 

perusahaan dengan metode : ceramah, diskusi, seminar, workshop, 

dan lain-lain. 

 

Pemilihan metode pelatihan sebaiknya mempertimbangkan 

pencapaian 3 tujuan yaitu : 

1. Meningkatkan kepekaan karyawan terhadap diri dan lingkungannya. 

2. Meningkatkan kemampuan pimpinan dan para stafnya dalam 

pengambilan keputusan kerja di berbagai kondisi. 

3. Meningkatkan keinginan untuk selalu menampilkan kinerja kerja 

yang optimal.  
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C. Media Pelatihan 

• Bantuan alat audio visual, diantaranya : radio, kaset, TV, Video, Video 

teleconference, dan lain-lain, di mana keberadaan instruktur tetap 

dibutuhkan. 

• Instruksi dengan bantuan Komputer (computerized interaction/CIA), 

komputer membantu memberikan instruksi pelatihan setelah didesain 

sedemikian rupa, di mana peran instruktur tidak diperlukan lagi, 

contoh : CD-ROMs yang dapat disebarkan dan diakses melalui 

internet, kenyataan buatan (VR-virtual reality) dalam komputer 

interaktif yang dapat melibatkan karyawan dalam situasi tertentu. 

• Pelatihan jarak jauh (distance learning, dsb). 

 

D. Evaluasi Program Pelatihan 

Membandingkan hasil yang diperoleh dari pelatihan dengan 

tujuan yang ingin dicapai  setelah adanya pelatihan yaitu dengan 

menganalisis antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang 

dihasilkan. 

Evaluasi suatu program pelatihan lebih baik dilakukan sebelum 

pelatihan tersebut dimulai, karena hal ini bisa dijadikan sebagai mekanisme 

pengendalian dari perencanaan pelatihan dan tujuan yang 

ditetapkan/ingin dicapai setelah program pelatihan.  

 Evaluasi program pelatihan bisa mengacu kepada  :  

1. Aspek eksternal perusahaan, melalui : “Benchmarking” pelatihan, yaitu 

data-data dari PT, Depnaker, Asosiasi, dan lain-lain yang sudah 

melakukan pengukuran terhadap kinerja-kinerja karyawan setelah 

program pelatihan dilakukan (sifatnya umum). 

 

 

 

 

 



 47

2. Aspek internal perusahaan, melalui : 

• Tingkat Penilaian, terdiri dari : 

1. Reaksi (reaction). 

Dilakukan dalam bentuk kuesioner yang dibagikan sesaat setelah 

selesai pelatihan untuk mengetahui reaksi/persepsi peserta 

pelatihan. 

2. Belajar (learning). 

Diukur melalui tes yang dilakukan sebelum dan sesudah 

pelatihan, untuk melihat sejauhmana skor (peningkatan) terhadap 

penguasaan konsep, ide, fakta, dan lain-lain dari peserta pelatihan. 

3. Perilaku (behavior). 

Dengan mengukur efek pelatihan terhadap peningkatan kinerja 

kerja karyawan, di mana pengukuran ini dilakukan melalui : 

wawancara dan observasi terhadap karyawan ybs. 

4. Hasil (output). 

Diukur dari pencapaian tujuan perusahaan (produktifitas kerja, 

turnover, tingkat sales, tingkat absensi, efisiensi biaya-biaya, dan 

lain-lain). 

 

E. Rancangan Evaluasi Program Pelatihan 

1. Pengukuran di Akhir (post measure), baru dilakukan setelah program 

pelatihan selesai dijalankan (tolok ukur, tujuan yang dicanangkan 

tercapai/tidak). 

2. Pengukuran di Awal dan Akhir (pre & post measure), dilakukan sebelum 

dan sesudah program pelatihan dijalankan (tolok ukur, tes yang 

dilakukan sebelum dan sesudah). 

3. Pengukuran Awal & Akhir dengan Menggunakan Kelompok Kontrol, 

melibatkan kelompok independen sebagai opini pembanding terhadap 

peningkatan/tidak kinerja karyawan sebelum dan sesudah program 

pelatihan. 

 



 48

BAB 5 

KOMPENSASI KARYAWAN 

 

 

 

 

 

 

A. Ruang Lingkup Kompensasi 

Kompensasi  

Kompensasi merupakan semua bentuk imbalan yang diberikan 

perusahaan atas kinerja (hasil kerja) karyawannya. 

Tujuan Pemberian Kompensasi 

- Sebagai imbalan (penghargaan) perusahaan atas hasil kerja karyawan. 

- Pemenuhan hak karyawan atas pekerjaan yang sudah dilakukannya. 

- Pemenuhan kewajiban perusahaan atas kerja yang sudah dilakukan 

karyawan. 

Manfaat Pemberian Kompensasi 

- Memberi rasa keadilan (dihargai) bagi karyawan. 

- Memelihara dan meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

- Menciptakan suasana kerja yang kondusif. 

Faktor yang Harus Dipenuhi Dalam Program Kompensasi   

- Aspek legal (peraturan pemerintah). 

- Efektifitas biaya perusahaan. 

- Keseimbangan/keadilan dari aspek individu karyawan, internal 

perusahaan, dan eksternal perusahaan (pasaran gaji). 

- Peningkatan keberhasilan kinerja perusahaan. 
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Jenis-jenis Kompensasi 

Intrinsik 

Bentuknya tidak terukur : pujian, pelibatan karyawan, kesempatan pelatihan, 

kepemimpinan yang efektif, dan lain-lain. 

Ekstrinsik 

Bentuknya terukur : material, uang, dan lain-lain, terdiri atas :  

1. Kompensasi Langsung. 

2. Kompensasi tidak langsung. 

1. Kompensasi Langsung 

 Kompensasi material yang diterima langsung oleh karyawan sebagai 

imbalan atas hasil kerjanya, berupa : 

• Gaji Pokok 

Kompensasi dasar yang diterima karyawan, yang bentuknya biasanya 

berupa :  

a.  Gaji 

 Bayaran yang konsisten dari satu periode ke periode lain dengan tidak 

memandang jumlah jam kerja. 

b.  Upah 

 Bayaran yang secara langsung dihitung berdasarkan jumlah waktu 

kerja. 

• Gaji Variabel 

 Kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja individual, kelompok, atau 

organisasi, biasanya berupa : Bonus, Insentif, Kepemilikan saham, dsb. 

2. Kompensasi Tidak Langsung 

 Kompensasi material yang diberikan pada kondisi tertentu (tidak 

langsung) sebagai akibat keanggotaan seorang karyawan dalam 

suatu perusahaan, berupa : 

 Tunjangan : Asuransi kesehatan, Libur pengganti, Dana pensiun, dan lain-

lain. 
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Gaji Variabel 

 Kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja (prestasi) individu, kelompok 

ataupun kinerja perusahaan, yang biasanya berupa insentif, bonus, dan 

lain-lain. 

A. Dasar Filosofi Pemberian Gaji Variabel  

• Beberapa pekerjaan memberikan kontribusi langsung terhadap 

keberhasilan perusahaan (marketing, produksi, dan lain-lain). 

• Karyawan yang berprestasi sudah selayaknya menerima kompensasi 

yang lebih baik. 

B. Jenis-jenis Gaji Variabel 

• Insentif Individual (bonus, komisi penjualan, penghargaan, dan lain-

lain). 

• Insentif kelompok (bagi hasil, bonus, dan lain-lain). 

• Insentif perusahaan (pembagian keuntungan, kepemilikan saham 

karyawan/eksekutif). 

 

Pemberian insentif biasanya berbentuk : 

a. Prosentase tambahan dari setiap gaji pokok. 

b. Lump sum yang sama/berbeda berdasarkan  tingkatan. 

 

C. Keberhasilan dan Kegagalan Program Gaji Variabel 

  Dari sejumlah penelitian yang dilakukan terhadap beberapa 

perusahaan yang menerapkan program gaji varaibel, menunjukkan hasil : 

• Dari 61% perusahaan yang menerapkan program gaji variabel untuk 

stimulasi peningkatan kinerja, hampir separuhnya gagal mencapai 

tujuan peningkatan kinerja, meskipun gagal sebagian besar perusahaan 

tetap membayarkan juga insentifnya meskipun hanya 85% saja.  

• Separuhnya lagi, perusahaan cukup dapat mencapai target 

peningkatan kinerja yang diharapkan. 
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• Gaji variabel yang diberlakukan pada level eksekutif lebih berhasil 

dibandingkan pada level staf (blue collar). 

• Sebagian besar karyawan menginginkan agar gaji variabel dibayarkan 

menyatu/terikat dengan gaji pokok dibandingkan dalam bentuk 

insentif yang dibayarkan sekaligus. 

• Kesimpulannya, program gaji variabel hanya akan berhasil di bawah 

kondisi tertentu (tidak bisa dilaksanakan sepanjang waktu). 

D. Pedoman Untuk Keberhasilan Program Gaji Variabel 

 Terkait dengan sasaran perusahaan. 

 Konsisten dengan budaya organisasi dan sumber-sumber keuangan 

perusahaan. 

 Ditumbuhkan iklim saling percaya dan kerjasama antara semua pihak. 

 Membuat program gaji variabel yang mudah dimengerti. 

 Mempertahankan/memodifikasi rencana insentif agar tetap baru. 

 Pemberian gaji variabel selalu dikaitkan dengan peningkatan kinerja. 

 Mengakui adanya perbedaan kinerja individual. 

 Mengidentifikasi gaji variabel yang terpisah dari gaji pokok. 

 

B. Strategi Kompensasi Yang Efektif 

Pada umumnya perusahaan menerapkan strategi kompensasi merujuk 

kepada faktor : 

A. Orientasi Kelayakan 

Kenaikan gaji karyawan secara otomatis setiap tahunnya. Di mana pada 

umumnya kebijakan ini merujuk pada :  

 Kenaikan biaya hidup (inflasi) untuk gaji dan, 

 Pada umumnya kenaikannya pun prosentasenya sama. 

 Pembagian bonus, insentif, dan lain-lain sifatnya paternalistik/sepihak. 
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B. Orientasi Kinerja 

 Kenaikan gaji karyawan yang didasarkan pada prestasi (kinerja) karyawan 

setiap tahun/periode. Di mana pada umumnya kebijakan ini merujuk pada: 

- Hasil kinerja setiap karyawan. 

- Prosentase kenaikannya sangat bervariasi (prestasi). 

- Struktur/kenaikan gaji disesuaikan dengan kondisi pasar. 

- Pembagian bonus, insentif, dan lain-lain berdasarkan hasil kinerja. 

C. Dasar Mendesain Sistem Kompensasi  yang Efektif 

- Budaya Organisasi (orientasi kelayakan/kinerja). 

- Efektifitas Biaya dan Penempatan dalam Pasar Tenaga Kerja. 

- Kompetensi (skill based pay-SBP). 

- Pengembangan Karir. 

D. Desain Sistem Kompensasi yang Efektif : 

- Mendasarkan pada skill untuk penentuan gaji pokok. 

- Mendasarkan pada kinerja bisnis secara keseluruhan untuk penentuan 

gaji variabel.  

- Sistem penggajian dibuat sederhana (mudah dimengerti). 

- Spesifik, terukur dan logis. 

- Pendistribusiannya dilakukan pada tingkat kelompok. 

- Melibatkan karyawan dalam penentuan sistemnya. 

E. Tahapan Membangun Sistem Kompensasi yang Efektif 

1. Melakukan Survei Gaji 

 Upaya mengetahui standar gaji dengan mencari dan membandingkan 

informasi yang diperoleh dari beberapa pihak/tempat, melalui: 

Internet, Telepon informal (perusahaan), media massa, Depnaker, dan 

lain-lain. 

2. Melakukan Evaluasi Pekerjaan/Jabatan 

 Mengevaluasi pekerjaan secara sistematis kemudian melakukan 

analisis terhadap perkembangan job description, sehingga akan 

diperoleh faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai faktor penentu 

kompensasi seperti : keterampilan, upaya, tanggung jawab dan kondisi 
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pekerjaan.  

3. Mengelompokan Pekerjaan ke Dalam Peringkat Kompensasi/Gaji. 

 Pengelompokan didasarkan pada tingkat kesulitan dan upaya yang 

diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. 

4. Penentuan Perkiraan Nilai Gaji Berdasarkan Kurva Gaji 

      Kurva gaji akan menunjukkan nilai suatu pekerjaan dibandingkan 

dengan nilai rata-rata pekerjaan lain. 

5. Menetapkan Tarif Kompensasi/Gaji yang Baik 

Dengan mempertimbangkan kisaran gaji yang ditetapkan perusahaan. 

 

Selain menggunakan evaluasi pekerjaan, penentuan sistem gaji juga dapat 

didasarkan : 

- Pasaran gaji eksternal. 

- Keterampilan (prestasi) karyawan. 

 

F. Penentuan gaji berdasarkan prestasi kerja. 

Penentuan gaji bedasarkan prestasi kerja hanya dapat efektif jika kondisi 

perusahaan sebagai berikut : 

 Adanya peran aktif dari HR department dalam manajemen SDM. 

 Program-program HRD (pelibatan karyawan, pengayaan pekerjaan, 

dan lain-lain) mengarah ke peningkatan kinerja karyawan. 

 Teknologi serta struktur perusahaan berkembang secara rutin. 

 Rotasi karyawan berjalan terencana. 

 Karyawan memiliki kesempatan untuk meningkatkan 

keterampilannya. 

 Turnover karyawan relatif tinggi. 

 Menjunjung tinggi nilai tim dan kerjasama serta kesempatan karyawan 

berpartisipasi. 

G. Pedoman Pemberian Kompensasi Berdasarkan Prestasi Kerja, yang Efektif 

 Membangun standar kinerja yang tinggi. 

 Membangun sistem penilaian kinerja yang akurat. 
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 Melatih atasan untuk dapat memahami mekanisme form. Penilaian 

kinerja dan memberikan masukan kepada atasannya. 

 Kompensasi hanya akan diberikan berdasarkan kepada kinerja.  

 Menggunakan range (Kisaran) dalam melakukan kenaikan 

kompensasi.  

 

C. Aspek Mendasar Dalam Program Kompensasi 
 

Kesetaraan 

 Keadilan yang dipersepsikan di dalam suatu hubungan antara apa 

yang dikerjakan/dimiliki oleh karyawan (input) dengan apa yang diterima 

(output), terdiri atas : 

• Kesetaraan Internal 

 Karyawan menerima kompensasi sehubungan dengan pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang mereka gunakan dalam 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

yang disyaratkan.  

• Kesetaraan Eksternal 

 Karyawan menerima kompensasi sehubungan dengan pekerjaannya 

yang disesuaikan (merujuk) pada pasaran gaji dari perusahaan lainnya. 

 

Keadilan 

• Keadilan Prosedural 

 Keadilan yang dipersepsikan dari proses dan prosedur yang 

digunakan untuk membuat keputusan terhadap para karyawan. 

• Keadilan Distribusi 

 Keadilan yang dipersepsikan atas proses distribusi dari hasil-hasil 

(kinerja) yang ada. 
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Keterbukaan Gaji 

Tingkat kerahasiaan dan keterbukaan gaji yang dimungkinkan diketahui 

oleh karyawan. 

 

Administrasi Upah dan Gaji 

 Aktifitas dalam pengembangan, implementasi dan pemeliharaan 

sistem gaji pokok, yang bertujuan memberikan gaji yang kompetitif dan adil, 

di mana hal ini ditentukan oleh : 

1. Kebijakan Gaji, dipengaruhi oleh : 

 Penempatan posisi pasar (positioning perusahaan di tengah 

kompetitor). 

 Penetapan harga pasar (gaji yang biasanya dibayarkan untuk sebuah 

pekerjaan, langsung di pasar tenaga kerja. 

 Keberadaan/keikutsertaan karyawan dalam serikat pekerja (KKB). 

2. Pengembangan Sistem Gaji Pokok, dipengaruhi oleh : 

 Evaluasi Pekerjaan 

Penentuan yang sistematis untuk menetapkan nilai relatif dari suatu 

pekerjaan di perusahaan.  

a. Beberapa pertimbangan yang mendasari evaluasi pekerjaan : 

- Kepentingan relatif perusahaan. 

- Pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan pekerjaan. 

- Kesulitan dari suatu pekerjaan. 

b. Beberapa metode yang dipakai dalam evaluasi pekerjaan : 

- Metode peringkat (tertinggi – terendah). 

- Metode klasifikasi (klasifikasi berdasarkan Job Des). 

- Metode poin (memberi bobot pada setiap pekerjaan). 

- Perbandingan faktor (kombinasi beberapa metode & bersifat 

kuantitatif). 

c. Evaluasi pekerjaan dengan sistem komputerisasi : 
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- Menciptakan deskripsi pekerjaan yang dapat mengidentifikasi 

fungsi-fungsi pengganri untuk setiap pekerjaan. 

- Menghubungkan dengan data survei gaji yang ada di internet. 

- Menggunakan regresi multiple & metode statistik lainnya untuk 

menganalisis pekerjaan dan survei gaji. 

- Membandingkan tingkat gaji karyawan dengan database evaluasi 

pekerjaan dan survei gaji. 

- Menyusun model biaya dan dampak terhadap anggaran dari 

pendekatan yang dapat diimplementasikan. 

3. Survei Gaji 

Survey gaji merupakan kumpulan data mengenai tingkat kompensasi 

karyawan yang mengerjakan pekerjaan sama pada beberapa perusahaan. 

Tahapannya meliputi : 

 Menggunakan survei gaji yang telah disiapkan 

 Menyusun survei gaji. 

 Memperhatikan aspek legal dalam survei gaji, diantaranya :. 

a. Menetapkan Struktur Gaji. 

b. Gaji Individual (kinerja) 

c. Kenaikan Gaji, pertimbangannya diantaranya : 

(1) Kinerja karyawan-perusahaan. 

(2) Penyesuaian biaya hidup 

(3) Kenaikan lump sum-tradisional 

 

4.  Sistem Gaji  variabel (insentif) individual 

Pertimbangan yang diperlukan untuk pemberian insentif individual, 

ialah : 

- Mengidentifikasi kinerja individual (job des). 

- Konstribusi individu terhadap pekerjaan yang diberikan oleh 

atasan. 

- Menumbuhkan tingkat kompetisi individual. 
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- Penekanan dalam budaya perusahaan, terhadap pentingnya kinerja 

individual. 

 

Sistem Pemberian Insentif Individual terdiri   atas: 

a. Sistem Tarif Bagian, terbagi atas : 

Sistem tarif bagian lurus  

Insentif ditetapkan dengan mengalikan jumlah unit yang dihasilkan 

dengan tingkat bagian untuk setiap unit (insentif per satuan unit tetap 

sama, meskipun jumlah unit yang dihasilkan berbeda). 

Sistem tarif bagian berbeda 

Insentif ditetapkan dengan memperhatikan pencapaian hasil/unit yang 

sesuai dengan standar yang disyaratkan (aspek quality maupun 

quantity).  

b. Sistem Bonus 

Pemberian insentif secara langsung yang besarnya bervariasi 

berdasarkan kinerja yang dicapai individual/organisasi di mana 

jumlahnya bisa didasarkan pada gaji pokok. 

c. Sistem Program Insentif Khusus 

Pada umumnya berupa penghargaan, terdiri atas : 

- Penghargaan program insentif (tanda mata tunai, hadiah, uang, tiket 

perjalanan, dan lain-lain). 

- Penghargaan pengakuan (pujian, pemilihan/pengakuan karyawan 

terbaik, dsb). 

- Penghargaan jasa (senioritas). 

 

5. Sistem Insentif Kompensasi Penjualan 

  Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan yang terlibat dalam 

penjualan dan pemasaran yang sebagian atau seluruhnya terkait dengan 

kinerja penjualan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

pemberian insentif ini, yaitu : 
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- Pengukuran kinerja penjualan. 

- Program kompensasi penjualan (gaji dengan bonus, gaji, komisi dan 

bonus, komisi saja atau gaji saja). 

 
 
Sistem Gaji Variabel (Insentif) Kelompok 

Jenis-jenis Insentif Kelompok 

Komponen yang diberikan dalam Insentif kelompok biasanya berupa 

gaji dan pendapatan yang ditambahkan berdasarkan imbalan, di mana metode 

pemberiannya didasarkan pada : 

- Distribusi Insentif Kelompok, dengan pendekatan : 

a. Imbalan yang sama besar untuk setiap anggota kelompok. 

b. Imbalan yang berbeda untuk setiap anggota kelompok (keterampilan, 

pengalaman, dan lain-lain). 

 Pemberian insentif bisa dilakukan bulanan, triwulanan, semesteran atau 

tahunan dengan sistem dibayar langsung atau lump-sum. 

Hambatan Pemberian Insentif Secara Kelompok 

- Penentuan sistem yang tidak tepat (aspek keadilan). 

- Aspek keadilan akan berdampak pada penurunan kinerja kelompok. 

Sistem Insentif Kelompok yang Berhasil, melalui upaya : 

- Menciptakan ketergantungan antar kelompok, sehingga kerjasama 

dirasakan merupakan hal inti dan penting. 

- Kebijakan manajemen menekankan pada pentingnya kerjasama. 

- Imbalan dialokasikan secara adil dan merata. 

- Melibatkan karyawan dalam pembentukan sistem insentif kelompok  

 

Sistem Gaji Variabel (Insentif) Organisasi 

Memberikan kompensasi kepada seluruh karyawan berdasarkan prestasi 

organisasi. 
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Bentuk Insentif Organisasi 

1. Bagi hasil 

Insentif yang diberikan kepada karyawan atas hasil keuntungan atau 

produktivitas yang melampaui target yang direncanakan. Pendistribusian 

bagi hasil dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu : 

a. Jumlah yang merata untuk seluruh karyawan. 

b. Prosentase yang sama untuk seluruh gaji pokok seluruh karyawan. 

c. Prosentase dari hasil yang disesuaikan dengan kategori karyawan. 

d. Prosentase berdasarkan kinerja karyawan sesuai dengan pengukuran. 

 

2. Pembagian Keuntungan 

Mendistribusikan sebagain keuntungan perusahaan kepada karyawan, 

yang bertujuan : 

a. Meningkatkan produktivitas. 

b. Merekrut atau melatih kembali karyawan. 

c. Meningkatkan kualitas produk/jasa. 

d. Meningkatkan semangat karyawan. 

Kelemahan program pembagian keuntungan : 

a. Manajemen harus bersedia membuka informasi mengenai kondisi 

keuangan dan keuntungan perusahaan. 

b. Keuntungan bisa bervariasi jumlahnya tergantung situasi bisnis. 

c. Pembayarannya sering di luar ekspektasi karyawan.  

3.   Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) 

Karyawan mendapatkan kepemilikan saham dari perusahaan tempat 

mereka bekerja. 

a. Menetapkan ESOP 

- Berdasarkan lama masa kerja. 

- Berdasarkan tingkat gaji. 

- Jika karyawan ybs meninggal, ahli warisnya dapat menjual sahamnya 

kepada perusahaan kembali. 
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b. Kerugian & Keuntungan ESOP 

Keuntungan : 

- Perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus 

dibayar. 

- Melibatkan karyawan untuk memberi kontribusi optimal pada 

perusahaan. 

- Karyawan menjadi lebih termotivasi meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Kerugian : 

- Karyawan seolah ‘dipaksa’ bergabung, sehingga sangat 

berdampak terhadap ‘cash flow’ karyawan. 

- Seluruh komponen kompensasi (gaji, upah, pensiun, dan lain-

lain) yang diberikan perusahaan sangat bergantung pada 

kinerja perusahaan (ada kemungkinan rugi). 

- Mengurangi masuknya investor luar, jika perusahaan harus 

restrukturisasi. 

 

Kompensasi Eksekutif 

 Merupakan imbalan yang diberikan hanya kepada karyawan tertentu (level 

manajemen), dengan mempertimbangkan pada : 

- Besarnya imbalan cukup kompetitif jika dibandingkan dengan 

perusahaan lain. 

- Mengaitkannya dengan kinerja perusahaan. 

Elemen-elemen Kompensasi Eksekutif 

1. Gaji Eksekutif 

Bervariasi sesuai dengan jabatan, perusahaan, wilayah perusahaan, jenis 

industri. 

2. Rencana Bonus Eksekutif 

Diberikan berdasarkan kinerja yang dicapai dengan berbagai model/cara 

pemberiannya (ditentukan oleh owner sepihak, dewan direksi, dan lain-
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lain), yang bentuknya bisa berupa ESOP, pembagian keuntungan, dan 

lain-lain. 

3.  Insentif Kinerja Jangka Panjang & Jangka Pendek 

Diberikan berdasarkan kinerja, di mana insentif jangka pendek diberikan 

secara triwulan, kuartalan dan tahunan, sedangkan insentif jangka 

panjang biasanya diberikan dalam bentuk kepemilikan saham 

perusahaan.  Kepemilikan Saham merupakan Program yang 

memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham di perusahaan, 

biasanya dengan harga yang tetap untuk periode waktu tertentu. 

 4. Tunjangan untuk Para Eksekutif 

Pada umumnya diberikan karena status karyawannya juga terkait dengan 

jabatannya, biasanya diberikan dalam bentuk pensiun, asuransi kesehatan 

yang tidak ada batasan plafon, dan lain-lain 

5.  Keuntungan Tambahan Eksekutif 

Merupakan tambahan tunjangan yang tidak diberikan pada karyawan lain 

pada umumnya. Biasanya dalam bentuk non tunai, seperti kartu kredit, 

fasilitas VIP di tempat-tempat tertentu, dan lain-lain.  

 

Kewajaran Dalam Kompensasi Eksekutif, berdasarkan : 

1. Peningkatan kinerja perusahaan. 

2. Kondisi keuangan perusahaan. 

3. Memberi tunjangan optimal, jika prestasi terus meningkat (proteksi 

karyawan dengan asuransi kerugian perusahaan). 

4. Mencari perbandingan dengan riset/survei pasar. 

Tunjangan Karyawan 

Imbalan tidak langsung yang diberikan kepada seorang atau sekelompok 

karyawan sebagai bagian dari keanggotaannya di suatu perusahaan 

(bagian dari kompensasi total). 

Biasanya bentuk tunjangan karyawan berupa : pensiun, asuransi 

kesehatan, cuti dengan gaji, dan lain-lain. 
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Jenis-jenis Tunjangan 

1. Tunjangan Wajib, yaitu Tunjangan yang wajib diberikan oleh pengusaha 

kepada karyawannya karena peraturan pemerintah. 

2. Tunjangan Sukarela 

Tunjangan yang diberikan tidak berdasarkan kewajiban sebagai 

pengusaha, tetapi lebih untuk meningkatkan daya saing perusahaan 

dibandingkan perusahaan lain. 

 

Bentuk-bentuk Tunjangan 

1. Tunjangan Keamanan 

Tunjangan yang memberikan rasa aman pada karyawan, yang sebagian 

diwajibkan oleh hukum dan sebagian lagi diberikan secara sukarela oleh 

pengusaha, terdiri dari : 

2. Kompensasi Pekerja 

Memberikan tunjangan kepada seorang karyawan yang cedera sewaktu 

bekerja.  

Pada umumnya diberikan dalam bentuk: tunjangan tunai, perawatan 

kesehatan, jasa rehabilitasi, dan lain-lain. 

3. Kompensasi Pengangguran 

Memberikan tunjangan kepada seorang karyawan apabila terjadi suatu 

hal yang menyebabkan ia menjadi pengangguran (PHK, pensiun, lay off, 

dan lain-lain). 

Pada umumnya diberikan dalam bentuk : uang penghargaan, atau uang 

jasa yang pada umumnya dibayarkan secara tunai. 

4. Uang Pesangon 

Tunjangan keamanan yang secara sukarela ditawarkan oleh pengusaha 

kepada karyawan yang kehilangan pekerjaan. 

5. Tunjangan (Program) Pensiun 

Tunjangan yang ditetapkan dan didanai oleh pengusaha dan karyawan 

secara bersama-sama, yang akan diberikan setelah seorang karyawan 

memasuki usia pensiun. Beberapa program dari tunjangan pensiun, 

diantaranya : 
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 Program Kontributif 

Program pensiun di mana uang untuk tunjangan pensiun dibayarkan 

baik oleh perusahaan maupun oleh karyawan. 

 Program Non Kontributif 

Program pensiun di mana seluruh dana untuk tunjangan pensiun 

disediakan sepenuhnya oleh pengusaha. 

 Program dengan Konstribusi yang Ditentukan 

Program di mana pengusaha melakukan pembayaran berkala ke dalam 

rekening pensiun karyawan. 

 Program dengan Tunjangan yang telah Ditentukan 

Program pensiun di mana seorang karyawan dijanjikan pensiun 

dengan jumlah yang berdasarkan usia dan masa kerja. 

 

Ada beberapa hak karyawan yang terkait dengan program pensiun 

perusahaan mereka, diantaranya : 

 Vesting 

Hak karyawan untuk menerima tunjangan dari program pensiun 

mereka. 

 Kemudahan Bergerak 

Hak karyawan untuk memindahkan tunjangan pensiunnya kepada 

pengusaha (perusahaan) lain. 

 

Model Tunjangan Pensiun Individual, terdiri : 

a. Rekening Pensiun Individual (IRA) 

Rekening di mana seorang karyawan dapat menyisihkan dana yang tidak 

akan terkena pajak hingga ia pensiun. 

 

b. Program 401 (k) dan 403 (b) 

Sebuah kesepakatan di mana sejumlah prosentase gaji karyawan ditahan 

dan diinvestasikan dalam rekening yang bebas pajak. 
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b. Program Keogh 

Jenis program pensiun khusus untuk individu-individu yang bekerja 

secara mandiri. 

 

Tunjangan Perawatan Kesehatan 

Pengusaha memberikan berbagai tunjangan kesehatan dan perawatan 

kesehatan, yang biasanya dilakukan melalui perlindungan asuransi, berupa : 

1. Biaya Program Perawatan Kesehatan 

Tunjangan yang diberikan pengusaha pada karyawan yang dirawat di 

rumah sakit, diantaranya : 

a.  Perawatan Terkelola 

Mengawasi dan mengurangi biaya pengobatan dengan menggunakan 

batasan dan alternatif sistem pasar. 

b.   Menunjuk RS tertentu/provider untuk menangani perawatan 

kesehatan perusahaan dengan harga kompetitif. 

c.   Menggunakan perusahaan asuransi kesehatan, untuk menangani 

program kesehatan karyawan. 

d.   Co-payment 

Karyawan membayar proporsi tertentu dari biaya yang ada, baik 

biaya premi asuransi maupun perawatan kesehatan.  

 

Tunjangan-tunjangan Lainnya (sifatnya tunjangan sukarela) 

Tunjangan Finansial, diantaranya : 

 Jasa pinjaman kepada karyawan. 

 Potongan harga pembelian tertentu. 

 Program penghematan, tabungan dan program investasi karyawan. 

 Program perencanaan finansial dan konsultasi. 
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Tunjangan Asuransi Lainnya, meliputi : 

- Asuransi jiwa. 

- Asuransi cacat tubuh. 

- Asuransi hukum, dan lain-lain. 

Tunjangan Pendidikan 

- Beasiswa penuh 

- Bantuan biaya pendidikan sebagian (penelitiannya, buku-buku,  

laboratorium, dll). 

Tunjangan Sosial dan Rekreasi 

- Fasilitas olah raga. 

- Fasilitas kenyamanan (kantin, ruang istirahat, ruang ibadah dan lain-lain). 

- Program-program hiburan. 

Tunjangan yang Berorientasi keluarga  

Merupakan tunjangan non finansial yang diberikan kepada karyawan 

sehubungan dengan urusan/peristiwa yang berkaitan dengan keluarga, 

diantaranya : 

- Cuti melahirkan, pernikahan, kematian, dan lain-lain. 

- Merawat pasangan, orang tua, anak yang menderita sakit parah dan perlu 

perawatan serius. 

- Kondisi karyawan sendiri yang cukup parah, dan  lain-lain. 

 

Pemanfaatan tunjangan yang berorientasi keluarga tanpa 

mempengaruhi hak karyawan yang lainnya (gaji dan hak-hak lainnya tetap 

dibayarkan secara sesuai dengan ketentuan). 

 

Tunjangan Waktu Libur. 

Yakni tunjangan yang tetap dibayarkan meskipun karyawan tidak 

bekerja (libur). diantaranya : 

 Libur karena hari libur 

 Libur karena cuti. 

 Libur karena izin, dan lain-lain. 
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Administrasi Tunjangan 

Mengkoordinasi dan mengadministrasi program-program tunjangan, 

melalui : 

1.   Komunikasi Tunjangan 

Mensosialisasikan program dan nilai tunjangan karyawan secara 

sistematis. 

Program Tunjangan Fleksibel 

Suatu program yang memungkinkan karyawan untuk memilih 

tunjangan yang mereka sukai dari tunjangan kelompok atau tunjangan yang 

telah ditetapkan oleh pengusaha. 
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BAB 6 

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN SERIKAT PEKERJA 

 
 

 

 

 

 

A. Ruang Lingkup HR System 

Semua fungsi manajemen SDM akan menjadi efektif apabila dapat 

dipersepsikan dan dipahami secara sama dan benar oleh semua elemen di 

perusahaan, oleh sebab itu dibutuhkan satu media informasi komunikasi 

untuk menjembatani hal tersebut. HR department dalam menjalankan 

fungsinya sebaiknya melakukan proses pencatatan secara sistematis sehingga 

informasi yang diperoleh dari proses manajemen SDM dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial perusahaan. Proses 

pencatatan akan lebih efektif jika dilakukan secara komputerisasi, meskipun 

demikian pencatatan secara manual masih dapat dilakukan walaupun akan 

sangat banyak memakan waktu dan tenaga. Di banyak perusahaan, proses 

pencatatan data-data tentang aktifitas SDM sudah dilakukan secara 

komputerisasi. 

 

Pengertian Sstem Informasi Sumber Daya Manusia 

Sistem informasi sumber daya manusia meruupakan sistem integrasi 

yang dirancang untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk 

pengambilan keputusan sumber daya manusia. 
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Tujuan HR System 

  Di dalam perusahaan HR System memiliki 2 tujuan utama : 

• Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Operasional 

Yaitu melakukan pencatatan seluruh aktifitas SDM secara komputerisasi. 

Dengan pencatatan secara sistematis maka kegiatan-kegiatan SDM tidak 

saja dikumpulkan tetapi juga diklasifikasikan, sehingga akan jauh lebih 

efisien dan informatif. Efisiensi tidak hanya terjadi pada aspek jumlah 

pendataan yang terkumpul saja, tetapi juga pada komponen pemakaian 

kertas (formulir) serta sistem pengadministrasian, penyimpanan atau 

pemanggilan file kembali oleh pengguna (user). Hal ini tentu tidak saja 

memudahkan tetapi sangat efisien, menghemat waktu dan tempat. Proses 

otomatisasi seluruh kegiatan SDM adalah kunci untuk meningkatkan 

kegiatan SDM dengan pembuatan arus pekerjaan yang lebih efisien. 

• Meningkatkan Efektifitas Dalam Proses Manajerial 

Data yang terkumpul secara sistematis, komprehensif dan akurat dapat 

dijadikan sebagai informasi sekaligus bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan-keputusan penting mengenai SDM perusahaan. 

Tujuan kedua ini lebih bersifat strategis karena kemampuan perusahaan 

untuk mengakses data secara mudah, komprehensif dan akurat, 

memungkinkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan SDM serta 

keputusan-keputusan di tingkat manajerial memiliki dasar yang akurat 

daripada menggantungkan pada persepsi dan intuisi manajerial. Selain itu 

informasi yang diperoleh dari HR System juga dapat berfungsi untuk 

melakukan peramalan bisnis dengan menganalisis aspek kekuatan dan 

kelemahan internal perusahaan serta peluang dan ancaman yang akan 

dihadapi eksternal perusahaan, serta upaya-upaya untuk mengatasinya. 
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Kegunaan HR System 

HR system memiliki banyak manfaat dan kegunaan dalam proses 

operasional perusahaan. Beberapa kegunaan HR system adalah : 

• Kegunaan yang paling mendasar adalah otomatisasi dari pembayaran upah 

dan kegiatan benefit. Dengan HR system, pencatatan waktu (jam kerja, 

presensi) karyawan dimasukkan ke dalam sistem dan dimodifikasi sesuai 

dengan kebutuhan pada setiap karyawan. 

• Beberapa fungsi pembayaran upah telah ditransfer dari departemen 

keuangan ke departemen pemasaran dengan menggunakan system transfer 

langsung ke rekening karyawan. 

• Timbulnya kesetaraan kesempatan bekerja dan affirmative action tracking 

dari semua bentuk hubungan yang mungkin tidak ter’cover’ dalam fungsi 

formal.  

 

B. Membangun HR System 

 

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah penggunaan informasi 

SDM secara alamiah.Beberapa tahun yang lalu kebanyakan informasi SDM 

harus dikumpulkan dan dipertahankan dalam rangka utama komputer. Kini 

beberapa jenis teknologi informasi yang beragam telah diintegrasikan dan 

digunakan sehingga praktisi SDM dapat mengakses data yang berhubungan 

dengan SDM dan meneruskannya pada manajer dan eksekutif lainnya. Untuk 

itu membangun HR System yang efektif menjadi satu hal penting dan 

strategis.  

Beberapa langkah dalam membangun HR sistem yang efektif 

diantaranya : 

a. Memilih HR System 

Hal terpenting pada saat perusahaan ingin membangun HR System, harus 

dipertimbangkan bahwa HR system yang akan dibangun dipastikan akan 
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dapat mendukung strategi SDM perusahaan tersebut. Untuk hal ini 

dibutuhkan analisis terhadap kegunaan informasi SDM pada unit SDM dan 

pada perusahaan secara keseluruhan. Tetapi pada umumnya, yang sering 

terjadi keputusan tentang HR system lebih didasarkan pada faktor biaya, 

hal ini tidak masalah, sejauh HR system tersebut masih cukup 

efektif/optimal dalam membantu pengambilan keputusan strategis 

perusahaan. 

 

b. Merancang dan Menerapkan HR System 

Untuk merancang HR system yang efektif, perusahaan disarankan untuk 

melakukan sistematisasi pertanyaan mengenai data yang akan diperlukan, 

diantaranya mengenai : 

- Informasi apa yang tersedia serta yang dibutuhkan tentang SDM 

perusahaan? 

- Untuk tujuan apa informasi tersebut diperoleh dan diberikan? 

- Pada format yang bagaimana seharusnya output untuk penyesuaian 

dengan data perusahaan lain? 

- Siapa yang membutuhkan informasi? 

- Kapan dan seberapa seringnya informasi dibutuhkan?, dan lain-lain 

Jawaban-jawaban pertanyaan di atas akan membantu perusahaan 

menunjukkan keperluan terhadap perangkat keras dan lunak. Dalam 

rangka membangun sistem ini, ada baiknya dibentuk suatu tim proyek 

yang terdiri dari perwakilan beberapa departemen termasuk memasukkan 

juga dari unsure area proses manajemen informasi/data yang akan bekerja 

secara intensif. Beberapa tugas dari tim ini diantaranya adalah : 

- Bertindak sebagai pengarah pada komite untuk mengkaji kebutuhan 

pemakai (user). 

- Mengidentifikasi kemampuan yang diperlukan oleh system tersebut. 

- Mendapatkan dan memeriksa tawaran perangkat lunak dan keras dari 

penjual. 
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- Mengidentifikasi proses penerapan yang diperlukan untuk memasang 

system tersebut. 

Dengan melibatkan cross-section maka diharapkan system yang 

dibangun dapat lebih optimal, dapat diterapkan dan bermanfaat bagi 

semua pihak. 

 

c. Pengaksesan HR System Melalui Intranet dan Extranet 

Intranet 

Jaringan organisasional yang beroperasi melalui internet. 

Extranet 

Jaringan internet linked yang memungkinkan para tenaga kerja mengakses 

pada informasi yang tersedia melalui exsternal entities. 

Penggunaan system informasi berbasis web telah memungkinkan unit SDM 

dalam perusahaan menjadi lebih efisien secara administratif dan mampu 

berhadapan dengan masalah rencana SDM yang lebih strategis dan dalam 

jangka yang lebih panjang. 

Pada umumnya perusahaan menentukan pilihan penggunaan HR System 

berbasis web melalui 4 cara utama, yaitu : 

- Bulletin Board 

Informasi mengenai peraturan personalia, penempatan pekerjaan dan 

materi pelatihan dapat diakses oleh tenaga kerja secara global. 

- Data Access 

Dengan menghubungkan ke database, extranet atau intranet, 

memungkinkan karyawan dapat mengakses sendiri informasi tentang 

benefit (hak cuti, tunjangan, dan lain-lain). 

- Employee Self Service   

Beberapa intranet menggunakan pilihan tenaga kerja incorporate self 

service, di mana karyawan dapat mengakses dan memperbarui data n 

personalia mereka sendiri, mengubah atau mendaftarkan dalam rencana 

benefit tenaga kerja dan menanggapi kesempatan untuk bekerja pada 

lokasi lain (mempertimbangkana aspek kerahasiaan data). 
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- Extended Linkage 

Mengintegrasikan extranet dan intranet memungkinkan database vendor 

dari pelayanan SDM dan perusahaan dihubungkan sehingga data dapat 

saling ditukarkan secara elektronis (media komunikasi secara langsung 

dari seluruh karyawan di belahan dunia). 

d. Pelatihan 

Memberikan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkaitan secara 

langsung/tidak langsung dengan penerapan HR system, diantaranya : 

- HR department dan HR manager. 

- Setiap karyawan yang terlibat dengan data karyawan. 

e. Menjamin Keamanan dan Kerahasiaan 

Pengawasan harus dilakukan dalam system untuk membatasi akses yang 

tidak diharapkan masuk ke dalam HR system. Contoh : Informasi hasil 

penilaian kinerja. 

 

C. Serikat Pekerja 

 Asosiasi formal para pekerja yang mempromosikan kebutuhan-

kebutuhan para anggotanya melalui tindakan kolektif. 

Alasan Pembentukan Serikat Pekerja 

Beberapa alasan dibentuknya serikat pekerja antara lain: 

 Ketidakpuasan terhadap upah dan tunjangan. 

 Ketidakpuasan terhadap keamanan dan jaminan kerja. 

 Pekerjaan-pekerjaan yang membosankan dan merendahkan. 

 Praktek perlakuan atasan yang buruk, termasuk komunikasi yang tidak 

memadai. 

 Kurangnya kemampuan untuk membuat perubahan. 
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Tujuan Pembentukan Serikat Pekerja 

 Memperjuangkan hak-hak pekerja yang tidak/kurang diberikan. 

 Menjadikan pekerja sebagai bagian yang harus dilibatkan oleh perusahaan 

dalam pengambilan keputusan. 

 Memiliki kekuatan tawar menawar, dan lain-lain. 

Karakteristik Keanggotaan Serikat Pekerja 

 Memfokuskan pada masalah-masalah ekonomi. 

 Diorganisasi berdasarkan jenis pekerjaan. 

 Desentralisasi tawar menawar. 

 Semuanya berdasarkan pada kesepakatan kolektif. 

Struktur Serikat Pekerja 

• Serikat Pekerja Terampil 

Anggota-anggotanya mengerjakan satu jenis pekerjaan, kadangkala 

menggunakan pelatihan atau keterampilan khusus. 

• Serikat Pekerja Industrial 

Melibatkan banyak orang yang bekerja di industri yang sama atau 

perusahaan yang sama atau apapun jabatannya. 

• Federasi 

Sekumpulan serikat pekerja yang otonom, nasional maupun internasional. 

Proses Pembentukan Serikat Pekerja 

1. Kampanye pengorganisasian, terdiri : 

- Dari tangan ke tangan (melakukan publisitas tertulis untuk 

meyakinkan karyawan agar menandatangani kartu otorisasi) 

- Penggaraman (mempekerjakan/membayar orang tertentu untuk 

masuk ke perusahaan & melakukan proses pengorganisasian). 

2. Kartu otorisasi (kartu keanggotaan yang memberikan legalitas pada 

serikat pekerja). 
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3. Pemilihan perwakilan  

4. Sertifikasi (serikat pekerja resmi menjadi perwakilan karyawan) dan 

disertifikasi (serikat pekerja dihapus dari sekelompok karyawan).  

5. Negosiasi kontrak (tawar menawar kolektif antara manajemen dengan 

para pekerja tentang hal-hal tertentu). Permasalahan Dalam Tawar 

Menawar Kolektif,yaitu: Hak-hak Manajemen dan Jaminan Serikat 

Pekerja. 

 

D. Klasifikasi Permasalahan Dalam Tawar Menawar 
 

- Masalah Mandataris (PHK, Jaminan kerja, Keluhan, Jadwal kerja, 

THR, Peraturan karyawan, peraturan keselamatan kerja, dan lain-lain). 

- Masalah Permisif (Kinerja, Tunjangan pensiun, dan lain-lain). 

- Masalah Ilegal (pelanggaran). 

Proses Tawar Menawar 

- Persiapan dan tuntutan-tuntutan. 

- Negosiasi yang berkelanjutan. 

- Penyelesaian dan kontrak perjanjian 

- Jalan buntu tawar menawar (konsiliasi, mediasi, arbitrasi). 

- Mogok kerja & larangan kerja. 

Jenis-jenis Pemogokan 

- Pemogokan ekonomis (ketika gagal mencapai kata sepakat dalam 

proses tawar menawar). 

- Pemogokan praktik ketenagakerjaan yang tidak adil (pekerja 

meninggalkan pekerjaannya karena ada sesuatu yang dirasa tidak 

adil). 

- Pemogokan liar (dilakukan selama masa tawar menawar, tanpa 

persetujuan serikat). 

- Pemogokan yurisdiksi (salah satu anggota serikat meninggalkan 

pekerjaan dan bernegosiasi dengan perusahaan). 

- Pemogokan simpati (memberi dukungan kepada serikat pekerja lain).  
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BAB 7 

AUDIT SDM (HR AUDIT) 

 

 

 

 

 

A. Ruang Lingkup Audit SDM 

Setelah fungsi-fungsi manajemen SDM dilakukan, HR department 

perlu mengevaluasi apakah semua fungsi-fungsi SDM yang sudah dijalankan 

sesuai dengan rencana dan mencapai sasaran serta tujuan yang diharapkan 

perusahaan atau tidak. Untuk mengevaluasi seluruh proses manajemen SDM, 

HR department melakukan audit terhadap proses manajemen SDM tersebut. 

Pengertian Audit SDM 

Proses pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, obyektif dan 

terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh 

aktifitas manajemen SDM. 

Elemen-elemen Dalam Audit SDM 

• Data dan informasi yang dibutuhkan bersifat faktual, signifikan dan 

relevan. 

  Yaitu data dan fakta yang masih ada hubungannya dengan masalah 

SDM atau kepentingan perusahaan dan dapat menjelaskan permasalahan 

secara lebih terarah dan mendalam. 

• Proses audit dilakukan secara sistematis.  

 Menerapkan azas-azas manajemen (direncanakan, dilaksanakan, 

dikendalikan, dievaluasi dan ditindaklanjuti) . 

• Proses audit dilakukan secara obyektif 

 Auditor sedapat mungkin meminimalkan unsur subyektifitas dalam 

interaksi pemeriksaan, tidak mencampur aduk fakta dengan opini. 
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• Kegiatan audit terdokumentasi. 

 Semua proses audit secara keseluruhan (perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan sampai  tindak lanjut hasil oleh auditee) harus dicatat dan hasil 

catatannya dikelola dengan baik. 

• Auditor menelaah permasalahan organisasi dari perspektif SDM dalam 3 

dimensi waktu (menilai performa masa lalu, mengendalikan kegiatan masa 

kini dan mendukung pencapaian tujuan masa depan). 

 

Tujuan Audit SDM 

• Mengidentifikasi sedini mungkin permasalahan yang secara 

langsung/tidak langsung dapat mengakibatkan kegagalan organisasi 

sehingga dapat segera diambil tindakan koreksi.  

• Mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan 

penilaian terhadap permasalahan organisasi (ketaatan, efektivitas dan 

efisiensi) dari dimensi manajemen SDM, agar sasaran-sasaran fungsional 

maupun tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai. 

 

Manfaat Hasil Audit SDM  

1. Bagi Top Management 

 Dapat menjadi masukan berharga untuk referensi dalam membuat 

keputusan atau merubah kebijakan tentang SDM, sehingga pengelolaan 

SDM dapat lebih sesuai dengan perencanaan organisasi jangka panjang. 

2. Bagi Pimpinan Unit-unit Kerja Non SDM 

 Membantu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan 

secara keseluruhan maupun secara spesifik dilihat dari perspektif SDM, 

sehingga para pimpinan unit dapat mengambil langkah-langkah tepat 

untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor. 

3. Bagi Pimpinan Unit Pengelola SDM 

 Membantu dalam menetapka prioritas permasalahan dan perbaikan 

manajemen fungsional yang berada dalam wilayah tanggung jawab unit 

pengelola SDM (pelatihan, program orientasi, dan lain-lain). 
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4. Bagi Anggota Organisasi Secara Keseluruhan 

Memberikan umpan balik yang berdampak kepada aspek mental dan 

motivasi untuk mengembangkan kompetensi individu dan memacu 

prestasi secara lebih terarah sesuai masukan obyektif dari auditor. 

5. Bagi Auditor  

Merupakan proses pembelajaran, pertumbuhan, pengkaderan dan 

pematangan auditor sebagai tenaga professional. 

6. Bagi Masyarakat Secara Keseluruhan 

Mencegah perusahaan melakukan praktek yang menyimpang dari 

landasan hukum dan perundang-undangan dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan SDM. 

 

Pihak-pihak yang Melakukan Audit SDM 

1. Auditor Internal (dibentuk oleh perusahaan untuk mengaudit SDM/non 

SDM). 

2. Manager SDM atau Spesialis SDM yang ditunjuk untuk melakukan audit di 

bagian SDM dengan pendekatan self assessment. 

3. Manager SDM atau Spesialis SDM senior untuk fungsi-fungsi non SDM. 

4. Tenaga Ahli manajemen SDM dari luar perusahaan (konsultan SDM). 

 

Informasi Hasil Audit SDM, mengenai : 

• Ketidaktaatan atau penyimpangan terhadap azas regulasi pengelolaan 

SDM. 

• Potensi masalah, yang bisa terealisasi menjadi masalah bila gejala-gejala 

yang telah diidentifikasi tidak ditindaklanjuti. 

• Pelanggaran HAM dalam proses pengelolaan SDM. 

• Kelemahan dan ketidaktepatan fungsi-fungsi manajemen SDM. 

• Penyimpangan-penyimpangan dari kebijakan perusahaan mengenai 

pengelolaan SDM. 

• Kecurangan dalam praktek manajemen SDM. 

• Ketidakefisienan dalam pengelolaan SDM. 
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• Kebijakan SDM yang tidak tepat untuk menghadapi iklim ketenagakerjaan 

aktual maupun tantangan bisnis di masa depan. 

• Penilaian auditor berkenaan dengan strategi pengelolaan SDM yang tidak 

selaras dengan visi, misi dan tujuan perusahaan jangka panjang. 

• Prinsip-prinsip dan falsafah pengelolaan SDM yang sudah usang dan tidak 

relevan lagi dengan tuntutan dan kebutuhan perusahaan.  

 

B. Perencanaan Audit SDM 

Secara garis besar, perencanaan audit SDM dapat dibedakan menjadi 3 

tahap, yaitu : 

1. Merancang system audit SDM yang ingin dikembangkan dalam dalam 

organisasi. 

2. Membuat perencanaan operasional yang berupa program dan 

penjadwalan audit SDM. 

3. Membuat perencanaan yang berkaitan dengan persiapan kerja auditor 

pada tahap pelaksanaan audit. 

 

Merancang Sistem Audit SDM 

Hal yang paling dibutuhkan dalam system audit SDM adalah Kebijakan 

Top Management, yaitu berupa pernyataan formal yang dijadikan sebagai 

landasan formal atau acuan bagi seluruh komponen dalam melaksanakan 

kegiatan dalam suatu organisasi, yang biasanya berbentuk : Surat keputusan 

direksi atau surat pemberitahuan kepada seluruh pimpinan unit-unit operasi 

tentang adanya audit SDM. 

 

Merencanakan Program Audit SDM & Prosedur Audit 

Program Audit 

Program audit dapat dilakukan secara terencana maupun insidentil, di mana 

di dalam program audit telah ditentukan waktu audit, lingkup audit maupun 

auditor yang akan melakukan audit. 
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Prosedur Audit 

Berisi penjelasan mengenai mekanisme atau tata cara audit termasuk 

pengaturan perangkat audit berupa format-format standar yang akan 

digunakan dalam proses audit (persiapan sampai penyusunan laporan dan 

pemantauan tindak lanjut hasil audit oleh auditee). 

 

Persiapan kerja auditor 

Merupakan proses terpenting yang akan membantu para auditor untuk 

mengendalikan proses audit sehingga bisa berjalan lancar, efisien dan efektif. 

Secara lebih spesifik perencanaan kerja seorang auditor sebelum 

melaksanakan audit, minimal mencakup aspek-aspek : 

a. Tujuan Audit SDM 

 Membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi 

dalam perspektif SDM untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi 

secara fungsional maupun secara keseluruhan baik untuk saat ini maupun 

di masa depan. 

  Semua pihak yang terkait (auditor, top management dan auditee) 

harus memahami tujuan ini, agar proses audit ini didukung oleh semua 

pihak. 

b. Lingkup Audit SDM 

Pembatasan obyek-obyek perhatian yang direncanakan akan diaudit dalam 

satu siklus audit. 

Lingkup audit ditentukan berdasarkan prinsip prioritas (sedang menjadi 

isu sentral, permintaan khusus, dan lain-lain). 

c. Obyek Audit SDM 

 Obyek audit sudah harus ditentukan sebelum proses audit dilakukan 

(bersama-sama antara auditor, top management & auditee), di mana 

penekanan terhadap obyek audit semata-mata berdasarkan pertimbangan 

obyektif dan pemikiran logis agar prinsip efisensi dan efektifitas dapat 

diutamakan dalam proses audit. 

 



 80

d. Alokasi Waktu 

Waktu yang akan dipergunakan, dialokasikan terlebih dulu, agar lebih 

efisien (cost, tenaga, dan lain-lain). 

e. Persiapan Diri 

 Menyangkut  komponen persiapan seorang auditor yang mencakup 3 

dimensi permasalahan yaitu : permasalahan dengan diri sendiri, 

pernasalahan berkenaan dengan hubnugannya dengan auditee dan 

permasalahan yang berkaitan dengan poses audit itu sendiri. 

f. Metode Audit 

 Pendekatan yand dipilih oleh auditor untuk mendapatkan data dan 

informasi yang signifikan, relevan dan faktual. Beberapa metode audit 

yuang dipakai, diantaranya melaiu metode kuensioer, survei,  atau auditor 

mungkin perlu berkomunikasi dengan para auditee. 

 

Format Laporan 

Menyusun satu laporan hasdil audit SDM akan melibatkan logika, seni 

dan berbagai disiplin ilmu lainnya (psikologi, komunikasi, bahasa, dan lain-

lain) serta pengetahuan luas dan mendalam tentang permasalahan yang telah 

diaudit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81

DAFTAR PUSTAKA 

 
Armstrong, Michael  dan Helen murlis. 2003. The Art of HRD: Reward 

Management Alih Bahasa Ramelan,  PT Bhuana Ilmu Popular, Jakarta. 
 
______________. 1991. A Handbook Of Personnel Management Practice, 4th 

Edition. Kogan Page, London. 
 
Baron, James N Dank Rep, David M. 1999. Strategic Human Resource-

Frameworks For General Manager, John Willey And Sons, Inc, New York. 
 
Bernardin, H. John Dan Russel, Joyce E.A. 1998. Human Resource Management: 

An Experiental Approach, Mc Graw-Hill, Boston. 
 
Byars, Lloyd L dan Rue, Leslie W. 2000. Human Resource Management, Mc 

Graw-Hill, Boston. 
 
Cascio, Wayne F. 2003. Managing Human Resources, McGraw-Hill, USA. 
 
Dale. Margaret. 2003. The Art HRD: Succesfull Recruitment And Selection. Alih 

bahasa Ati Cahayani, PT Bhuana Ilmu Popular, Jakarta. 
 
      . 1992. Assesing Management Skills, Kogan Page, London. 
 
      . 1993. Developing Management Skills, Kogan Page, London. 
 
Davis, Keith and William Werther. 1996. Human Resource and Personnel 

Management, Prentice Hall, USA. 
 
Dessler, Gary. 2005. Human Resources Management, Prentice Hall, USA. 
 
Feedman, Joshua. 2001. Feedback For Performance, Priorities. 
 
Grate, Dick. 2000. Performance Appraisal Reappraised, Harvard Business Review, 

USA. 
 
Keith Davis and William Werther. 1996. Human Resource and Personnel 

Management, Prentice Hall, USA. 
 
Mathis, Robert L and John H. Jackson. 2003. Human Resource Management, 

Tenth Edition, Thomson, USA. 
 

. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerjemah Jimmy 
Sadeli Dan Bayu Prawira Hie. Salemba Empat, Jakarta. 

 



 82

Mejia, Luis R. Gomez, David B. Balkin And Robert Cardy. 1995. Managing 
Human Resources. Prentice Hall, Inc, Englewoods Cliffs. 

 
Rivai, veithzal. 2005. Performance Appraisal. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
 
Salthouse, M. 1995. A Guide To Staff Handbooks, Croner, Kingston-on-Thames. 
 
Torrington, D and Hall L. 1991. Personnel Management: a new approach, 2nd 

editon, Prentice Hall, Hemel Hempstead.  
 
 



 83

Tentang Penulis 

 

Dr. Eliana Sari, M.M.,  yang lahir di Jakarta pada 7-7-1970 adalah 

alumnus Universitas Negeri Jakarta yang telah  menyelesaikan program 

Doktoral pada tahun 2002, setelah sebelumnya menamatkan program Magister 

Manajemen dari IBII (Institut Bisnis dan Informatika Indonesia) Jakarta dan 

program Strata satu dari Universitas gadjah Mada, Yogyakarta. 

Beliau sudah mendedikasikan ilmunya di bidang pendidikan sejak tahun 

1993 dengan mengabdi sebagai Dosen di IBII. Saat ini beliau mengabdi sebagai 

dosen pada Jurusan Manajemen Pendidikan FIP – UNJ di samping juga aktif 

mengajar di beberapa Program Pascasarjana.  

Selain mengajar, beliau juga aktif melakukan kegiatan penelitian 

(research) dan memberikan jasa konsultasi pada beberapa instansi pemerintah 

maupun swasta. Beliau juga aktif menjadi pembicara, narasumber dan 

moderator pada berbagai seminar, simposium dan kajian ilmiah di Jakarta dan  

di luar Jakarta. 

Selain menulis tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, beliau juga 

telah menghasilkan beberapa buku, diantaranya: Sistem Informasi Manajemen 

(2006), Teori Organisasi (2006) dan sekarang ini adalah Manajemen Sumber 

Daya Manusia (MSDM).  

 
 




